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 االجتماعية في متصرفية بيت المقدس في ضوء الوثائق العثمانية

 م@ دراسة تاريخية تحليلية=4?4 – :=<4 

 ملخص الدراسة
 

الصورة االجتماعية الصحيحة يف كل مرافقها ا٤بدركسة من خبلؿ النقد  ظهارإإُف ىذه الدراسة هتدؼ    
يف متصرفية بيت ا٤بقدس ما بْب ريخ ا٢بياة االجتماعية ٙبليل ا٤بصادر ا٤بعتمدة يف كتابة تاك  كالتحليل كا٤بقارنة

تاريخ إعبلف ا٤بدينة متصرفية مستقلة تتبع كزارة الداخلية يف كذلك من ، ـ1917عاـ اُف  ـ1874عاـ 
كمن البلفت للنظر أف ىناؾ كم ىائل من  بشكل مباشر، إُف تاريخ احتبلؿ اإل٪بليز للمدينة، إسطنبوؿ

تلك كأف ىناؾ تناقض كبّب بْب  ،ة الزمنية ا٤بهمة من تاريخ ا٤بدينةَب تلك الف ا٤بعلومات الٍب تتحدث عن
ف الواقع الذم كاف موجودا إلثبات يستعمارية اُف تزيا٤بعلومات حيث سعى الصهاينة كبدعم من الدكؿ اال

اسة من حيث كللوقوؼ على طبيعة ا٢بياة االجتماعية ا٤بوجودة فيها خبلؿ فَبة الدر أحقية اليهود يف ا٤بدينة، 
عدد السكاف، كدراسة ٨بتلف اإلحصائيات الٍب جرت يف خبلؿ تلك الفَبة، كالعوامل ا٤بؤثرة يف زيادة 
كنقصاف أعدادىم، كأىم األدياف كالطوائف ا٤بوجودة يف ا٤بدينة، كالعبلقة بْب ٨بتلف األدياف كالطوائف، 

كالتقاليد كاالحتفاالت، كطبيعة ا٢بالة العلمية  كأصوؿ السكاف كطبيعة بنية اجملتمع كفئاتو ا٤بختلفة، كالعادات
 كالثقافية، كأىم ا٤بدارس الٍب كانت موجودة خبلؿ فَبة الدراسة، كا٢بالة الصحية الٍب كانت سائدة فيها.

التارٱبية  األحداثكقد اعتمد الباحث يف دراستو على ا٤بنهج التارٱبي التحليلي الذم يعتمد على كصف 
بالتحليل كا٤بناقشة، كاعتمدت الدراسة على األرشيف العثمآف من  األحداثتلك  كمن مث يتناكؿ الباحث

كقد  أجل استخبلص ا٤بعلومات، كالوقوؼ على ا٢بياة االجتماعية الٍب كانت سائدة خبلؿ فَبة الدراسة.
خلصت الدراسة إُف أف متصرفية بيت ا٤بقدس مدينة عامرة يف السكاف احتوت على ٨بتلف األدياف 

ئف، كأف العبلقة بينهم كانت عبلقة قائمة على التسامح، كساٮبت الدكلة العثمانية يف ا٢بفاظ على كالطوا
أف جاء االحتبلؿ  إُف األمرالتعايش بينهم، كحفظت حقوؽ ا١بميع دكف ٛبييز أك ٙبيز، كبقي ىذا 

ود، كمتجاىبل اإل٪بليزم الذم بدأ يف تطبيق كعد بلفور على األرض، ككاف فيو متحيزا بوضوح إُف اليه
 الواقع ا٤بوجود كالراسخ يف ا٤بدينة منذ مئات السنْب منذ الفتح اإلسبلمي.

  بيت ا٤بقدس، متصرفية، إحصاء، األصوؿ السكانية، التجنيد العسكرم. الكلمات المفتاحية@

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



II 

 الحياة االجتماعية في متصرفية بيت المقدس في ضوء الوثائق العثمانية
 ية تحليليةم@ دراسة تاريخ=4?4 – :=<4 

ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk membentangkan kehidupan sosial yang sebenar dengan mengkritik, 
menganalisis, dan membandingkan kandungan sumber yang boleh dipercayai yang digunakan untuk 
mendokumenkan sejarah kehidupan sosial di Daerah Bayt Al-Maqdis sepanjang tempoh (1874- 
1917) AD yang masa mengumumkan bandar sebagai daerah bebas milik langsung ke Kementerian 
Hal Ehwal Dalam Negeri di Istanbul, hingga masa pendudukan British di bandar ini. Perkara yang 
jelas adalah terdapat sejumlah besar maklumat yang membincangkan era penting bandar ini, namun 
terdapat percanggahan yang nyata dalam maklumat ini. Zionis cenderung dengan sokongan penjajah 
untuk menyalahkan realiti yang wujud pada masa itu untuk membuktikan orang-orang Yahudi yang 
betul di bandar. Oleh itu, sangat penting untuk mengkaji sifat kehidupan sosial yang ada di Bayt al-
Maqdis terutama berhubung dengan sifat-sifat penduduknya. Selain itu, kajian ini adalah untuk 
mengkaji pelbagai statistik yang ada dalam tempoh itu, faktor-faktor yang mempengaruhi 
penurunan atau kenaikan penduduk, agama-agama dan kedudukan masyarakat yang hidup dan 
wujud di bandar ini, hubungan di antara agama-agama dan wilayah-wilayah yang berbeza-beza, 
asal-usul penduduk, sifat masyarakat dengan kelas yang berbeza, tradisi, adat istiadat, perayaan, sifat 
keadaan keilmuan dan budaya, kewujudan madrasah pada masa itu dan status kesihatan 
penduduknya. Penyelidik menggunakan metode dan pendekatan analisis sejarah yang menumpukn 
pada menggambarkan peristiwa sejarah, kemudian menganalisis dan membincangkan peristiwa-
peristiwa tersebut. Kajian ini juga banyak merujuk kepada arkib Uthmaniyyah untuk mendapatkan 
dan mengekstrak maklumat, serta turut memfokuskan pada kehidupan sosial masyarakat pelbagai 
agama dan budaya di dalam tempoh yang dipilih. Kajian itu menyimpulkan bahawa daerah Bayt al-
Maqdis adalah sebuah kota aktif yang dipenuhi dengan populasi yang mengandungi pelbagai agama 
dan sosial kehidupan yang berbeza, dan hubungan di antara mereka adalah saling hormat 
menghormati dan menekankan toleransi. Kajian ini juga menunjukkan bahawa Empayar 
Uthmaniyyah memberikan sumbangan kepada pemeliharaan kehidupan bersama (co-existance) di 
antara mereka dan mengekalkan hak-hak semua tanpa perbezaan atau prejudis. Ini kekal sehingga 
awal penjajahan Inggeris yang bermula dengan pelaksanaan Deklarasi Balfour di atas tanah yang jelas 
dirampas menjadikan polisi mereka berat sebelah, hanya menguntungkan orang-orang Yahudi 
sahaja. Deklarasi Balfour ini juga mengabaikan realiti yang ada di bandar ini yang telah beratus-ratus 
tahun hidup dalam toleransi terutama sejak zaman pembukaan bandar ini oleh khalifah Islam. 

Kata kunci: Bayt Al-Maqdis, Mutasarrifate, Statistic, Aset penduduk,Perintah Tentera. 
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 الحياة االجتماعية في متصرفية بيت المقدس في ضوء الوثائق العثمانية

 م@ دراسة تاريخية تحليلية=4?4 – :=<4 

ABSTRACT 

This study aims to present the real social life by criticizing, analyzing, and comparing the 

contents of the reliable resources used to document the history of the social life in the District 

of Bayt Al-Maqdis during the period( 1874- 1917) AD which is the time of announcing the 

city as an independent district belonging directly to the Ministry of Inner Affairs in Istanbul, to 

the time of the British occupation of the city. The clear thing is that there is a huge amount of 

information which discuss this important era of the city, yet there is a visible contradiction in 

this information. Zionists tended with the colonizers' support to false the realities which 

existed during that time to prove the Jews right of the city. As well as to study the nature of the 

social life existed during this period in relation to the nature of the population. Furthermore, 

to study the various statistics made in that period, the factors affected the population's decrease 

or increase, the religions and the nations that lived and existed in the city, the relations among 

those different religions and nations, the origins of the habitants, the nature of the society with 

its different classes, the traditions, the customs, the festivals, the nature of the scientific and 

cultural situation, the most important schools existed in that period and the health status of 

people. The researcher depended on the historical analytical approach that depended on 

describing the historical events, then analyzing and discussing these events. This study also 

relied on the Ottoman archive for extracting information, focusing on the social life that was 

common in the chosen period.  The study concluded that the District of Bayt Al-Maqdis was 

an active city filled with populations containing different religions and sects, and that the 

relationship among them was based on tolerance. The Ottoman Empire contributed to the 

preservation of the coexistence among them and preserved the rights of all without distinction 

or prejudice. This remained till the beginning of the British colonization that began by 

implementing Balfour Declaration on the land which was clearly biased towards the Jews, 

ignoring the reality that existed in the city hundreds of years before- since the Islamic arrival. 

Key words: Bayt Al-Maqdis, Mutasarrifate, Statistic, Population asset, Military Conscription.  
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 اإلىداء
 

 رصهما..حطفهما ك ن ربيآف صغّبا كما زاال يفيضاف علي من عي.......اللذعزيزينإُف كالدم ال

 إُف زكجٍب الغالية الٍب ٙبملت تقصّبم كانشغاِف كغمرتِب من حبها كحناهنا.. 

 إُف أبنائي كأىلي كأخويت كأستاذيت الذين كاف ٥بم الفضل بعد اهلل فيما كصلت إليو...

 تهم...إُف الشهداء كا١برحى كا٤بعتقلْب كا٤برابطْب الذين فدكا بيت ا٤بقدس بأركاحهم كأعمارىم كجل كق

أىدم ىذه الدراسة الٍب بذلت من أجل إٛبامها الغاِف كالنفيس، سائبل اهلل عزك كجل القبوؿ كالتوفيق كأف 

 ٯبعل عملي ىذا خالصا لوجهو الكرٔف.
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V 

 شكر وتقدير
 

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا٣بلق كا٤برسلْب ٧بمد كعلى ألو كصحبو كمن تبعهم 

 إحساف إُف يـو الدين، كبعد:ب

 أتقدـ بالشكر ا١بزيل لكل من ساعدٓف على إٛباـ ىذه الدراسة، كأخص منهم:

الدكتور ٧بمد رسبلف ٧بمد نور مشريف على ىذه الدراسة الذم لواله كتوجهاتو كمساعدتو ٤با خرج ىذا 

 النور. إُفالعمل 

لذم قدـ ِف كل أشكاؿ الدعم كا٤بساندة حٌب الدكتور مقبليت عاشور مشريف ا إُفكجزيل الشكر كالتقدير 

 ٚبرج ىذه الرسالة هبذا الشكل.

 كأشكر العاملْب يف قسم ا٢بضارة كالتمدف اإلسبلمي كعلى رأسو الدكتور أٞبد فيصل عبد ا٢بميد.

اإلسبلمية يف جامعة ا٤ببليا كعلى رأسهم األستاذ الدكتور الداتو ذك  األكادٲبيةكما كأشكر العاملْب يف 

 .األكادٲبيةفل ٧بمد يوسف كٝبيع العاملْب يف الك
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 المقدمة

ن أىم ا٤بدف الفلسطينية الٍب كاف ٥با دكر مهم يف حركة التاريخ للمقاطعات تعد مدينة بيت ا٤بقدس م  

الفلسطينية الوسطى حيث كانت تشكل حلقة كصل بْب ا٤بناطق الفلسطينية الشمالية كا١بنوبية خبلؿ 

 ا٢بكم العثمآف، كىو ما جعلها ٧بط اىتماـ الدارسْب كالباحثْب.

ا٤بهد كالقيامة إُف جعلها عرضة لؤلطماع االستعمارية  ٍبككنيس كلقد أدل كجود ا٤بسجد األقصى ا٤ببارؾ   

الٍب َف تتوقف منذ أقدـ العصور، فتعاقبت على ا٤بدينة حضارات متنوعة كشهدت حركبا كثّبة، ككانت 

مكانتها الدينية كموقعها ا١بغرايف يف مقدمة األسباب الٍب أدت إُف كقوع تلك األحداث، فكاف الفتح 

مرحلة االستقرار بالنسبة للمدينة حيث اىتم ا٤بسلموف هبا اىتماما كبّبا  نظرا لوجود اإلسبلمي بداية 

، كقاـ ا٤بسلموف بتجديد بناء ا٢برمْبالقبلتْب كثالث  ا٤بسجد األقصى كما ٲبثلو من رمز ديِب؛ فهو أكُف

 تؤرخ ٤بختلف الدكؿ ا٤بدينة فقاموا ببناء قبة الصخرة كالركاؽ الغريب ككثّب من األماكن داخل ا٤بدينة الٍب

كا٤بمالك اإلسبلمية الٍب تعاقبت على حكمها، كلقد حرص قادة ا٤بمالك اإلسبلمية ا٤بختلفة أف يكوف ٥بم 

كجود معمارم فيها يؤرخ لوجودىم؛ فكانت األسبلة كا٤بصاطب العلمية كالقباب كا٤بآذف، ككل ا٤براحل الٍب 

الفَبة الزمنية الٍب مشلتها الدراسة فَبة ال يوجد فيها  مّر هبا بيت ا٤بقدس ٙبدثت عنها كتب عديدة، كلكن

 إال دراسات قليلة ال تغطي ٨بتلف ا١بوانب .

كتشكل دراسة ا٢بياة  االجتماعية الٍب كانت سائدة يف تلك الفَبة الزمنية رافدا مهما ٤بعرفة مدل تأثّب     

السكاف كأكضاعهم ا٤بعيشية الٍب كانت  ىذه األكضاع على سكاف ا٤بدينة، كأثران لئلصبلحات العثمانية على

سائدة، ككيفية تعامل الدكلة العثمانية مع األطماع االستعمارية الٍب ٛبثلت يف كعد بلفور، كما  مثّلو من تعد 

كبّب على حقوؽ سكاف بيت ا٤بقدس كإنكار كجودىم حيث نشط الصهاينة يف الَبكيج ألحقيتهم التارٱبية 

ة لَبكيج ىذا األمر، كمنها أف اهلل كعدىم هبذه األرض كأعطاىم إياىا يف يف فلسطْب كساقوا حججا كثّب 
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زماف موسى عليو السبلـ كأف ىذا األمر مذكور يف التوراة كأف فلسطْب خالية من السكاف، فهي أرض ببل 

 شعب كأهنم شعب ببل أرض، كحقهم االستيطاف كاالستقرار فيها.

تماما كبّبا يف ظل بركز األطماع الصهيونية الٍب استغلت نفوذىا كاىتمت الدكلة العثمانية با٤بدينة اى    

االقتصادم كالسياسي لدل الدكؿ الغربية؛ من أجل ا٢بصوؿ على امتيازات داخل ا٤بدينة ٛبثلت يف ٧باكلة 

شراء البيوت كاحملبلت التجارية، كتشجيع اليهود على ا٥بجرة إُف فلسطْب حيث كانوا يؤمنوف ٥بم البيوت 

ي كاألمواؿ من أجل السكن فيها؛ لتغيّب دٲبوغرافيا السكاف فيها، فعمدت الدكلة العثمانية إُف كاألراض

مباشرة،  كهتدؼ هبذه ا٣بطوة إُف مراقبة  إسطنبوؿجعل بيت ا٤بقدس متصرفية مستقلة، كتتبع إداريا إُف 

راضي كالبيوت للصهاينة ، كمنع تسريب األ1األكضاع داخل ا٤بدينة كمنع الصهاينة من التغلغل كالتملك فيها

عن طريق بعض ا٤بوظفْب ا٤برتشْب الذين استغل الصهاينة كجودىم كاستطاعوا شراء كمية كبّبة من ا٤ببآف 

 كاألراضي.

كاستغل الصهاينة  الوضع االقتصادم ا٤بَبدم للدكلة العثمانية، فقاـ مؤسس ا٢بركة الصهيونية تيودكر    

د الثآف حيث عرض عليو سداد ديوف الدكلة العثمانية كاملة، كضخ ٗبساكمة السلطاف عبد ا٢بمي ىّبتزؿ

األمواؿ يف خزينة الدكلة مقابل السماح ٥بم باالستيطاف يف فلسطْب، كجعلها كطنا قوميا ٥بم، لكن 

السلطاف رفض ىذه العركض كقاـ ٗبنع دخوؿ اليهود إُف فلسطْب كمنع بيع األراضي ٥بم، غّب أف ىذه 

ع منع الصهاينة من ا٥بجرة كاالستعمار يف فلسطْب حيث ٛبكنوا من شراء مساحات اإلجراءات َف تستط

كاسعة من األراضي كالبيوت كاحملبلت التجارية يف ٨بتلف ا٤بناطق الفلسطينية، كما كاف ٥بذا األمر أف يتم 

سهلوا  بعض الوالة الفاسدين الذينلوال مساعدة الدكؿ االستعمارية الٍب استغلت نفوذىا كقامت برشوة 

 األمر كتغاضوا عنو .

                                                           
 .71ـ. 1969. القاىرة: دار ا٤بعارؼ، 1ـ. ط1914-1864عوض. عبد العزيز ٧بمد. اإلدارة العثمانية يف كالية سوريا  1
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كلقد شهدت اإلدارة يف الدكلة العثمانية إصبلحات كثّبة ٛبثلت يف إصدار التنظيمات العثمانية الٍب     

٘بسدت يف سلسلة طويلة من القوانْب كالنظم اإلصبلحية، كعدد كبّب من ا٣بطوط ا٥بمايونية، صدرت قبل 

ـ، كاستهدفت 1876اء عبد ا٢بميد الثآف الدستور سنة ـ، كإلغ1839كفاة السلطاف ٧بمود الثآف سنة 

تنظيم ٨بتلف إدارات الدكلة كأجهزهتا، كأٮبها ثبلثة قوانْب إصبلحية ُعّدت يف التاريخ العثمآف من أبرز 

ـ، كخط 1839مظاىر التنظيمات الٍب لفتت أنظار أكركبا، كىذه القوانْب ىي: خط شريف كلخانة سنة 

را عند تولية عبد اجمليد األكؿ ا٢بكم، كالدستور الذم أصدره السلطاف عبد ـ، كصد1856ٮبايوف سنة 

ـ. كقانوف البلديات، الذم مهد لتأسيس البلدية الٍب كاف ٥با دكر كبّب يف ٨بتلف 1876سنة  الثآفا٢بميد 

كتوسعها  جوانب ا٢بياة يف ا٤بدينة، كما شهدت تلك الفَبة هنوضا عمرانيا كبّبا ٛبثل يف زيادة حجم ا٤بدينة

 .2إُف خارج حدكدىا القدٲبة

كطرأ تطور على األكضاع االقتصادية مع دخوؿ عوامل كثّب أدت إُف ازدىار الزراعة الٍب ساىم ا٢بكم     

ا٤بصرم يف ٙبسْب أكضاعها، كأدخل أساليب زراعية حديثة ساٮبت يف تطورىا بشكل كبّب، كالصناعة الٍب 

مهم لبيت ا٤بقدس كالٍب غلب عليها طابع ا٤بصنوعات ا٣بشبية الٍب  ارتبطت يف ما ٰبتاجو السياح عند قدك 

كانت يشَبيها ا٢بجاج كتذكار، كالتجارة الٍب ساٮبت سهولة االنتقاؿ يف تطورىا حيث كانت ىناؾ ٘بارة 

داخلية مع ا٤بدف الفلسطينية كنابلس كيافا كغزة، كالسياحة الٍب شهدت قدـك أعداد كبّبة من أجل 

ة الٍب ساٮبت سهولة ا٤بوصبلت كتوفر األمن يف تطورىا، كىذه األمور أدت إُف تغيّب أكضاع السياحة الديني

 .3السكاف كمعيشتهم، كإُف نقصاف عددىم بسبب األمراض كاجملاعات كالتجنيد اإلجبارم

                                                           
 .33ـ. 1994. القاىرة: دار ا٤بعارؼ، 2باشا. ا٤بفصل يف ا٤بفصل يف تاريخ القدس. ط العارؼ. عارؼ 2
. عماف: ا١بامعة األردنية، 2ـ. ترٝبة كامل ٝبيل العسلي. ط1882 -1856شولش. الكزاندر. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب  -3

 .147ـ.1993
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كلذلك حاكؿ الباحث أف ٰبيط هبذه ا١بوانب الغائبة من تاريخ ا٤بدينة، كمت فيو االعتماد على ا٤بصادر 

كيف مقدمة ا٤بصادر األكلية الٍب استخدمها الباحث  ،كا٤بصادر كا٤براجع الٍب تناكلت تلك ا٢بقبة ،كليةاأل

مشاكل السكاف االجتماعية  ّص سجبلت احملكمة الشرعية ا٣باصة ٗبدينة بيت ا٤بقدس كالٍب كانت ٚب

يف تلك الفَبة الزمنية بصورة  تعرب عن الواقع ا٤بعاش الٍب االقتصادية كالقضائيةا٤بشاكل ك  ،كالزكاج كالطبلؽ

إ٭با كتبت ألجل حفظ ا٢بقوؽ ٤بختلف فئات اجملتمع كحل  ،دقيقة كخصوصا أهنا َف تكتب ألغراض تارٱبية

اإلشكاليات ا٤بختلفة بْب ٝبيع سكاف ا٤بدينة، ك١بأ الباحث إُف ىذه السجبلت بسبب نقص ا٤بعلومات 

 عن حياة السكاف االجتماعية يف تلك الفَبة.

ا٤بصادر األكلية الٍب ١بأ الباحث اليها أيضا سالنامات الدكلة العثمانية الٍب شكلت رافدا مهما من كمن 

ىي كلمة عثمانية تتكوف من مقطعْب: ك سالنامة  ، مفردىاكالسالنامات .أجل معرفة ا٤بزيد عن ىذه الفَبة

الواليات  سجل فيو نشاطاتكت ،األكؿ ساؿ كالثآف نامة، كتعِب الكتاب السنوم، كتصدرىا الدكلة سنويا

كىناؾ سالنامات خاصة بكل كالية  ،العثمانية سواء كانت نشاطات إدارية أك اقتصادية داخلية أك خارجية

 با٤بعارؼ كاألمور العسكرية كا٣بارجية. أخرلمن كاليات الدكلة كسالنامات خاصة بالدكلة ككل ك 

كيف مقدمة ىذه ا٤بصادر جريدة  ،َبة الدراسةكاستخدـ الباحث ا١برائد كاجملبلت الٍب كانت تصدر يف ف

فلسطْب الٍب كانت تصدر يف مدينة يافا الٍب كانت مركز لواء يافا الذم كاف يتبع إداريا إُف متصرفية بيت 

ـ على يد متصرؼ مدينة 1914ـ كأغلقت يف عاـ 1911كصدرت جريدة فلسطْب يف عاـ  ،ا٤بقدس

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



5 

دارة ا٤بتصرفية العثمانية، كاحتوت جريدة فلسطْب على أخبار بيت ا٤بقدس بسبب انتقادىا ألداء كسلوؾ إ

 متنوعة كٙبليبلت أفادت الباحث يف دراستو كأسهمت يف سد النقص ا٢باصل يف تاريخ تلك الفَبة الزمنية.

كاستخدـ الباحث ا٤بصادر كا٤براجع التارٱبية الٍب تناكلت تلك الفَبة الزمنية كتناكلت ا٢بياة االجتماعية 

من أجل تكملة ا٤بعلومات كتبياهنا كإعطاء صورة كاملة  ؛يف جوانب جزئية وكتقاطعت مع دراست للمدينة

عن ا٤بوضوع ألف جوانب الدراسة متعددة اختصت يف فَبة زمنية مهمة من تاريخ ا٤بدينة كانت ٥با أثارىا 

 على مستقبل ا٤بدينة الٍب قاكمت االستيطاف كاالحتبلؿ حٌب يومنا ا٢باِف.

 لدراسة@إشكالية ا

أدت ا٤بطامع االستعمارية الصهيونية إُف ٧باكلتها تزييف ا٢بقائق التارٱبية كاختبلؽ بعض األحداث  أواًل@

الٍب تؤكد أحقيتهم التارٱبية يف ا٤بدينة، حيث عمدت إُف زيادة عدد السكاف اليهود الذين كانوا يعيشوف يف 

ت ٘بريو الدكلة العثمانية، ففي كتاب ٙبوالت ا٤بدينة، كىذا التعداد ٨بالف لئلحصاء الر٠بي الذم كان

جذرية للكاتب الكزاندر شولش ذكر إحصاءات ا٤بؤرخ اليهودم بن أريو الذم تعمد ا٤ببالغة يف أعداد 

اليهود ١بعل احتبل٥بم ا٤بدينة أمرا مقبوال كطبيعيا، كىذا يتطلب من الباحث دحض ىذه ا٢بجج ٕبقائق 

ئيس اإلسرائيلي ا٢باِف رؤكفْب ريفلْب، قاؿ:" لقد ٠بعنا أصواتا ىاٝبت تارٱبية موثقة، كمن البلفت أف الر 

األخّبة كانت ىناؾ أغلبية  عاما 150 إسرائيل ألهنا تدعي أنو كاف يف ا٤بدينة حياة يهودية أقوؿ ٥بؤالء؛ يف

 .يهودية يف القدس، حٌب ٙبت حكم اإلمرباطورية العثمانية"

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



6 

االجتماعية يف بيت ا٤بقدس خبلؿ فَبة الدراسة كىذا األمر جعل عدـ كجود دراسات عا١بت ا٢بياة  ثانيا@

حقبة تارٱبية طي الكتماف؛ ك٥بذا األمر ١بأ الباحث إُف سجبلت احملكمة الشرعية الٍب َف تكتب ألغراض 

 تارٱبية يف استخبلص ا٤بعلومات كالوقائع. 

 أىمية الدراسة@

 لدراسة ا٤بوضوع أٮبية من عدة جوانب:

وؿ الفَبة الزمنية الٍب يدرسها الباحث، كعدـ كجود مصادر كمراجع تتحدث عنها قلة الدراسات ح -1

جعل الباحث يلجأ إُف الوثائق التارٱبية الٍب َف تكتب يف األصل ألغراض تارٱبية كسجبلت احملكمة 

 الشرعية الٍب سوؼ تساىم يف حل ىذه اإلشكالية.

كر قانوف الواليات كاإلصبلحات العثمانية مركرا أهنا تعاًف فَبة زمنية حرجة يف تاريخ ا٤بدينة منذ صد -2

حيث حاكؿ اليهود االدعاء بأف بيت ا٤بقدس  ٗبؤٛبر باؿ كبدء ظهور األطماع اليهودية يف فلسطْب

مدينة يهودية منذ القدـ كمن أجل ذلك حالوا تغيّب الواقع الدٲبوغرايف للمدينة كا١بغرايف كتزيف ا٢بقائق 

كمن خبلؿ ىذه الدراسة سنبْب حقيقة ىذه االدعاءات عرب  .م يف ا٤بدينةالتارٱبية من أجل إثبات حقه

 معرفة التاريخ ا٢بقيقي للمدينة من خبلؿ الرجوع إُف الوثائق العثمانية.

 توفر ا٤بصادر األكلية من سجبلت احملكمة الشرعية كسجبلت البلدية كسالنامات الدكلة العثمانية. -3

يف التاريخ الفلسطيِب ا٢بديث كالذم أسهم يف ا٢بفاظ على الدكر ا٤بهم الذم لعبتو بيت ا٤بقدس  -4

 األرض كاإلنساف.
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 أسئلة الدراسة@

 أما األسئلة ا٤بطركحة ٙبت ىذا ا٤بوضوع فهي:

ما طبيعة بنية ٦بتمع بيت ا٤بقدس؟ كما ىي أىم الطوائف الٍب كانت موجودة؟ كما أىم العوامل الٍب  -1

 أثرت يف السكاف: زيادة كنقصانا؟ 

 العبلقة السائدة بْب ٨بتلف فئات ٦بتمع بيت ا٤بقدس؟ ما طبيعة -2

 ما أىم األدياف كالطوائف الٍب كانت موجودة يف ا٤بدينة؟ ككيف كانت العبلقة بْب ٨بتلف الطوائف؟ -3

 كيف كاف الوضع التعليمي كالصحي للسكاف؟ كما عبلقتو بتطور ا٤بدينة كتقدمها يف ٨بتلف ا١بوانب؟ -4

 أىداف الدراسة@

 ة االجتماعية الصحيحة يف كل مرافقها ا٤بدركسة من خبلؿ النقد كالتحليل كا٤بقارنة.الصور  ظهارإ  -1

 ة.ٙبليل ا٤بصادر ا٤بعتمدة يف كتابة تاريخ ا٢بياة االجتماعية يف ا٢بقبة ا٤بدركس -2

بنية ٦بتمع بيت ا٤بقدس، كإبراز أىم العوامل ا٤بؤثرة يف ٭بو السكاف، كنسبة كل طائفة من  بياف طبيعة  -3

إبراز العبلقة بْب ٨بتلف فئات اجملتمع، كأثر ذلك على التنوع الديِب ، ك سكاف ا٤بدينة حيث عدد

كالثقايف الذم ظل سائدا إُف أف جاء االحتبلؿ اإل٪بليزم الذم مارس التفرقة بْب ٨بتلف الطوائف 

 لتمرير ٨بططاتو االستعمارية.

وضيح طبيعة العبلقة بْب ٨بتلف تلك بياف أىم الطوائف كاألدياف الٍب كانت موجودة يف ا٤بدينة، كت  -4

كصف األكضاع التعليمية كالصحية الٍب كانت سائدة يف فَبة الدراسة كدكر الدكلة العثمانية ، ك الطوائف

 يف توفّب التعليم كالصحة للسكاف.
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 حدود الدراسة@

انية إُف من حيث الزماف: تعترب فَبة الدراسة مهمة جدا ٤بدينة بيت ا٤بقدس حيث تنبهت الدكلة العثم - أ

ـ ٛبيز بصدكر 1874ضركرة اإلصبلحات يف ٨بتلف ا١بوانب، كمع صدكر اإلصبلحات ا١بديدة عاـ 

ـ 1917متصرفية مستقلة تتبع العاصمة بشكل مباشر كتنتهي بنهاية  بيت ا٤بقدسقانوف جعل لواء 

 حيث االحتبلؿ اإل٪بليزم للمدينة.

كعبلقة السكاف مع بعضهم البعض كتنوعهم تشمل الدراسة ا١بانب االجتماعي من حيث ا٤بكاف:  -ب

داخل مدينة بيت ا٤بقدس الٍب كانت موجودة خبلؿ  كعاداهتم كثقافتهم كا٤بؤسسات االجتماعية ا٤بختلفة

   فَبة الدراسة الزمنية. 

ا٢بدكد ا٤بوضوعية: ىذه الدراسة تركز فقط على ا١بوانب االجتماعية من حيث عدد السكاف،  -ج

عبلقتهم مع بعض البعض، كأدياهنم كعاداهتم كتقاليدىم كثقافتهم، كطبيعة الوضع كأصو٥بم كتنوعهم، ك 

 التعليمي كالصحي ا٤بوجود يف ا٤بدينة، كا٤بؤسسات االجتماعية ا٤بختلفة فيها.

 منهجية الدراسة@ 

سيتبع الباحث ا٤بنهج التارٱبي التحليلي يف ىذه الدراسة حيث سيقـو بدراسة مصادر ا٤بوضوع كٙبليلها؛ 

حٌب يقدـ فكرة شاملة ٙبيط با٤بوضوع من نواحيو كافة، مث ٯبمع ا٤بعلومات كفق خطة البحث من 

سجبلت احملكمة الشرعية كسالنامات الدكلة العثمانية كا١برائد كاجملبلت الٍب كانت تصدر يف تلك الفَبة 

 كا٤براجع الٍب ٙبدثت عن موضوع الدراسة.

٤بصدر األكؿ للدراسة كٝبيعها متوفرة يف ٝبعية إحياء شكلت سجبلت ٧بكمة بيت ا٤بقدس الشرعية ا

ىذه الباحث تصفح حيث كافقوا على  ،الَباث اإلسبلمي يف بلدة أبوديس بالقرب من مدينة بيت ا٤بقدس
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ستطع االستمرار بسبب قدـ اآللة يَف  وبالبدء يف ىذا األمر غّب أن اـالسجبلت على جهاز مايكركفلم كق

يف دراسة ىذه السجبلت كتفريغها إُف البطاقات التعليمية كلذلك صرؼ  اجوالذم ٰبت طويلالوقت كال

ف السجبلت أل ؛وفق يف ا٢بصوؿ عليهايم فلعن مكاف كجود ىذه السجبلت ٕبث النظر عن ىذا األمر ك 

 الٍب كانت موجودة مع الباحثْب ٚبتص بفَبة زمنية سابقة لدراسٍب.

ىذه  فوفر لو 1948عاملْب يف إحدل جامعات مناطق مع أحد ال الباحث بعد السؤاؿ كالتحرم تواصل

، كقاـ ألف صفحة 20كالٍب تضم قرابة  417إُف سجل رقم  360من سجل رقم  الٍب تبدأالسجبلت 

 على بطاقات تعليمية كفق ا٤بوضوع كالعنواف خبلؿ فَبة ستة أشهرها بقراءة ىذه السجبلت كتفريغ الباحث

 .نفسو من العاـ أيلوؿر إُف شه ـ2017عاـ  آذار من شهر ٛبتدّ 

كمن ا١بدير بالذكر أف ٝبيع سجبلت فَبة الدراسة متوفرة كال يشوهبا أم نقص اآلمر الذم شكل دافعا 

مهما يف اختيار موضوع الدراسة، كما شكلت سجبلهتا السابقة مادة غنية لفعاليات ا٤بدينة االجتماعية 

 را ا٤براجع كا٤بصادر ا٤بختلفة.خبلؿ فَبة الدراسة كالٍب ال يكاد ٯبد ٥با الباحث ذك

، كبأقبلـ كأحبار ٧بلية الصنع، كبعضها غّب 4حسن كأما على صعيد الكتابة، فقد كتبت ٖبط يدكم

، كبالرغم من 5كاضحة، كتشيع األخطاء اإلمبلئية كالنحوية كا٤بصلحات احمللية كالر٠بية الشائعة يف ذاؾ ا٢بْب

ا غطت جوانب عديدة من الدراسة، حيث إف ا٤بادة ا٤بوجودة يف يف اإلطار الفِب فإهن ُكجدتالتغّبات الٍب 

ىذه السجبلت مادة دقيقة ٦بردة عن األىواء كا٤بصاٌف، فهي ٙبتوم على مادة فريدة غّب موجودة يف 

ا٤بصادر التارٱبية ا٤بطبوعة أك ا٤بخطوطة، كالسبب يف ذلك يعود إُف أف السجبلت تعاًف كتتحدث عن 

باشر دكف الشعور با٤براقبة على ما ٙبتويو الوثائق، لذا فهي تذكر دكف تكلف أك قضايا اجملتمع بشكل م

توجيو ا٤بعلومات؛ ألهنا كضعت لغايات سامية ىي خدمة الشريعة، كٙبتوم على العديد من األسرار الٍب َف 

                                                           
 .1أنظر ا٤بلحق رقم   4
 .2أنظر ا٤بلحق رقم   5
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تابة فلو عرؼ أهنا سوؼ  تدخل الك ،يتحفظ عليها طرفا القضية كالقاضي، كَف يدخل اعتباراتو الذاتية

التارٱبية رٗبا دخلت االعتبارات الذاتية، كىذا يصدؽ القوؿ: إف أصدؽ ا٤بصادر التارٱبية ما كتب لغّب 

 .خدمة التاريخ

فمن ناحية ا٤بوقع ا١بغرايف  ،اشتملت السجبلت على معلومات مهمة أفادت الدراسة يف ٨بتلف جوانبها

٤بدينة كخارجها، كٙبدثت عن مصادر العيوف كطرؽ ٙبدثت عن أىم ا٤بناطق الٍب كاف يتم فيها البناء داخل ا

االستفادة منها، كيف ا١بانب اإلدارم كاف ىناؾ ذكر أل٠باء من توُف ا٤بسؤكلية اإلدارية يف ا٤بدينة، سواء  

كانت ٧بلية أك مدنية، كتناكلت السجبلت األكضاع االجتماعية حيث بينت أحواؿ ا٤بسلمْب كأىم 

كانت منتشرة كتناكلت طبقات السكاف كطرؽ معيشتهم،  كمشلت أصحاب مذاىبهم كالطرؽ الصوفية الٍب  

، حيث بينت أماكن سكناىم كطرؽ معيشتهم كعبلقتهم مع ا٤بسلمْب، 6األدياف األخرل من نصارل كيهود

كٙبدثت عن العادات كالتقاليد يف الزكاج كالوفاة كا٤ببلبس كاأللقاب كأماكن النزىة، كتناكلت أىم ا٤بناسبات 

فاالت، كغطت التعليم بشقيو الر٠بي كالديِب، حيث بينت أىم ا٤بدارس كا٤بناىج الٍب كانت تعطى كاالحت

 يف ا٤بدارس، كغطت أيضان ا١بانب الصحي للسكاف من حيث ا٤بستشفيات كاألطباء.

 مت ا٢بصوؿ عليها من موقع كدكد للمخطوطات  فقد كأما ٖبصوص سالنامات الدكلة العثمانية

    https://wadod.org/vb/showthread.php?t=5881   كىو موقع ٨بتص يف

ا٤بخطوطات كاألرشيف العريب القدٔف كٞبلت منو عدد من سالنامات الدكلة العلية الٍب كانت ٚبتص 

ها متصرفية بيت ا٤بقدس كسالنامات كالية با١بوانب اإلدارية الٍب تتعلق ٗبختلف الواليات العثمانية ٗبا في

سورية الٍب كانت مدينة بيت ا٤بقدس تتبع اليها إداريا قبل أف تصبح متصرفية مستقلة تتبع الباب العاِف يف 

                                                           
 .3م أنظر ا٤بلحق رق  6
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كسالنامات ا٤بعارؼ الٍب اختصت يف بياف األمور التعليمية كالثقافية ا٤بوجودة  7ـ1874إستنبوؿ منذ العاـ 

 .8ة العثمانيةيف ٨بتلف كاليات الدكل

ىذه األعداد الٍب تتعلق بالفَبة الزمنية  ّٝبل الباحثاستغرؽ العمل يف ىذه السالنامات قرابة الشهر حيث ك  

 غها حسب العنواف يف البطاقات.كفرّ  قرأىاكمن مث  والٍب ٚبتص بدراست

، 9أللوية كاألقضيةكقد غطت يف ٦بملها الدراسة كبينت تفاصيل التقسيمات اإلدارية يف ٨بتلف الواليات كا

كعرضت أ٠باء كبار ا٤بوظفْب، كاحتوت على إحصاءات بعدد ا٣بانات كالسكاف كأ٠باء الذين اشتغلوا 

بالوظائف احمللية كا٤بدنية كالعسكرية كالدينية، كاحتوت على أ٠باء ا٤بدارس كعدد الطبلب كا٤بعلمْب كا٤بواد 

عربية، كيبلحظ كجود كثّب من األخطاء فيها نتيجة الٍب كانت تدرس يف ذلك ا٢بْب، كىي مكتوبة باللغة ال

أخطاء لغوية أك ا٤بدة الزمنية البلزمة لوصوؿ ا٤بعلومات، كعلى الرغم من ٙبفظنا على بعض بياناهتا إال أف 

 مادهتا أكدت ما كرد يف سجبلت احملكمة الشرعية كسدت بعض الثغرات.

 ايد عليها من موقع جر  فقد مّت ا٢بصوؿكأما جريدة فلسطْب 

 http://web.nli.org.il/sites/nlis/ar/jrayed     

عرضت ا٢بياة االجتماعية الٍب كانت سائدة يف فَبة فقد  ة الباحثاألعداد الٍب ٚبتص بفَبة دراس أما    

 .   10كالوضع التعليمي كاإلدارم يف ا٤بدينة كطبيعة العبلقة بْب ٨بتلف الفئات كالطوائف ةالدارس

كمن مث دراسة ا٤بعلومات كموازنتها كٙبليلها من خبلؿ تناكؿ ا١بوانب ا٤بختلفة يف ا٢بياة االجتماعية الٍب   

كانت موجودة يف مدينة بيت ا٤بقدس، كأثر الدكلة العثمانية كالسكاف من ٨بتلف الطوائف كالوافدين إليها 

                                                           
 .5أنظر ا٤بلحق رقم   7
 .6أنظر ا٤بلحق رقم   8
 .4أنظر ا٤بلحق رقم   9

 .7أنظر ا٤بلحق رقم   10
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كوين خصوصيتها الدينية كاالجتماعية، كبعد ذلك يقـو الباحث ٔبمع ا٤بادة كترتيبها من زكار كحجيج يف ت

 كفق أبواب الدراسة، كأخّبا يأيت دكر كتابة البحث كتوثيقو.

 الدراسات السابقة@  

اىتمت بعض الدراسات ا٢بديثة بدراسة بعض الفَبات الزمنية الٍب تتعلق ببيت ا٤بقدس يف ٨بتلف     

فلذلك عند  فَبة الدراسة ٚبلو من ىذه الدراسات الٍب ٚبصصت يف ىذه الفَبة الزمنية ا١بوانب، كلكن

 : ٪بد أهنا ٙبدثت عن جانب آخر أك عن فَبة زمنية ٨بتلفة تالدارساا٢بديث عن ىذه 

 الكويت، دار البشائر اإلسبلمية.دراسات في تاريخ بيت المقدس، . 2014بركات، بشّب. -1

ة عن ا١بانب ا٤بعمارم يف ٧بافظة بيت ا٤بقدس كعن اإلدارة العثمانية يف ٙبدثت الدراسوصف الدراسة@ 

ا٤بدينة كاقتصادىا كالتطور الثقايف كاالجتماعي كالسياسي يف ا٤بدينة كتناكلت بعض ا٤بدف كالعشائر الٍب كنت 

 تتبع ا٤بتصرفية كٙبدثت عن ا٤بشاىّب الذين برزكا يف بيت ا٤بقدس كخارجها من سكاف ا٤بدينة.

ىذه الدراسة مهمة ٤بعرفة بعض ا١بوانب االجتماعية كالعلمية كالثقافية مثل النوادم ائدة منها@ الف

 كا١بمعيات كتاريخ الصحافة كا٤بتاحف كالتعليم كاالحتفاالت كا٤بناسبات.

 االجتماعي: يف ىذه الدراسة تناكلت احملافظة بشكل عاـ من حيث العمراف كالتطور ويظهر الفرق بينهما

كىذه العمومية يف الدراسة جعلتها ٛبر  كٙبدثت عن أىم ا٤بشاىّب الذين برزكا يف ا٤بدينة كخارجها كالثقايف

بينما دراسٍب على ا٤بواضيع ا٤بتعددة بصورة سطحية كَف تستطع إعطاء صورة كاضحة عن ىذه ا٤بواضيع، 

 يف فَبة زمنية ٧بددة.فقط ا٢بياة االجتماعية  تتناكل
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الحياة االقتصادية في بيت المقدس وجوارىا في فترة الحروب   .2010امطّب، ٧بمد سامي.  -2

 رسالة ماجستّب. نابلس: جامعة النجاح. م(. =<44-??41الصليبية)

: تناكلت الوضع االقتصادم للمدينة يف ظل ا٢بكم الصلييب كتناكلت بعض ا١بوانب وصف الرسالة

يف ذلك على ا٤بصادر العربية كاألجنبية  االجتماعية الٍب كانت سائدة يف تلك الفَبة الزمنية كاعتمدت

 الٍب أرخت لتلك الفَبة.

ىذه الدراسة مهمة ٤بعرفة أصوؿ السكاف كعبلقاهتم مع بعضهم البعض كاألدياف الفائدة منها@ 

كالطوائف ا٤بختلفة ككيفية تعامل االحتبلؿ الصلييب مع األدياف األخرل كمقارنة ىذه التعامل مع تعامل 

طوائف كاألدياف الٍب كانت خبلؿ حكمهم للمدينة كيستفاد منها أيضان يف مقارنة العثمانيْب مع ال

األكضاع االقتصادية الٍب كانت سائدة خبلؿ االحتبلؿ الصلييب لبيت ا٤بقدس كمقارنتو يف ا٢بكم 

 العثمآف.

 : يف أف ىذه الدراسة تناكلت ا١بانب االقتصادم يف فَبة االحتبلؿ الصلييبويظهر الفرق بينهما

العصيبة  للمدينة كطبيعة العبلقة بْب ٨بتلف الطوائف كاألدياف كفئات اجملتمع ا٤بختلفة يف تلك الفَبة

 بينما تناكلت الٍب عاشتها ا٤بدينة حيث كانت ا٢برية معدكمة كمنع ا٤بسلموف من ا٢بياة يف ا٤بدينة،

 .سامح كالتعدديةالذم اتسم بالت ا١بانب االجتماعي يف هناية ا٢بكم العثمآف دراسة الباحث

الحياة االجتماعية في القدس في عصر المماليك على ضوء . 2010احملمد، أنس عبد اهلل.  -3

 رسالة ماجستّب. دمشق: جامعة دمشق. م(. >4;4 1>48وثائق الحرم القدسي الشريف )

تناكلت الرسالة الوضع االجتماعي يف بيت ا٤بقدس يف ظل ا٢بكم ا٤بملوكي حيث  وصف الرسالة@

ت عن أصوؿ السكاف كالنمو السكآف كالتنوع السكآف كفئات اجملتمع كالعبلقة بْب ٨بتلف ىذه ٙبدث

الفئات كتناكلت ا٤برأة كمكانتها كحقوقها كتناكلت ا٤بؤسسات االجتماعية كاألكقاؼ كالعمراف 

 كاعتمدت يف ذلك على الوثائق ا٤بملوكية.
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جتماعية يف العصر ا٤بملوكي مع فَبة الدراسة ككيف ىذه الدراسة مهمة ٤بقارنة ا٢بياة اال الفائدة منها@

تغّب الواقع يف ا٤بدينة كوهنا تركز الدراسة على ا١بانب االجتماعي حيث اشَبكت مع دراسٍب أصوؿ 

 السكاف كعوامل ٭بو السكاف كفئات اجملتمع كالعبلقة بينها.

ة أكسع، ك٨بتلف اإلحصاءات يف أف ىذه الدراسة تناكلت ا١بانب اإلدارم بصور  ويظهر الفرق بينهما،

السكانية الٍب جرت يف فَبة الدراسة، كاألدياف كالطوائف ا٤بختلفة كالعبلقة بْب ٨بتلف ىذه الطوائف، 

كالعادات كالتقاليد كاالحتفاالت، كالَبفيو كالصحة كالتعليم، كأىم ا٤بدارس القدٲبة كا٢بديثة الٍب كجدت 

بينما دراسة الباحث ٙبدثت عن ا١بانب  ات اجملتمع كطوائفويف ا٤بدينة ككانت توفر التعليم ٤بختلف فئ

 .  االجتماعي يف فَبة زمنية ٨بتلفة

. بّبكت: الحياة االجتماعية في القدس في القرن العشرين. 2010غوشة، صبحي سعد الدين.  -4

 ا٤بؤسسة العربية للدراسات كالنشر.

ا٤بقدس يف القرف العشرين حيث  تناكؿ الكتاب ا٢بياة االجتماعية يف مدينة بيتوصف الكتاب@ 

ٙبدث عن الزكاج كالوفاة كاألعياد كاالحتفاالت كالسهرات كا٤بواسم الشعبية كدكر العلم كالطعاـ كالوفاة 

 كبْب معآف بعض الكلمات الدارجة الٍب كانت تستخدـ يف ا٤بدينة.

يف القرف العشرين حيث  ركز ىذا الكتاب على ا٢بياة االجتماعية يف مدينة بيت ا٤بقدسالفائدة منها@ 

من قد أفاد الباحث اعتمد على مشاىداتو كعلى الركايات الشفوية الٍب كاف يسمعها من كبار السن، ك 

كىذا  ا يف دراستو،الكتاب يف ا٤بقارنة بْب ا٢بياة االجتماعية يف القرف العشرين كالفَبة الزمنية الٍب تناك٥ب

 ٍب كانت سائدة يف تلك الفَبة كالٍب َف يعد ٥با كجود.األمر مهم ٤بعرفة بعض العادات كالتقاليد ال

يف أف ىذا الكتاب ركز على بعض األمور االجتماعية كالزكاج كاالحتفاالت ويظهر الفرق بينهما، 

كالوفاة كالسهرات كالطعاـ يف القرف العشرين بينما تناكلت دراسٍب جوانب تتحدث عن السكاف 

 بينهم كالتعليم كالصحة.كأصو٥بم كفئاهتم كأدياهنم كالعبلقة 
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. بّبكت: مركز م<:?4 -<;<4مدينة القدس السكان األرض . 2009صا٢بية. ٧بمد عيسى. -5

 الزيتونة للدراسات كاالستشارات.

 1858ٙبدثت الدراسة عن العبلقة بْب السكاف كاألرض يف مدينة بيت ا٤بقدس من عاـ وصف الدراسة@ 

كطبيعة النشاط الصهيوٓف يف ا٤بدينة كعن إحصائيات السكاف ـ كعن العبلقة بْب العرب كاليهود 1948إُف 

 ا٤بختلفة كعن طبيعة تعامل حكومة االحتبلؿ اإل٪بليزم مع العرب كاليهود خبلؿ فَبة احتبل٥با للمدينة.

ىذه الدراسة يف معرفة عدد السكاف خبلؿ فَبة دراسٍب كعن العبلقة بْب العرب كاليهود  تفيدالفائدة منها@ 

 اع ا٤بدينة يف أكاخر ا٢بكم العثمآف كحيازة اليهود للراضي كشرائهم للبيوت داخل أسوار ا٤بدينة.كتطور أكض

ـ كطبيعة 1948إُف عاـ  1858ىذه الدراسة تناكلت السكاف كاألرض منذ عاـ  ويظهر الفرق بينهما@ 

كتكيفية تعامل االحتبلؿ العبلقة بْب العرب كبْب اليهود ككيفية رعاية الدكلة العثمانية لفلسطْب كللمدينة 

ركزت على األكضاع االجتماعية يف ا٤بدينة يف  ة الباحثاإل٪بليزم مع السكاف العرب كاليهود بينما دراس

 خبلؿ فَبة زمنية ٧بددة.

. بّبكت: مركز نصارى القدس دراسة في ضوء الوثائق العثمانية.  2007القضاة، أٞبد حامد.  -6

 دراسات الوحدة العربية.

 تناكلت ىذه الرسالة طوائف النصارل ا٤بختلفة يف مدينة بْب ا٤بقدس حيث ٙبدثت عنة@ وصف الدراس

أعدادىم كحياهتم االجتماعية كعاداهتم كمبلبسهم كالزكاج كاألطعمة كاألشربة كالتعليم كحياهتم االقتصادية 

 كدكرىم اإلدارة العثمانية كموقف الدكلة العثمانية منهم.

يف معرفة طوائف النصارل ا٤بختلفة كأعدادىم كعاداهتم يف اللباس كاألكل  يستفاد منهاالفائدة منها@ 

كالزكاج كاحتفاالهتم كمكاف سكناىم كعائبلهتم كطبيعة عبلقتهم مع ا٤بسلمْب كمع الدكلة العثمانية كطبيعة 

 عبلقة الدكلة العثمانية معهم كطريقة تعاملها ٥بم.
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على النصارل كطوائفهم كأعادىم كعاداهتم كتقاليدىم  يف أف ىذه الدراسة ركزتويظهر الفرق بينهما، 

 ركزت على ٨بتلف طوائف السكاف يف فَبة زمنية ٧بددة. ة الباحثبينما دراس

-94<4مدينة القدس وجوارىا في أواخر العهد العثماني . 2004ا٤بدٓف، زياد عبد العزيز.  -7

 . عماف.م<4?4

ـ، 1918-٨1831بتلف ا١بوانب من عاـ  تناكلت الدراسة مدينة بيت ا٤بقدس من وصف الكتاب@

ٙبدثت عن الناحية اإلدارية يف أكاخر ا٢بكم العثمآف كاألدياف كعقائدىم كالطوائف ا٤بختلفة كاالقتصاد 

 كالتعليم كا٤بدارس كالصحة.

 تظهر فائدة الدراسة يف ا١بانب اإلدارم كالتعليمي كالصحي كطوائف السكاف ا٤بختلفة. الفائدة منها@

أف ىذه الدراسة اىتمت ببياف ٨بتلف ا١بوانب ا١بدارية كالسكانية كاالقتصادية  فرق بينهما،ويظهر ال

كالعمرانية كالتعليم كالصحة ككاف االىتماـ بصورة سطحية كوهنا َف ٚبص ٔبانب معْب عكس دراسة 

 الباحث الٍب تركز على ا١بانب االجتماعي.

 ة الثقافة الدينية.. بور سعيد: مكتبتاريخ القدس. 2001سركيس، خليل.  -8

تناكؿ الكتاب تاريخ ا٤بدينة منذ القدـ حيث ٙبدث عن الدكؿ كاألمم الٍب تعاقبت على  وصف الكتاب@

حكم ا٤بدينة انتهاء بالدكلة العثمانية الٍب كصف األحواؿ الٍب كانت سائدة خبلؿ حكمهم للمدينة كبْب 

 أىم األعماؿ الٍب قاموا هبا.

من ىذا الكتاب يف معرفة األحواؿ الٍب كانت سائدة يف ا٤بدينة يف أكاخر ا٢بكم  أفاد الباحث الفائدة منو@

 العثمآف كأىم األعماؿ الٍب قامت هبا الدكلة العثمانية يف ا٤بدينة.
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ىذا الكتاب ٙبدث عن التاريخ العاـ ٤بدينة بيت ا٤بقدس منذ القدـ إُف هناية ا٢بكم ويظهر الفرق بينهما@ 

 تناكلت الوضع االجتماعي يف فَبة زمنية ٧بددة.   الباحثة العثمآف بينما دراس

األىمية االجتماعية واالقتصادية للقدس العثمانية والتدخل األوربي فيها . 2000الطراكنة، فاطمة. -9

 . عماف.في العصر الحديث والمعاصر

اف يتناكؿ البحث تاريخ ا٤بدينة خبلؿ ا٢بكم العثمآف حيث يتحدث عن طوائف السكوصف البحث@ 

كالعبلقة بينهم كالسياسات العثمانية ٘باه ا٤بدينة كأٮبية ا٤بدينة االقتصادية كدكر الدكؿ األكربية يف دعم 

 ٨بتلف الطوائف ا٤بسيحية يف ا٤بدينة كالعبلقة بْب إ٪بلَبا كا٢بركة الصهيونية كدكرىا يف تغّب البنية السكانية.

ت السكانية ٤بختلف األدياف كالطوائف ا٤بوجودة يف يستفاد من البحث يف معرفة التقسيماالفائدة منها@ 

 ا٤بدينة كدكر ا٢بكومات األكربية يف دعم الوجود ا٤بسيحي كاليهودم يف ا٤بدينة.

: يف ىذا البحث ركز على التقسيمات السكانية كعلى الطوائف كاألدياف يف ا٤بدينة وبظهر الفرق بينهما

يف ا٤بدينة كدكر االحتبلؿ اإل٪بليزم يف التمكْب لليهود على  كعلى الدكر األكريب يف دعم الطوائف ا٤بسيحية

على ا٢بياة االجتماعية الٍب كانت سائدة خبلؿ  ة الباحثدراس٨بتلف األصعدة يف ا٤بدينة، بينما ركزت 

 فَبة دراسٍب.

 . القدس: مكتبة األندلس.المفصل في تاريخ القدس. 1999العارؼ، عارؼ باشا.  -10

لكتاب من أىم الكتب الٍب تناكلت تاريخ ا٤بدينة فهو موسوعة ٙبدثت عن يعد ىذا ا وصف الدراسة@

ا٤بدينة منذ أقدـ العصور كتناكؿ بالتفصيل كل حضارة تعاقبت على حكم ا٤بدينة كركز على ا٢بكم 

اإلسبلمي للمدينة كاالحتبلؿ الصلييب كالفَبة األيوبية كا٤بملوكية كتناكؿ الفَبة العثمانية بنوع من 

يث بْب كاقع بيت ا٤بقدس يف فَبة حكم كل خليفة عثمآف كما قدمو ٥با خبلؿ فَبة التفصيل ح
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حكمو، كتناكؿ االحتبلؿ اإل٪بليزم للمدينة كدكرىم يف ٛبكْب اليهود من السيطرة على ا٤بدينة.، كتناكؿ 

 بالتفصيل الناحية العمرانية للمدينة كا٤بساجد كالكنائس كالسور كاألسواؽ كا٤بدارس.

يستفاد منو يف معرفة التقسيمات اإلدارية كدكر العثمانيْب يف ا٤بدينة كأىم ا٤بعاَف ا٤بوجودة  منو@الفائدة 

 يف ا٤بدينة كالناحية اإلدارية كالتعليم كالصحة كا٤بوقع ا١بغرايف.

ففي ىذا الكتاب ركز الكاتب على تاريخ ا٤بدينة ا٤بختلف كأىم الدكؿ الٍب  ويظهر الفرق بينهما،

كم ا٤بدينة كما تركوه من أبنية كآثار، كيف حْب ركزت دراسة الباحث على الوضع تعاقبت على ح

 االجتماعي كالعبلقة بْب السكاف كاألدياف كالتعليم كالصحة.

 القاىرة: سطور.  القدس مدينة واحدة عقائد ثالث..  1998أرمسَبكنج، كارين.  -11

منذ حكم اليهود ٥با يف عهد داكد عليو كتاب مَبجم يتحدث عن التاريخ القدٔف للمدينة وصف الرسالة@ 

السبلـ مركرا با٢بكم ا٤بسيحي للمدينة كاإلسبلمي الذم ٙبدث عن الدكؿ اإلسبلمية ا٤بتعاقبة كا٢بمبلت 

 الصليبية كانتهاء بالفَبة العثمانية كاالحتبلؿ اإل٪بليزم كقياـ دكلة االحتبلؿ اليهودم يف ا٤بدينة.

عرفة تاريخ ا٤بدينة يف ٨بتلف ا٤براحل التارٱبية كمعرفة طبيعة كأعداد ىذه الكتاب مهم ٤بالفائدة منها@ 

السكاف كاألدياف كالطوائف ا٤بختلفة الٍب كجدت يف ا٤بدينة كطبيعة العبلقة بْب ٨بتلف طوائف السكاف 

 كمدل تأثّب ىذه الطوائف على ا٤بدينة.

يف تاريخ ا٤بدينة منذ أقدـ العصور  : يف أف ىذه الكتاب ٙبدث عن ا٤براحل ا٤بختلفةويظهر الفرق بينهما

ـ 1917إُف  1874إُف االحتبلؿ اليهودم للمدينة بينما دراسٍب ركزت على الفَبة الزمنية بْب عاـ 

 كتناكلت ا٢بياة االجتماعية للسكاف ٗبختلف جوانبها.

. 11?4-11=4إعادة اكتشاف فلسطين@ أىالي جبل نابلس . 1998دكمآف، بشارة.  -12

 دراسات الفلسطينية. بّبكت: مؤسسة ال
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تناكؿ الكتاب دراسة ا١بوانب االقتصادية كالتجارية كالزراعية يف جبل نابلس، كما  وصف الرسالة@

تناكؿ ا١بوانب االجتماعية كالعادات كالتقاليد الٍب كانت سائدة يف تلك الفَبة من خبلؿ سجبلت 

ادية بْب ٨بتلف ا٤بدف الفلسطينية احملكمة الشرعية، كبينت ىذه الدراسة العبلقة التجارية كاالقتص

 كتوضح قيمة بعض ا٤بنتجات الزراعية الٍب كاف ٥با أثر بالغ يف ثراء بعض ا٤بدف الفلسطينية.

ىذه الدراسة مهمة ٤بعرفة طبيعة ا٢بياة االقتصادية كاالجتماعية يف مناطق فلسطينية  الفائدة منها@

ماعية بْب منطقة جبل نابلس كبْب مدينة بيت أخرل كطبيعة العبلقة التجارية كاالقتصادية كاالجت

 ا٤بقدس.

يف أف ىذه الدراسة تناكلت ا١بانب االقتصادم كاالجتماعي يف منطقة جبل ويظهر الفرق بينهما، 

 تناكلت ا١بانب االجتماعي بأبعاده ا٤بختلفة يف مدينة بيت ا٤بقدس. ة الباحثنابلس بينما دراس

 كنعاف للدراسات كالنشر.، دمشق: دار  القدس. 1997كًب، ىنرم.  -13

تناكؿ الكتاب تاريخ مدينة بيت ا٤بقدس منذ الكنعانيْب الذين استقركا يف ا٤بدينة مركرا وصف الرسالة@ 

باليهود كالبابليْب كالفرس كاإلغريق كالركماف كا٤بسحيْب كا٤بسلمْب كالصلبيْب كعودة ا٢بكم اإلسبلمي الذم 

ـ كتسليم ا٤بدينة إُف االحتبلؿ 1917ثمانيْب من ا٤بدينة يف عاـ انتهى باالحتبلؿ اإل٪بليزم الذم طرد الع

 اليهودم.  

يستفاد من ىذا الكتاب يف معرفة األدياف الٍب كانت موجودة يف ا٤بدينة كطبيعة العبلقة بْب  الفائدة منها@

 ينة.٨بتلف طوائف السكاف كأثر الدكلة االستعمارية على تعزيز كجود بعض الطوائف كاألدياف يف ا٤بد

يف أف ىذه الرسالة تناكلت تاريخ ا٤بدينة منذ تأسيسها مركرا بالدكؿ كا٢بضارات الٍب ويظهر الفرق بينهما@ 

اىتمت با١بانب االجتماعي  ة الباحثاستقرت يف ا٤بدينة إُف فَبة االحتبلؿ اليهودم ٥با بينما دراس

 للسكاف يف أكاخر ا٢بكم العثمآف.
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. م<4?4-<;<4كية األراضي في متصرفية القدس مل .1996أبو بكر، أمْب مسعود.  -14

 رسالة دكتوراه. عماف: ا١بامعة األردنية.  

تناكلت الدراسة بالبحث بيت ا٤بقدس كا٤بناطق التابعة ٥با من حيث ملكية األراضي  وصف الرسالة@

الناحية كتوزيع ىذه ا٤بلكية على السكاف كأثر ذلك على العبلقة بْب ٨بتلف فئات اجملتمع ككما تناكلت 

اإلدارية كالتشكيبلت اإلدارية ا٤بختلفة الٍب كانت موجودة يف مدينة بيت ا٤بقدس من خبلؿ ا٤بصادر 

 األكلية كيف مقدمتها سجبلت احملكمة الشرعية.

تتقاطع ىذه الدراسة مع دراسٍب يف بياف األراضي ا٤بملوكة لسكاف بيت ا٤بقدس كأثر ىذا  الفائدة منها@

لتشكيبلت اإلدارية ا٤بختلفة يف ا٤بدينة كىي مهمة أيضا ألهنا تناكلت نفس األمر على السكاف، كا

الفَبة الزمنية الٍب تناكلتها دراسٍب كاعتمدت أيضا على ا٤بصادر األكلية كيف مقدمتها سجبلت احملكمة 

 الشرعية.

، يف أف ىذه الدراسة قد تناكلت بشكل موسع ملكية أراضي متصرفية بيت ويظهر الفرق بينهما

ا٢بياة االجتماعية للسكاف كدكر ا٤بوقع  ة الباحث٤بقدس كالتشكيبلت اإلدارية بينما ناقشت دراسا

 ا١بغرايف كاإلدارة العثمانية كأثرىا يف ىذا ا١بانب، ككما تناكلت النواحي التعليمية كالصحية.

. عماف: ا١بامعة م8<<4 ->;<4تحوالت جذرية في فلسطين . 1993شولش، الكزاندر.  -15

 ة.األردني

مرجع مهم كتبو ا٤بستشرؽ األ٤بآف يف أثناء رحلتو إُف فلسطْب حيث ٙبدث عن  وصف الدراسة@

الَبكيبة السكانية كرصد األكضاع االجتماعية، كاالقتصادية كسيطرة بعض العائبلت على األكضاع يف 

تطور ا٤بدف  فلسطْب كتناكؿ التغلغل اإلدارم كالتطور االقتصادم كاالىتماـ األكريب بفلسطْب كتناكؿ

 كالقتصاد ا٤بدٓف حيث خص مدينة بيت ا٤بقدس ٔبانب كبّب من دراستو.
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تظهر فائدة ىذه الدراسة من خبلؿ مشاركة دراسة الباحث معها يف تعداد السكاف  الفائدة منها@

 كالعوامل ا٤بؤثرة يف النمو السكآف كالوجود اليهودم كدكر األكربيْب يف دعمو كتأييده.

يف أف ىذه الدراسة ركزت على ا١بانب االقتصادم كتطوره كأىم العائبلت  نهما،ويظهر الفرق بي

اإلقطاعية الٍب ٙبكمت فيو كالتغلغل األكريب يف فلسطْب كدكرىم يف دعم اليهود يف فلسطْب، يف حْب 

تناكلت دراسة الباحث ا١بوانب االجتماعية ا٤بختلفة كاألدياف كالطوائف كالتعليم كالصحة كالعادات 

 تقاليد كفئات اجملتمع ا٤بختلفة كالعبلقة بينها.كال

 . كفر قرع: دار ا٥بدل.بالدنا فلسطين. 1991الدباغ، مصطفى مراد.  -16

جزء، تناكلت ا٢بديث عن مدف فلسطْب كقراىا، يبدأ با٢بديث  11موسوعة تتكوف من  وصف الكتاب@

ية كيتناكؿ السكاف كعددىم كأحوا٥بم كيبْب تارٱبها كأىم معا٤بها التارٱبية كا١بغراف كحدىا،كل مدينة عن  

االجتماعية كاالقتصادية كمن مث يتحدث عن القرل التابعة للمدينة، خصص ٦بلدين للحديث عن بيت 

ا٤بقدس تناكؿ األكؿ ا٢بديث عن تاريخ ا٤بدينة كالدكؿ الٍب حكمتها كآثارىا يف ا٤بدينة كأما الثآف فتناكؿ 

 كالتعليم كا٤بدارس كالصحة كاألدياف.ا٤بدينة كمعا٤بها كموقعها كتضاريسها 

تظهر فائدة الكتاب يف معرفة تاريخ ا٤بدينة كالتقسيمات اإلدارية كا٤بوقع كالتعليم كالصحة  الفائدة منو@

 كطوائف السكاف.

، اىتم الكتاب ٗبدف فلسطْب التارٱبية بشكل موسع كخصص ٦بلد لبياف تاريخ بيت يظهر الفرق بينهماك 

نة بيت ا٤بقدس كمعا٤بها كالتعليم كالصحة كٱبتلف عن دراسة الباحث يف تركيزم على ا٤بقدس ك٦بلد ٤بدي

 األمور االجتماعية خبلؿ فَبة زمنية ٧بددة.

. دمشق: دار ا٢بصاد م9<?4->=<4فلسطين والفلسطينيون . ٠1991بيث، باميبل آف.  -17

 للنشر كالتوزيع.
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مآف حيث تناكؿ حكم الشيوخ كحرب كتاب يتناكؿ تاريخ فلسطْب ٙبت ا٢بكم العثوصف الكتاب@ 

العشائر كنشوء ا٤بلكيات ا٣باصة الٍب أسهمت يف تفتيت ا٤بلكيات اإلقطاعية الٍب كانت سائدة يف بدايات 

 ا٢بكم العثمآف كدكر العائبلت كالتجار كا٢برفيوف كالفبلحوف يف ٙبوالت اجملتمع الفلسطيِب.

تماعية بْب ٨بتلف الفئات ا٤بوجودة يف فلسطْب يف أكاخر تناكؿ الكتاب طبيعة العبلقة االجالفائدة منو@ 

أفاد ا٢بكم العثمآف مركرا بفَبة االحتبلؿ اإل٪بليزم كأثر ىذه الفئات يف تطور كتغّب اجملتمع الفلسطيِب ك 

 منو يف معرفة طبيعة ا٢بياة االجتماعية خبلؿ فَبة الدراسة. الباحث

ؿ ا٤بنظور التارٱبي لفلسطْب كٙبوالت اجملتمع الفلسطيِب كفَبة يف أف ىذا الكتاب تناك ويظهر الفرق بينهما@ 

دراسٍب  ة الباحثدراساالحتبلؿ اإل٪بليزم للمدينة كأثرىا يف ٭بو اجملتمع الطبقي يف فلسطْب بينما تناكلت 

 ا٢بياة االجتماعية يف مدينة بيت ا٤بقدس يف أكاخر ا٢بكم العثمآف.

عماف: م. 8;48-=<44س في العهد األيوبي مدينة القد. 1991قيسية، كليد ٧بمود.  -18

 ا١بامعة األردنية. 

ٙبدثت عن ا٢بياة االجتماعية كاالقتصادية كعن السكاف كأصو٥بم كعن العبلقة بْب  وصف الدراسة@

 ٨بتلف األدياف كالطوائف.

ْب أرخ لفَبة زمنية مهمة يف تاريخ ا٤بدينة بعد أف ٙبررت من االحتبلؿ الصلييب حيث ب الفائدة منو@

دكر األيوبيْب ا٢بضارم كالثقايف كالعمرآف يف مدينة بيت ا٤بقدس كىو ما يستفاد منو يف ا٤بقارنة بْب 

 الفَبة األيوبية الٍب اشتهرت بكثرة ا٤بدارس كدكر العلم كبْب الفَبة العثمانية الٍب قل فيها ىذا االىتماـ.

 كطبيعة السكاف كعبلقتهم مع يف ىذه الدراسة اختصت يف العهد األيويبويظهر الفرق بينهما@ 

 تناكلت ا١بانب االجتماعي يف هناية ا٢بكم العثمآف.  ة الباحثبعضهم البعض بينهما دراس

 . تونس: دار سراس للنشر.جذور االستعمار الصهيوني بفلسطين. 1990احملجويب، علي. -19
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لوضع اإلدارم يناكؿ الكتاب تاريخ ا٤بدينة يف أكاخر العهد العثمآف من حيث اوصف الكتاب@ 

كاالقتصادم كاالجتماعي الذم كاف موجودا يف ا٤بدينة كتناكؿ أيضا األطماع الصهيونية كتركيزىم على 

االستعمار يف ا٤بدينة كطبيعة العبلقة بْب ا٢بركة الصهيونية كإنكلَبا كالدكؿ االستعمارية الٍب دعمت كسهلت 

  االستيطاف الصهيوٓف يف ا٤بدينة.

د من ىذا الكتاب يف معرفة الوضع اإلدارم كاالجتماعي الذم كاف سائدا خبلؿ فَبة يستفاالفائدة منو@ 

دراسٍب كطبيعة االمتيازات كالتسهيبلت األجنبية الٍب ساٮبت يف تغّب الطبيعة السكانية كاالجتماعية يف 

ب ا٤بدينة الٍب رجحت كفة الوجود اليهودم كساٮبت يف دعمو كٛبكينو من السيطرة على ٨بتلف جوان

 ا٢بياة.

ىذا الكتاب تناكؿ الوضع اإلدارم كاالجتماعي كاألطماع الصهيونية كاالستيطاف ويظهر الفرق بينهما@ 

اليهودم يف ا٤بدينة كدكر إ٪بلَبا كالدكؿ االستعمارية يف تأييد ا٢بركة الصهيونية كٛبكينها من السيطرة على 

  ا٤بدينة خبلؿ فَبة زمنية ٧بددة.فتناكلت ا٢بياة االجتماعية يف ة الباحثدراسفلسطْب، كأما 

فلسطين في عهد العثمانيين من مطلع التاسع عشر الميالدي . 1984رافق، عبد الكرٔف.  -81

 م. <4?4إلى العام 

دراسة ضمن ا٤بوسوعة الفلسطينية تناكلت اإلطار السياسي كاإلدارم يف فلسطْب كالبنية وصف الدراسة@ 

دثت عن القول احمللية الٍب كانت تتنازع السيادة على ا٤بناطق ا٤بعمارية ٤بختلف ا٤بدف الفلسطينية كٙب

 الفلسطينية كعن النواحي االجتماعية كالسكانية كالثقافية كاالقتصادية.

معرفة ا٢بياة السياسية كاإلدارية الٍب كانت سائدة خبلؿ فَبة دراسٍب كا٢بياة االجتماعية  الفائدة منها@

 ينة بيت ا٤بقدس كعبلقة ا٤بدينة مع ٨بتلف ا٤بدف الفلسطينية.كالثقافية الٍب كانت موجودة يف مد
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ىذه الدراسة ٙبدثت عن ا١بوانب اإلدارية كاالقتصادية كاالجتماعية كعن العوامل ويظهر الفرق بينهما@ 

ة دراسـ، بينما 1918ـ إُف عاـ 1900ا٤بؤثرة على السكاف يف ٨بتلف ا٤بناطق الفلسطينية من مطلع العاـ 

 لت النواحي االجتماعية ا٤بختلفة يف مدينة بيت ا٤بقدس كيف فَبة زمنية ٧بددة.تناك  الباحث

 .متصرفية القدس أواخر العهد العثماني. 1984عوض. عبد العزيز. -21

ـ كالتبعية 1840تناكلت الدراسة التقسيمات اإلدارية الٍب كانت موجودة منذ العاـ وصف الدراسة@ 

ـ كتناكؿ األكضاع العامة الٍب كانت سائدة يف 1874ستقلة يف عاـ اإلدارية للواء قبل أف يصبح متصرفية م

ـ كطبيعة العبلقة بْب العائبلت ا٤بتنفذة كا٢بكومة العثمانية كما تناكؿ 1917إُف  1874ا٤بدينة من عاـ 

 ا٥بجرة اليهودية كأسباب عدـ قدرة ا٢بكومة العثمانية يف منع ىذه ا٥بجرة رغم صدكر أكثر من قرار ٲبنعها.

معرفة التقسيمات كالتشكيبلت اإلدارية الٍب كانت موجودة خبلؿ إعبلف ا٤بدينة متصرفية فائدة منها@ ال

مستقلة تتبع العاصمة إستنبوؿ بشكل مباشر كمعرفة طبيعة ا٢بياة االجتماعية الٍب كانت سائدة خبلؿ تلك 

 الفَبة كدكر العائبلت ا٤بتنفذة يف اإلدارة العثمانية كرسم سياساهتا.

ىذه الدراسة تناكلت ا١بانب اإلدارم يف متصرفة ا٤بدينة كتطرقت إُف العبلقة بْب هر الفرق بينهما@ ويظ

عن ا٢بياة االجتماعية  تفتحدث ة الباحثدراسالدكلة العثمانية كبْب السكاف كالعائبلت ا٤بتنفذة بينما 

 ٗبختلف جوانبها يف خبلؿ إعبلف ا٤بدينة متصرفية مستقلة.

 دمشق: مكتبة النورم. خطط الشام..  1983عبد الرازؽ. كرد علي، ٧بمد بن -22

موسوعة تناكلت تاريخ ببلد الشاـ قبل اإلسبلـ كدكر الدكؿ اإلسبلمية ا٤بتعاقبة كأثرىا يف وصف الدراسة@ 

 ببلد الشاـ كٙبدثت عن ا١بانب ا٤بعمارم كاالقتصادم كالتعليمي يف ٨بتلف مناطق ببلد الشاـ.

و يف ا١بوانب اإلدارية كالتعليمية كالثقافية الٍب كانت سائدة يف ببلد الشاـ خبلؿ كيستفاد من الفائدة منها@

 أكاخر ا٢بكم العثمآف.
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يف أف ىذه الدراسة تناكلت تاريخ ببلد الشاـ منذ القدـ إُف هناية ا٢بكم العثمآف  ويظهر الفرق بينهما@

تناكلت ا١بانب االجتماعي ٤بدينة بيت  لباحثة ادراسكتناكلت األحواؿ اإلدارية كالتعليمية كالثقافية بينما 

 ا٤بقدس خبلؿ فَبة إعبلف ا٤بدينة متصرفية مستقلة.

الحياة الثقافية والعلمية في القدس في القرن الثاني . 1983ا٢بسيِب، ا٢بسن عبد اللطيف.  -23

 . رسالة ماجستّب. عماف: ا١بامعة األردنية.عشر الهجري

كالعلمي يف بيت ا٤بقدس خبلؿ القرف الثآف عشر ا٥بجرم،  تناكلت ا١بانب الثقايف وصف الرسالة@

 كبينت طبيعة ىذه ا٢بركة العلمية كالثقافية يف ا٤بدينة كأثرىا على حياة الناس.

: ىذه الدراسة مهمة ٤بعرفة الواقع الثقايف كالعلمي الذم كاف موجودا يف مدينة بيت الفائدة منها

 رنة ىذا الواقع مع فَبة دراسٍب.ا٤بقدس يف القرف الثآف عشر ا٥بجرم كمقا

يف أف ىذه الدراسة تناكلت ا١بانب الثقايف كالعلمي يف القرف الثآف عشر ويظهر الفرق بينهما، 

فتناكلت جوانب متعددة من النشاط االجتماعي كالثقايف يف فَبة  ة الباحثا٥بجرم فقط كأما دراس

 زمنية ٨بتلفة.

. بّبكت: دار ألنس الجليل في تاريخ القدس والخليلا. 1973ا٢بنبلي، ٦بّب الدين بن ٧بمد.  -24

 ا٤بيسرة.

: ٙبدث ىذا ا٤بصدر التارٱبي ا٤بهم على تاريخ بيت ا٤بقدس كا٣بليل منذ القدـ مركرا وصف الكتاب

بالفتح اإلسبلمي للمدينة على يد عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو كركز على الفَبة األيوبية كعلى دكر 

 ٤بدينة من الصلبيْب كبْب أىم أعما٥بم.األيوبيْب يف ٙبرير ا

: معرفة تاريخ ا٤بدينة منذ القدـ مركرا بالفتح اإلسبلمي حٌب ٙبرير ا٤بدينة الثآف على يد الفائدة منو

 صبلح الدين األيويب من الصلبيْب.
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: ىذه الكتاب تناكؿ تاريخ مدينٍب بيت ا٤بقدس كا٣بليل منذ القدـ حٌب الفَبة ويظهر الفرق بينهما

 تناكلت ا٢بياة االجتماعية يف بيت ا٤بقدس يف فَبة زمنية ٧بددة. ة الباحثالصليبية بينما دراس

، مصر، م:4?4-:><4اإلدارة العثمانية في والية سوريا . 1969عوض. عبد العزيز ٧بمد.  -;8

 القاىرة، دار ا٤بعارؼ.

إُف العاـ  1864العاـ  تناكلت ىذه الدراسة اإلدارة العثمانية يف كالية سوريا منذوصف الدراسة@ 

ـ حيث ٙبدثت عن التنظيمات العثمانية كأثرىا يف حكم الواليات كا١بهاز اإلدارم كالقضائي 1914

كالعسكرم كالتعليم كملكية األراضي كا٤بواصبلت كطبيعة العبلقة بْب اإلدارة العثمانية ك٨بتلف طوائف 

 السكاف.

التشكيبلت اإلدارية الٍب كانت سائدة يف تلك الفَبة يستفاد من ىذه الدراسة يف معرفة  الفائدة منها@

كأىم ا٤بناصب اإلدارية يف اإلدارة العثمانية يف كالية سوريا كلواء القدس الشريف كمتصرفية القدس 

 الشريف كطبيعة العبلقة بْب ٨بتلف اإلدارات العثمانية.

كالتشكيبلت اإلدارية يف كالية يف أف ىذه الدراسة تناكلت اإلدارة العثمانية ويظهر الفرق بينهما، 

سوريا كأىم ا٤بناصب يف ٨بتلف ىذه اإلدارات بينما دراسٍب ٙبدثت عن ا١بانب االجتماعي كتناكلت 

 اإلدارة العثمانية يف متصرفية بيت ا٤بقدس على كجو التحديد.

ناؾ كمن ا٤ببلحظ أف الدراسات السابقة مقتصرة على جوانب ٧بددة كيف فَبات تارٱبية معينة، كى

غياب للدراسات الٍب تتحدث عن ا٢بياة االجتماعية الٍب مشلتها دراسة الباحث بوجو خاص، كىذا 

 األمر يساىم يف إثراء تاريخ ا٤بدينة كسد النقص يف ا٤بعلومات الٍب تؤرخ للمدينة كحياة سكاهنا.

 الدراسة@  بنية

 :اآليتتضمنت ىذه الدراسة مقدمة كٟبسة فصوؿ كخاٛبة كذلك على النحو     
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أٮبية البحث، كأسباب اختيار البحث، كأسئلة البحث، كأىداؼ إشكالية البحث، ، كٙبوم: ا٤بقدمة

 البحث، كمنهج البحث، كالدراسات السابقة لو، كىيكل البحث. 

 : جغرافية بيت ا٤بقدس.الفصل األول

 : التسمية كا٢بدكد )ا٤بساحة ا٤بوقع(.المبحث األول

٤بناخ كمصادر ا٤بياه )ا١بباؿ، األكدية الرياح، ا٢برارة، الرطوبة األمطار، اآلبار : التضاريس كاالمبحث الثاني

 كالعيوف، الربؾ(.

 : اإلدارة العثمانية )التشكيبلت اإلدارية، التبعية اإلدارية، ا١بهاز اإلدارم(.المبحث الثالث

 بنية ٦بتمع بيت ا٤بقدسالفصل الثاني@ 

  حكمت ا٤بدينة، أصوؿ السكاف(.: أصوؿ السكاف )الدكؿ الٍبالمبحث األول

 تعداد السكاف )اإلحصاء الر٠بي العثمآف، إحصاء الرحالة، كالقناصل األجنبية(. المبحث الثاني@

 العوامل ا٤بؤثرة يف ٭بو السكاف )األمراض، الكوارث الطبيعية، التجنيد للعسكرية(.المبحث الثالث@ 

 : الطوائف كاألديافالفصل الثالث

 اإلسبلـ )ا٘باىات ا٤بسلمْب، عددىم(.    المبحث األول@

: النصارل )الرـك األرثوذكس، الكاثوليك، األرمن، الربكتستانت، األقباط، األحباش، المبحث الثاني

 السرياف، ا٤بوارنة(. 

 : اليهود )طوائفهم، عددىم(.المبحث الثالث
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 : العبلقة بْب السكافالفصل الرابع

 الدين، ا٤بوظفْب، التجار، ا٢برفْب، ا٤بزارعْب(.: فئات اجملتمع )رجاؿ المبحث األول

 : العبلقة بْب السكاف.المبحث الثاني

 : العادات كالتقاليد )اللباس، الزكاج، الوفاة(.المبحث الثالث

 : االحتفاالت كا٤بناسبات )احتفاالت ا٤بسلمْب، النصارل، الَبفيو(.المبحث الرابع

 .التعليم كالصحةالفصل الخامس@ 

: التعليم العثمآف )ا٤بدارس القدٲبة، ا٤بدارس ا٢بكومية، ا٤بدارس اإلسبلمية، ا٤بدارس ولالمبحث األ

 الوطنية(. 

 : التعليم األجنيب )مدارس النصارل، مدارس اليهود(.المبحث الثاني

 ا٢بركة الثقافية )ا٤بكتبات، ا٤بطابع(. المبحث الثالث@

 الصحة )ا٤بستشفيات(. المبحث الرابع@

 ها النتائج كالتوصيات الٍب توصل إليها الباحث.كفي الخاتمة@
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 جغرافية بيت المقدس @الفصل األول

 المبحث األول@ التسمية والحدود )المساحة الموقع(.

المبحث الثاني@ التضاريس والمناخ ومصادر المياه )الجبال، األودية الرياح، الحرارة، الرطوبة 

 اآلبار والعيون، البرك(.األمطار، 

 المبحث الثالث@ اإلدارة العثمانية )التشكيالت اإلدارية، التبعية اإلدارية، الجهاز اإلداري(.

 مقدمة@

فهي تقسم فلسطْب إُف قسمْب مشاِف  ،تتميز مدينة بيت ا٤بقدس ٗبوقع جغرايف مهم يف قلب فلسطْب   

كىذا ا٤بوقع  . مصر كببلد ا١بزيرة العربية كاألردفكما تقع يف الطريق التجارم الذم يربط بْب  ،كجنويب

باإلضافة إُف أٮبيتها الدينية إُف ٨بتلف األدياف السماكية الثبلث جعلها ٧بط أنظار احملتلْب كالغزاة على مر 

كليس أدؿ على ىذه األٮبية كثرة الدكؿ كا٢بضارات الٍب تعاقبت على حكم ا٤بدينة كَف يستقر حاؿ  ،التاريخ

حيث عاشت ا٤بدينة يف أمن رضي اهلل عنو  إال بالفتح اإلسبلمي يف زمن ا٣بليفة عمر بن ا٣بطاب  ا٤بدينة

كانتهى باسَبجاع ا٤بدينة على  ،عاـ 88كأماف كَف ينغص صفوىا إال االحتبلؿ الصلييب الذم استمر قرابة 

مآف كاالحتبلؿ يد صبلح الدين األيويب، كلتعيش من جديد يف ىدكء كسبلـ حٌب انتهاء ا٢بكم العث

ـ، كتعددت أ٠باء ا٤بدينة ففي كل حقبة تارٱبية من حياهتا كاف ٥با اسم 1917اإل٪بليزم للمدينة يف عاـ 

ميزىا عن بقية ا٤براحل، يف ىذا الفصل سيعرّج الباحث على جغرافية ا٤بدينة كموقعها كمساحتها كحدكدىا 

ة كالتبعية اإلدارية الٍب كاف سائدة خبلؿ فَبة كتضاريسها كمناخها كمصادر مياىها، كالتشكيبلت اإلداري

الدراسة كمكونات ا١بهاز اإلدارم الٍب كانت ٙبكم ا٤بتصرفية  كمقدمة لفهم ا٤بوضوع كاإلحاطة ٗبختلف 

 جوانبو.   
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 المبحث األول@ التسمية والحدود )المساحة الموقع(.

 المطلب األول@ التسمية.

كٚبتلف ىذه األ٠باء من فَبة زمنية إُف أخرل ٕبسب القـو الذين أطلق على ا٤بدينة أ٠باء عديدة،      

سكنوا كعاشوا فيها، كٲبكن القوؿ: إف كل اسم أطلق على ا٤بدينة يف تارٱبها ا٤بمتد إُف أقدـ العصور يؤرخ 

لفَبة زمنية عاشتها كعاشت يف جنباهتا الٍب شهدت أحداثا عظيمة كاف ٥با الدكر األكرب يف بناء العاَف 

 يلو يف ذلك الوقت.كتشك

( قبل ا٤بيبلد "مدينة 3000كمن أقدـ أ٠باء ا٤بدينة االسم الذم أطلقو عليها الكنعانيوف حواِف سنة )    

السبلـ" نسبة إُف ا٤بلك الكنعآف ملكي صادؽ الذم بُب ا٤بدينة كاختطها، ككاف يسكن كقومو الكهوؼ 

سبلـ بْب الناس كسار بينهم بالعدؿ كالتقول، كَف قبل أف ينتقل للسكن يف ا٤بدينة، كعرؼ عنو أنو نشر ال

 . 11يسفك دما كَف يظلم أحدا، كلذلك أطلق عليو ملك السبلـ كمن ىنا جاءت تسميتها بػ )ساَف(

ك٩با جاء يف كتاب األنس ا١بليل عن نشأة ا٤بدينة: "  كأما مدينة القدس فكانت أرضها يف ابتداء الزماف 

 بناء فيها كال عمارة، فأكؿ من بناىا كاختطها ساـ بن نوح عليهما صحراء بْب أكدية كجباؿ خالية ال

السبلـ ككاف ملكا عليها، ككاف يلقب مليكي صادؽ بفتح ا٤بيم كسكوف البلـ ككسر الكاؼ كسكوف 

الياء ا٤بثناة من ٙبتها كفتح الصاد ا٤بهملة كبعدىا ألف مث داؿ مهملة مكسورة فيها قاؼ، كمعناه بالعربانية 

دؽ ك٩با حكي يف أمر بناء القدس يف تواريخ األمم السالفة أف مليكي صادؽ نزؿ يف بيت ملك الص

ا٤بقدس كقطن بكهف من جبا٥با يتعبد فيو كاشتهر أمره حٌب بلغ ملوؾ األرض من ىم بالقرب من أرض 

دكه بيت ا٤بقدس كبالشاـ كسدـك كغّبٮبا كعدهتم اثنا عشر، فحضركا إليو فلما رأكه ك٠بعوا كبلمو اعتق
                                                           

 .13العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.  11
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كأحبوه حبا شديدا كدفعوا ماال ليعمر بو مدينة القدس فاختطها كعمرىا ك٠بيت بركشليم، كتقدـ أف معناه 

عمرانية بيت السبلـ فلما انتهت عمارهتا اتفقت ا٤بلوؾ كلهم أف يكوف مليكي صادؽ عليها ككنوه بأيب 

ا٤بدف يف األرض. كمنازؿ  كىي من أقدـ12ا٤بلوؾ، كعاشوا بأٝبعهم ٙبت طاعتو كاستمر حٌب مات هبا "

ا٤بدينة مبنية من ا٢بجارة صغّبة ا٢بجم تتألف من طبقة كاحدة ٥با يف كسطها باحة صغّبة حو٥با الغرؼ، 

فداف تتناسب مع عدد سكاف  18-16كيوجد فيها بئر ١بمع مياه األمطار، كقدرت مساحة ا٤بدينة بْب 

 13ا٤بدينة القليل.

م ا٤بدينة ىذا االسم، كأطلقوا عليها أ٠باء مشتقة من ىذا االسم فأطلق حرَّفت األمم ا٤بتعاقبة على حك    

أما  اليهود فحرفوا االسم إُف "أكرشليم"  14عليها األكاديوف "أكركساَف" كالٍب تعِب بلغتهم مدينة السبلـ

، كعرفت... باسم يبوس نسبة إُف يبوس كىو زعيم أحدل Jerusalem""15كمنها اشتق االسم الغريب 

، ك٠بيت ٗبدينة داكد نسبة إُف نيب اهلل داكد الذم انتصر 16الكنعانية الٍب كانت موجودة يف فلسطْب القبائل

كجعل منها عاصمة لو ٤با تتمتع بو من موقع حصْب على تبلؿ مرتفعة ٧بمية طبيعيا من  17على الكنعانيْب

لف فداف، كتتكوف من أ 15األعداء الذين قد يقوموف هبجمات مفاجئة، كا٤بدينة صغّبة تبلغ مساحتها 

 .18شخص 2000قلعة كقصر كمنازؿ للعسكريْب كا٤بدنيْب كعدد سكاهنا يقارب 

كقيل  19إيليا كابيتولينا" كىذا االسم يعِب بيت اهلل ـ أطلق عليها اإلمرباطور الركمآف اسم"139كيف عاـ  

 .20إ٭با ٠بيت إيليا باسم بانيها كىو إيليا بن ساـ بن نوح عليو السبلـ

                                                           
 .30، 1ـ، 2003. عماف: مكتبة دنديس، 1العليمي، عبد الرٞبن. األنس ا١بليل با٤بفصل يف تاريخ القدس كا٣بليل. ط 12
 .25، 9ـ، 1991. كفر قرع، دار ا٥بدل، 2صطفى مراد. ببلدنا فلسطْب. طالدباغ، م13
 .22، 9الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.   14
 .167العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 15
 .32الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  16
 .167العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.17
 .80ـ. 1998. القاىرة: سطو، 1كارين. القدس مدينة كاحدة عقائد ثبلث. طأرمسَبكنج.   18
 .59، 1ـ. 1915. بّبكت: دار الَباث، 1السبٍب، عياض بن موسى. مشارؽ األنوار على صحة اآلثار. ط19
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لت تعرؼ ا٤بدينة هبذا االسم إُف أف جاء ا٤بسلموف كفتحوىا بقيادة أيب عبيدة عامر بن ا١براح قائد كظ    

جيوش ا٤بسلمْب، كبعد أف حاصرىا ا٤بسلموف مدة أربعة أشهر، كيئس أىلها كحل هبم التعب كالضنك 

أف يسلموا مفاتيحها  قرركا تسليمها، كخرجوا إُف أيب عبيدة يطلبوف منو األماف، كحقن دمائهم كطلبوا منو

ليد خليفة ا٤بسلمْب عمر بن ا٣بطاب نفسو. ككافق أبو عبيدة على مطالبهم كبعث رسوال إُف عمر بن 

 .21ا٣بطاب يف ا٤بدينة ا٤بنورة ٱبربه ٗبا مت االتفاؽ عليو مع أىل ا٤بدينة

١بابية إُف أف كصل كخرج عمر بن ا٣بطاب من ا٤بدينة ا٤بنورة متوجها إُف بيت ا٤بقدس، فسلك طريق ا      

إُف معسكر ا١بيش اإلسبلمي الذم استقبلو بالتكبّب كالتهليل، كقدـ زعماء الرـك ٤بقابلة عمر كمت االتفاؽ 

على تسليم ا٤بدينة، ك٩با جاء يف االتفاقية الٍب مت من خبل٥با تسليمها للمسلمْب " بسم اهلل الرٞبن الرحيم 

أىل إيليا من األماف، أعطاىم أمانا ألنفسهم كأموا٥بم، ىذا ما أعطى عبد اهلل عمر أمّب ا٤بؤمنْب 

كلكنائسهم كصلباهنم، كسقيمها كبريئها كسائر ملتها، أنو ال تسكن كنائسهم كال هتدـ، كال ينتقص منها 

كال من حيزىا، كال من صليبهم، كال من شيء من أموا٥بم، كال يكرىوف على دينهم، كال يضار أحد منهم، 

معهم أحد من اليهود، كعلى أىل إيليا أف يعطوا ا١بزية كما يعطي أىل ا٤بدائن، كعليهم كال يسكن بإيلياء 

أف ٱبرجوا منها الرـك كاللصوص، فمن خرج منهم فإنو آمن على نفسو كمالو حٌب يبلغوا مأمنهم، كمن أقاـ 

بنفسو كمالو مع منهم فهو آمن، كعليو مثل ما على أىل إيليا من ا١بزية، كمن أحب من أىل إيليا أف يسّب 

الرـك كٱبلي بيعهم كصلبهم فإهنم آمنوف على أنفسهم كعلى بيعهم كصلبهم، حٌب يبلغوا مأمنهم، كمن كاف 

هبا من أىل األرض قبل مقتل فبلف، فمن شاء منهم قعدكا عليو مثل ما على أىل إيليا من ا١بزية، كمن 

، كمن شاء رجع إُف أىلو فإنو ال يؤخذ منه م شيء حٌب ٰبصد حصادىم، كعلى ما يف شاء سار مع الرـك

ىذا الكتاب عهد اهلل كذمة رسولو كذمة ا٣بلفاء كذمة ا٤بؤمنْب إذا أعطوا الذم عليهم من ا١بزية. شهد على 

                                                                                                                                                                          
 .138، 1ـ. 1995. بّبكت: دار صادر، 2ا٢بموم، ياقوت بن عبدا هلل الركمي. معجم البلداف. ط20
 .607، 3ـ. 1977. بّبكت: دار الَباث، 2ن جرير. تاريخ الطربم. طالطربم، ٧بمد ب21

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



33 

ذلك خالد بن الوليد، كعمرك بن العاص، كعبد الرٞبن بن عوؼ، كمعاكية بن أيب سفياف ككتب كحضر 

 .22سنة ٟبس عشرة. "

، 23ـ636عاـ  أيار 2ق/ 15ربيع األكؿ عاـ  20يـو ا٣بميس يف  ف ا٤بدينةكدخل ا٤بسلمو        

كأصبحت تعرؼ ببيت ا٤بقدس، كتعِب البيت ا٤بقدس ا٤بطهر الذم يتطهر بو من الذنوب، كقيل أيضا يف 

، كبيت ا٤بقدس من أكـر 24سبب تسميتها ألهنا طهرت من الشرؾ كجعلت مسكنان لؤلنبياء كا٤بؤمنْب

ية الٍب ٙبدثت عنها آيات قرآنية عديدة ك٠بيت سورة قرآنية باسم حادثة اإلسراء الٍب ا٤بقدسات اإلسبلم

ربطت بْب ا٤بسجد ا٢براـ كا٤بسجد األقصى ) ُسْبَحاَف الَِّذم َأْسَرل بَِعْبِدِه لَْيبلن مَِّن اْلَمْسِجِد ا٢بَْرَاـِ ِإَُف 

، كذكرهتا آيات أخرل ٙبدثت 25ُو ِمْن آيَاتَِنا ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَبِصُّب(اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذم بَارَْكَنا َحْوَلُو لُِنرِيَ 

َناُه َكُلوطنا ِإَُف اأْلَْرِض الٍَِّب بَارَْكَنا ِفيَها  فيها عن أهنا األرض ا٤بباركة الٍب بارؾ اهلل فيها للعا٤بْب...)َك٪َبَّيػْ

الشريفة الٍب بيت فضل ا٤بسجد األقصى كا٤بدينة كفضل ، ككردت كثّب من األحاديث النبوية 26لِْلَعاَلِمَْب(

 السكن فيها كيف ما ٯباكرىا من األماكن كمن ىذه االحاديث:

عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "ال تشدكا الرحاؿ إال إُف ثبلثة مساجد:   -

 .27ا٤بسجد ا٢براـ، كمسجدم ىذا كا٤بسجد األقصى"

بن عمر عن النيب قاؿ: "٤با فرغ سليماف بن داكد من بناء بيت ا٤بقدس سأؿ اهلل خبل٥با عن عبد اهلل   -

ثبلثا: حكما يصادؼ حكمة، كملكا ال ينبغي ألحد من بعده، كأال يأيت ىذا ا٤بسجد أحد ال يريد إال 

                                                           
 .609، 3الطربم. تاريخ الطربم. مرجع سابق. 22
 .77ـ. 1992. بيت ا٤بقدس: ٦بلس اٙباد الطلبة، 2العويسي، عبد الفتاح ٧بمد. فلسطْب منذ أقدـ العصور إُف الفتح اإلسبلمي. ط 23
 .67ـ. 1980. بّبكت: دار اآلفاؽ، 2علي. فضائل القدس. ط ابن ا١بوزم، ٝباؿ الدين عبد الرٞبن بن24
 .1سورة اإلسراء.  25
 .71سورة األنبياء.  26
 .116، 12ـ. 2001. بّبكت: مؤسسة الرسالة، 1ابن حنبل، أٞبد. مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل. ط 27
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كأرجو أف  الصبلة فيو؛ إال خرج من ذنوبو كيـو كلدتو أمو". فقاؿ رسوؿ اهلل: "أما اثنتاف فقد أعطيهما،

 .28يكوف قد أعطي الثالثة"

عن ميمونة موالة النيب صلى اهلل عليو كسلم قالت: "قلت يا رسوؿ اهلل: أفتنا يف بيت ا٤بقدس"، قاؿ:   -

ئتوه فصلوا فيو، فإف صبلة فيو كألف صبلة يف غّبه، قلت: أرأيت إف َف أستطع أف إ"أرض احملشر كا٤بنشر، 

 .29يسرج فيو، فمن فعل فهو كمن أتاه" أٙبمل إليو؟ قاؿ: فتهدم لو زيتا

عن أيب الدرداء قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "بينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب  -

احتمل من ٙبت رأسػي، فظننت أنو مذىوب بو، فأتبعػتو بصرم، فعمد بو إُف الشػاـ، أال كإف اإلٲباف حْب 

 .30تقع الفًب بالشاـ"

قدس حيث كرد ىذا االسم يف كتب العلماء ا٤بسلمْب كابن ا١بوزم صاحب كتاب فضائل ك٠بيت بال     

القدس، كالعماد األصفهآف صاحب كتاب الفتح القسي يف الفتح القدسي، كانتشر االسم يف فَبة حكم 

ا تعظيما كتقديرا للمدينة، كظل سائدا إُف يومن 31الدكلة العثمانية الٍب أضافت إُف االسم كلمة الشريف

 ىذا.

 المطلب الثاني@ الموقع.

تقع مدينة بيت ا٤بقدس يف منتصف فلسطْب على سلسلة جباؿ كلسية ٰبدىا مشاال مدينة نابلس على     

(كم كجنوبا ا٣بليل كبيت ٢بم كشرقا أرٰبا كالبحر البيت كغربا مدينة يافا على خط 69بعد )

شرقي خط االستواء كترتفع ا٤بدينة  (ْ 13:35(ْ  مشاؿ خط االستواء كعلى خط الطوؿ)47:31العرض)

(كم كعن البحر ا٤بيت 52( مَبا عن سطح البحر كتبعد عن البحر األبيض ا٤بتوسط )720-830)

                                                           
 .414، 2ـ. 2009. بّبكت: دار الرسالة العا٤بية، 1ابن ماجة، ٧بمد بن يزيد. سنن ابن ماجة. ط 28
 .451، 1ابن ماجة. سنن ابن ماجة. مرجع سابق.   29
 .98، 6ـ. 1974. القاىرة: دار السعادة، 1األصبهآف، أٞبد بن عبد اهلل. حلية األكلياء كطبقات األصفياء. ط  30
 .170العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.31
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( كم كىذا 528( كالقاىرة )290( كدمشق) 388(كم كبّبكت )88، كعن مدينة عماف )32( كم22)

يجيا داخليا كخارجيا كجعلها ٧بط أطماع ا٤بوقع ا١بغرايف ا٤بميز يف كسط فلسطْب أعطى ا٤بدينة موقعا اسَبات

 الغزاة على مر العصور ا٤بختلفة.

من جوانبها ا٤بختلفة، كتربعت  33كبنيت مدينة بيت ا٤بقدس على منطقة جبلية يصعد إليها من كل جانب

على سفح تلة الظهور ا٤بطلة على قرية سلوف إُف ا١بنوب الشرقي من ا٤بسجد األقصى ا٤ببارؾ ٧باطة من 

، كٰبيط هبا سور من ٝبيع ا١بهات. 34هات بأكدية سحيقة ساٮبت يف تشكيل ٞباية طبيعية ٥باثبلث ج

ـ، كأخذ ٘بديده مدة 1536كقد جدد بناء ىذا السور على يد السلطاف العثمآف سليماف القانوٓف يف عاـ 

األمر  ٟبس سنوات. كتقع مدينة بيت ا٤بقدس داخل ىذا السور، كَف يكن ىناؾ أبنية خارجو، كظل ىذا

 .35ـ1858سائدا غّب أف زيادة عدد السكاف جعلت الناس يشرعوف يف البناء خارج السور يف عاـ 

كتَببع ا٤بدينة كسط فلسطْب يف منطقة مرتفعة تطل على ٨بتلف ا٤بناطق الفلسطينية: يف الشماؿ تقع      

٢بم كا٣بليل، حيث ٘بتمع جباؿ نابلس، كالغرب البحر ا٤بيت ككادم األردف، كالشرؽ يافا، كا١بنوب بيت 

فيها ٩بيزة االنغبلؽ كما يعطيها من ٞباية ك٩بيزة االنفتاح على من ٯباكرىا من بلدات كقرل، فهي تربط بْب 

مدف مشاؿ فلسطْب كجنوبو كبْب شرقو كغربو، كىذا ا٤بوقع جعلها حلقة كصل مهمة على الطريق الداخلي 

حر األبيض ا٤بتوسط كمناطق شرؽ األردف، كباإلضافة إُف العابر بْب دمشق كالقاىرة كا٢بجاز كموانئ الب

موقعها ا١بغرايف ا٤بهم، كىناؾ العامل الديِب الذم جعلها قبلة لكل األدياف السماكية؛ ٤با فيها من مساجد 

ككنائس تارٱبية جعلت ا١بميع يتهافت على زيارهتا كا٢بج إليها؛ كلذلك غدت أىم احملطات الٍب البد 

كا٤بستكشفْب من زيارهتا يف تنقلهم بْب ٨بتلف ا٤بناطق الفلسطينية؛ ك٩با جعلها ٙبظى للتجار كالزكار 

                                                           
 .13، 9الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 32
 .43ـ. 1961. القاىرة: ا٥بيئة العامة لقصور الثقافة، 1، إبراىيم اإلصطخرم. ا٤بسالك كا٤بمالك. طالكرخي33
 .14، 9الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 34
 .173العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.35
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باىتماـ الرحالة العرب كاألجانب الذين ذكركا ما شاىدكه يف جنباهتا الٍب شهدت حضارات متنوعة كحركبا 

 طاحنة من أجل السيطرة عليها كإخضاعها. 

 .36المقدس بيت مدينة وقعم @1 توضيحي رسم

 
موقع مدينة بيت ا٤بقدس يف كسط فلسطْب حيث تقع بْب لواء نابلس يف الشماؿ ىذه ا٣بريطة يتبْب      

كقضاء ا٣بليل يف ا١بنوب كيف الغرب يقع لواء يافا الذم كاف يربط ا٤بدينة مع العاَف ا٣بارجي كيف الشماؿ 

 يقع هنر األردف كمنطقة الغور.

 

                                                           
 .10، 2الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  36

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



37 

 لث@ الحدود والمساحة.المطلب الثا

و ئبناأعاد ؛ كىي مربعة الشكل، كموجودة داخل السور الذم 2ألف ـ 871تبلغ مساحة ا٤بدينة      

، كتقع ا٤بدينة على منطقة جبلية مرتفعة، كٰبيط هبا أكدية سحيقة من 37السلطاف العثمآف سليماف القانوٓف

ٝبيع ا١بهات بسور مرتفع، كىذا جعل مسألة توسع ثبلث جهات "الشرقية كا١بنوبية كالغربية"، ك٧باطة من 

ا٤بدينة أمرا يف غاية الصعوبة. كمنذ أكاسط القرف التاسع عشر كانت ا٤بدينة ٧بصورة داخل النطاؽ ا١بغرايف 

الذم كاف لو أثر كبّب يف ضيق مساحتها، كزاد من صعوبة األمر كجود سور ٰبيط هبا من ٝبيع ا١بهات 

ن الشرؽ باب األسباط، كمن الشماؿ باب الساىرة كالعمود، كمن الشماؿ ٰبتوم على سبع بوابات: م

الغريب الباب ا١بديد، كمن الغرب باب ا٣بليل، كمن ا١بنوب باب النيب داكد كباب ا٤بغاربة، ككانت ىذه 

األبواب تفتح عند بزكغ الفجر كتغلق عند غركب الشمس، كتتكوف ا٤بدينة من حارات كاف يطلق عليها 

 42كباب السلسلة 41كا٤بغاربة 40كالشرؼ 39كباب حطة 38ىذه ا٢بارات ىي: باب العامود"٧ببلت" ك 

،  كظل ىذا األمر سائدا إُف أف 47ك سيدنا داككد عليو السبلـ 46كاليهود 45كاألرمن 44كالنصارل 43كالواد

نفيذ ـ، ككاف البناء يف ا١بهة الغربية يف ا٤بدينة حيث مت ت1858بدأ الناس يبنوف خارج السور منذ العاـ 

مشركعا عمرانيا، كمن األبنية الٍب بنيت يف ىذه الفَبة اجملمع الركسي ا٤بعركؼ با٤بسكوبية كمت بناء   24

                                                           
 .190رجع سابق.العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. م37
 .123ـ، 1874، 361سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 38
 .33. مرجع سابق. 373سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 39
 .254. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 40
 .117. مرجع سابق. 368سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 41
 .129ع سابق. . مرج407سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 42
 .108. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 43
 .73. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 44
 .133. مرجع سابق. 390سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 45
 .10. مرجع سابق. 392سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 46
 .121رجع سابق. . م390سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 47
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كنائس كمدارس كمستشفيات كفنادؽ كقنصليات كبيوت. كيبلحظ أف معظم النشاط العمرآف الذم كجد 

ل ببناء ا٤بساكن السكنية من أجل يف ىذه الفَبة كانت تقـو بو الكنائس الغربية كا١بمعيات الصهيونية، كٛبث

، حيث أسست يف 48استقباؿ ا٤بهاجرين ا١بدد الذين تدفقوا على ا٤بدينة. كامتد ىذا األمر إُف مشاؿ ا٤بدينة

ىذه الفَبة عدد من ا٢بارات الٍب كانت تنقسم إُف قسمْب: قسم خاص باليهود الذين أسسوا عدد من 

لعدد ا٤بتزايد من ا٤بهاجرين الذين قدموا من ٨بتلف مناطق ا٤بستوطنات خارج ا٤بدينة من أجل استقباؿ ا

، 51، كقومبانية البخارية50كقومبانية مايو شعارٔف49العاَف كمن ىذه ا٤بستوطنات: قومبانية بيت إسرائيل،

الٍب كانت تقع خارج ا٤بدينة من جهة باب العامود، كقومبانية مشكنوت،  53، كقومبانية اجملر52كراموت

. كأما القسم الثآف 57الٍب تقع خارج السور من جهة باب ا٣بليل  56، كاليعقوبية55تفيورم، كا٤بن54كالراحلية

فكاف من أجل استيعاب الزيادة السكانية حيث أصبحت حارات ا٤بدينة داخل السور ال تتسع لعدد 

                                                           
 .147-146ـ يف فلسطْب. 1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب  48
 .126. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 49
 .72. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 50
 .72. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 51
 .46. مرجع سابق. 400القدس.سجبلت احملكمة الشرعية.  52
 .16. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 53
 .73. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 54
 .142. مرجع سابق. 402سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 55
 .46. مرجع سابق. 402سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 56
 .113. مرجع سابق. 400القدس.سجبلت احملكمة الشرعية.  57
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كزاكية  62كالثورم 61كا٤بنشية 60كا٤بصرارة 59كالشفا 58السكاف ا٤بتزايد حيث أنشئت حارات الشيخ جراح

       67كا٢ببس 66كاحملكمة 65كباب الساىرة 64كا٤بسعودية 63دنا داككدسي

 .72كالطالبية 71كالشرافية70كالبقعة 69كمأمن اهلل 68كالشماعة

كأما ا١بهة الشرقية كا١بنوبية فصعوبة التضاريس َف ٘بعل األمر ٩بكنا، إذ مت ىذا التوسع يف البناء؛ ليليب   

 .73ت ا٤بدينة تفتح ليل هنارحاجة السكاف ا٤بتزايدة، كبذلك أصبحت بوابا

                                                           
 .199. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 58
 .197. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 59
 .199. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 60
 .93. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 61
 .95. مرجع سابق. 400ة. القدس.سجبلت احملكمة الشرعي 62
 .12. مرجع سابق. 405سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 63
 .39. مرجع سابق. 405سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 64
 .64. مرجع سابق. 405سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 65
 .84. مرجع سابق. 409سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 66
 .85. مرجع سابق. 414. القدس.سجبلت احملكمة الشرعية 67
 .12. مرجع سابق. 414سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 68
 .115. مرجع سابق. 414سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 69
 .20. مرجع سابق. 409سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 70
 .11. مرجع سابق. 409سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 71
 .20. مرجع سابق. 415. القدس.سجبلت احملكمة الشرعية 72
 .174العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 73
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 .74م1;<4 عام المقدس بيت مدينة @2 توضيحي رسم

 
 

ـ حيث اللوف 1850يف ىذا الرسم تظهر الطبيعة السكانية الٍب كانت موجودة يف ا٤بدينة يف العاـ    

% 5اليهود الٍب َف تكن تتجاكز حارة األصفر الذم يشمل ا٤بسلمْب كالنصارل كاللوف األزرؽ الذم يشمل 

 من مساحة مدينة بيت ا٤بقدس العثمانية.

 

 

                                                           
 .13ـ. 1997. القدس: مركز القدس لؤلعبلـ كاالتصاؿ، 1ـ. ط1996إُف  1850مصطفى، كليد. القدس سكاف كعمراف  74
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 المبحث الثاني@ التضاريس والمناخ ومصادر المياه 

 )الجبال، األودية الرياح، الحرارة، الرطوبة األمطار، اآلبار والعيون، البرك(.

 

 المطلب األول@ التضاريس.

كىي صخرة بيت ا٤بقدس الٍب تقع أسفل قبة : "موريا" تقع مدينة بيت ا٤بقدس على ٟبس تبلؿ كىي    

، ك"صهيوف" كىو التل ا٤بطل على تلة  الصخرة، ك"أفل" كىو السفح ا٤بطل على قرية سلواف من ناحية ا٢بـر

السلطاف من الغرب كقرية سلواف من الشرؽ كيوجد فيو حي النيب داكد، ك"عكرة" الذم تقـو عليو حارة 

. كٛبثل ىذه التبلؿ 75لتل ا٤بمتد بْب باب حطة إُف باب العامود كما ٯباكرٮباالنصارل، ككبريتا" كىو ا

ا٣بمس جزءان من جباؿ بيت ا٤بقدس الٍب تشكل رابية أرضية بارزة بْب منحدرات سحيقة على الفاصل 

ة ا٤بائي الذم يفرؽ بْب أكدية غور األردف كبْب أكدية البحر األبيض ا٤بتوسط، كٲبثل ىذا ا٤بوقع فجوة أرضي

كيف ا١بنوب تقع جباؿ 76ٛبتد بْب جباؿ نابلس يف الشماؿ حيث يفصل بْب السلسلتْب كادم ا٢برامية 

عن البحر ا٤بيت، كىذا ا٤بوقع  1500ـ عن سطح البحر األبيض ا٤بتوسط ك750ا٣بليل. كترتفع ا٤بدينة 

بْب األرض ا١بافة ا١بغرايف ا٤بسيطر كا٤بشرؼ على مناطق كاسعة من كسط فلسطْب ... ٲبثل ا٢بد الفاصل 

اجملدبة با٘باه غور األردف شرقا، كاألراضي الزراعية الرطبة غربا حيث ا٤بناطق الساحلية، ٩با أعطى ا٤بدينة 

 .77أٮبية اسَباتيجية كمنحها كسيلة طبيعية للحماية

 

 

                                                           
 .187العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.75
 .9ـ. 1935. بّبكت: مطبعة الكاشف، 1الصباغ، سعيد. جغرافيا فلسطْب. ط 76
، 1الفرحاف، ٰبٓب، قصة مدينة. ط 77  .29ـ. 2002. بّبكت: ا٤بنظمة العربية للَببية كالثقافة كالعلـو
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 أواًل@ الجبال.

 @ جبل الزيتون.4

السم لكثرة شجر الزيتوف ا٤بوجودة فيو، ـ ك٠بي هبذا ا826يقع شرقي ا٤بدينة كيرتفع عن سطح البحر      

ـ عن ا٤بدينة كيقع يف الناحية الشرقية من ا٤بدينة قبالة السور الشرقي للمدينة  300كيزيد ارتفاعو حواِف 

كا٤بسح كالتتويج  79، كيسمى أيضا ٔببل الطور78كيستطيع الوقف على ىذا ا١ببل رؤية غالبية مناطق ا٤بدينة

كيعتقد النصارل أف ا٤بسيح عليو السبلـ تردد على ىذا ا١ببل بعد أف  80سح،ألف زينو كاف يستخدـ يف ا٤ب

شعر أف اليهود عازموف على الغدر بو كراح ينتقل على سفوحو من مكاف إُف مكاف، كمنو صعد إُف 

السماء بعد أف حوصر، كيوجد على ىذا ا١ببل عدد من األديرة كالكنائس، ككرد ذكره يف القرآف الكرٔف:" 

(. كعسكرت عنده جيوش ا٤بسلمْب عند الفتح اإلسبلمي 1،2كالزيتوف كطور سنْب". )سورة التْب:كالتْب 

، كقاؿ الشيخ 82، كتوجد فيو بعض الزكايا الصوفية81للمدينة على زماف عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو

زيتا كىو جبل عبد الغِب النابلسي يف كصفو يف أثناء رحلتو إُف بيت ا٤بقدس )مث توجهنا كصعدنا إُف طور 

عظيم شرقي بيت ا٤بقدس مشرؼ على ا٤بسجد األقصى كحـر الصخرة، كيسمى ىذا ا١ببل طور زيتا جبل 

 .83ا٣بمر بفتح ا٣باء كا٤بيم كىو ا١ببل الذم صعد عليو عيسى عليو السبلـ إُف السماء حْب رفعو اهلل(

لى مر التاريخ فهو يشرؼ على ا٤بدخل كيعد جبل الزيتوف من أىم مفاتيح ا٤بدينة من الناحية االسَباتيجية ع

 .84الشرقي كا١بنويب كيشرؼ على غور األردف كعلى جانب كبّب من منطقة البحر ا٤بيت

                                                           
 .23ـ. 2009. عماف: دار الشيماء للنشر كالتوزيع، 3عمرك، يونس مرشد. القدس مدينة اهلل. ط 78
 .15، 8الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 79 
 .23عمرك. القدس مدينة اهلل. مرجع سابق.  80
 .188العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.81
 .18، 8الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 82

 .45ـ. 1990. بّبكت: ا٤بصادر، 1النابلسي، عبد الغِب بن إ٠باعيل. ا٢بضرة اإلنسية يف الرحلة القدسية. ط 83
 .24جع سابق. عمرك. القدس مدينة اهلل. مر  84
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 جبل المكبر.: 2

ـ، كيفصل بينو كبْب جبل الطور كاد سلواف، كذكر أف 791يقع جنوب ا٤بدينة كيرتفع عن سطح البحر    

، 85دينة كىو يكرب ك٠بي هبذا االسم نسبة إُف تكبّب عمرعمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو دخل منو إُف ا٤ب

كيطلق عليو جبل الثورم نسبة إُف أبو ثور كىو ٦باىد إسبلمي شارؾ يف فتح بيت ا٤بقدس على زماف 

 اإلسخريوطيصبلح الدين األيويب كضرٰبو موجود يف ا١ببل، كيسمى أيضا ٔببل ا٤بؤامرة حيث قابل يهوذا 

آمر معهم فيو على تسليم ا٤بسيح عليو السبلـ، كيشرؼ ىذا ا١ببل على ٝبيع الكهنة كرؤساء اليهود كت

 .86مناطق ا٤بدينة كالقرل اجملاكرة

 جبل المشارف.: 3

با٫براؼ قليل إُف الشرؽ يبتدئ من مشاِف شعفاط كينتهي ٔببل الزيتوف كيبعد  87يقع يف مشاؿ ا٤بدينة    

ي هبذا االسم؛ ألنو يشرؼ على ا٤بدينة كمن أ٠بائو أيضا عنها مسافة ميل كيف شرقو تقع قرية العيسوية، ك٠ب

، كجبل الصوانة، ككثّب ٩بن غزا ا٤بدينة يقيم معسكره عليو؛ ألف الناظر إُف ا٤بدينة من ىذا 88جبل ا٤بشهد

ا١ببل يرل منظرا ٝبيبل جدا، كيشاىد غور األردف كالبحر ا٤بيت كبعض مناطق األردف، كيطلق عليو 

، كيسيطر على الطريق التجارم 89س كىي كلمة يونانية معناىا مبلحظ أك مشاىداألكربيوف جبل سكوب

القدٔف الذم كاف ٲبر من ا٤بدينة حيث كاف الطريق يتشعب إُف طريقْب: األكؿ يتجو مشاال إُف مدينة نابلس 

 .90كاألخر شرقا إُف غور األردف

                                                           
 .25، 8الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 85
 .189العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.86
 .188العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.87
 .46. 1981. القاىرة: مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية، 1عزالدين، فاركؽ ٧بمد. القدس تارٱبا كجغرافيا. ط  88
 .15، 8ا فلسطْب. مرجع سابق. الدباغ. ببلدن89
 .30عمرك. القدس مدينة اهلل. مرجع سابق.  90
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 جبل النبي صمويل.: 4

ـ عن سطح البحر، كىو أعلى 885من ا٤بدينة كيرتفع يقع على بعد ٟبسة أمياؿ للشماؿ الغريب     

ا١بباؿ ا٤بوجودة ٔبانب ا٤بدينة كيرل منو مساحة كاسعة من مناطق فلسطْب ا١بنوبية، ك٠بي هبذا االسم نسبة 

، ٠باه الفر٪بة جبل االبتهاج ألنو ا٤بكاف األكؿ 91إُف صمويل ا٤بدفوف فيو كىو قاض من قضاة بِب إسرائيل

 ينة منو يف أثناء ٞبلتهم الصليبية على ا٤بدينة.الذم شاىدكا ا٤بد

  جبل القطمون.: 5

يقع يف جنوب ا٤بدينة من الغرب يوجد فيو دير قدٔف للنصارل يعرؼ بدير ٠بعاف كيف شرقو سهل يعرؼ 

 .92بالبقعة

 ثانيا@ األودية.

كشكلت ىذه األكدية ٙبيط األكدية ٗبدينة بيت ا٤بقدس من ثبلث جهات "الشرقية كالغربية كا١بنوبية"      

خط دفاع طبيعي جعلت اقتحامها من ىذه ا١بهات أمرا بالغ الصعوبة يف الزماف ا٤باضي، كىذه األكدية 

 ىي:

 وادي جهنم.: 1

، ككاف يسمى قدٲبا باسم "قدركف"  93يقع يف ا١بانب الشرقي للمدينة كيفصلها عن جبل الزيتوف    

 ككادم النار ذكره اإلدريسي يف كتابو نزىة ا٤بشتاؽ يف كأطلق عليو العرب كادم سلواف ككادم سٍب مرٔف

كمن باب صهيوف تنزؿ يف خندؽ يعرؼ بوادم جهنم، كيف طرؼ ا٣بندؽ كنيسة على اسم "اخَباؽ اآلفاؽ 

بطرس كيف ىذا ا٣بندؽ عْب السلواف كىي العْب الٍب أبرأ هبا السيد ا٤بسيح الضرير األعمى، كَف تكن لو قبل 

                                                           
 .14، 8الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 91
 .188العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.92
 .32عمرك. القدس مدينة اهلل. مرجع سابق.  93
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ذه العْب ا٤بذكورة إُف ا١بنوب ا٢بقل الذم يدفن فيو الغرباء، كىي أرض اشَباىا السيد ذلك عيناف، كمن ى

 .94... لذلك، كبقرهبا بيوت كثّبة منقورة يف الصخر كفيها رجاؿ قد حبسوا أنفسهم فيها عبادة"

نوب ـ إُف الشماؿ الغريب من ا٤بدينة، كيسّب إُف ا١ب2500كيبدأ الوادم من منطقة الشيخ جراح على بعد 

الشرقي إُف أف يصل إُف زاكية السور الشمالية الشرقية، كينحدر بْب جبل الطور كا٤بدينة إُف أف ينتهي يف 

 .95البحر ا٤بيت كيعرؼ ىناؾ بوادم النار

 @ وادي الربابة.8

" الٍب تعِب جهنم، كتقع يف أكؿ الوادم 96يقع ٗبحاذاة ا٤بدينة من الناحية ا١بنوبية   ، كيسمى قدٲبا "ىنـو

، كمن مث ينحدر من باب ا٣بليل مارا با١بنوب كالغرب من ا٤بدينة حٌب يصل إُف بئر أيوب مامبلكة بر 

 .97كيلتقي بوادم جهنم جنويب الضهور عند بئر أيوب

 @ الوادي.9

يطلق عليو الواد كٲبتد من عند ملتقى كادم جهنم بوادم الربابة إُف الشماؿ كيفصل بْب جبلي صهيوف    

 .98جبل موريا من جهة أخرلكالضهور من جهة ك 

 المطلب الثاني@ المناخ 

الذم يتميز بفصل جاؼ طويل  99تقع مدينة بيت ا٤بقدس ضمن إقليم حوض البحر األبيض ا٤بتوسط   

ٲبتد من 100ٲبتد إُف أكثر من ستة شهور يف العاـ، بينما يتميز فصل الشتاء بأنو فصل بارد ماطر قصّب،

                                                           
 .362، 1ـ. 1989. بّبكت: عاَف الكتب، 1اؽ اآلفاؽ. طاإلدريسي، ٧بمد بن ٧بمد بن عبد اهلل. نزىة ا٤بشتاؽ يف اخَب  94
 .17، 9الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. ببلدنا، 95
 .33عمرك. القدس مدينة اهلل. مرجع سابق.  96
 .18، 9الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. ببلدنا، 97
 .19، 8الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. ببلدنا، 98
 .185، 2فلسطْب. مرجع سابق.  الدباغ. ببلدنا99
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، كتؤثر عوامل ٧بلية على 101خللو سقوط بعض الثلوج يف بعض السنْبشهر كانوف األكؿ إُف شهر آذار كيت

ا٤بناخ تتمثل يف ا٤بواقع كالتضاريس احمليطة با٤بدينة، كيتميز فصل الشتاء بالقصر كالربكدة، كالصيف بالطوؿ 

كا٢بر، كأما فصبل الربيع كا٣بريف، فيتميزاف بالتنوع كاالعتداؿ يف درجات ا٢برارة، كفيها تظهر أكراؽ 

 .102ألشجار كاألزىار، كاألرض تبدأ باالخضرار كيف ا٣بريف تسقط أكراؽ الشجرا

كيعد مناخ مدينة بيت ا٤بقدس من األمور ا٤بهمة الٍب كاف ٥با دكر كبّب يف مكانتها الٍب كصلت إليو على    

ا أثر كبّب يف النشاط مر العصور كاألزمنة، فا٢برارة ا٤بعتدلة كالرطوبة ا٤بتدنية كاألمطار كالرياح ا٤بعتدلة كاف ٥ب

 االقتصادم الكبّب الذم كاف سائدان يف ا٤بدينة.

 أواًل@ الحرارة.

كتبدأ درجات ا٢برارة باالرتفاع منذ بداية شهر آذار حيث يكوف معدؿ درجة حرارة أشهر الصيف     

ض ، كيف أكاخر أيلوؿ من كل عاـ يبدأ فصل ا٣بريف فتبدأ درجات ا٢برارة باال٬بفا103( ـ20حواِف )

( ـ، كٰبدث يف بعض األياـ ا٬بفاض يف درجة ا٢برارة 10-5كتَباكح درجة ا٢برارة يف أشهر الشتاء بْب )

إُف ما دكف الصفر ا٤بئوم فيحدث يف بعض األحياف اال٪بماد أك الصقيع، كيتميز مناخ بيت ا٤بقدس ٗبدل 

مرتفعة، كيف الليل  ( ـ، كدرجة حرارة النهار تكوف18-16حرارم يومي كفصلي كسنوم يَباكح بْب )

 .104تنخفض ا٢برارة بشكل كبّب

ـ( ارتفعت درجة ا٢برارة بشكل كبّب يف أثناء ا٢برب العا٤بية األكُف ٩با أدل 1915ىػ/1333يف عاـ )   

كسبب  105إُف حدكث ا١بفاؼ ا٤بطبق الذم جلب معو ا١براد الذم اجتاح مناطق كاسعة يف فلسطْب

                                                                                                                                                                          
 .30العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.100
 .186العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.101
 .185العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.102
 .72ـ. 1999. عماف: دار النشر كالتوزيع، 1ا٥بيثي، صربم. جغرافيا الوطن العريب. ط103
 .85ـ. 1992. القاىرة: مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية، 6يم. ٧بمد كآخركف. الوطن العريب أرضو كسكانو كموارده. طعبد ا٢بك 104
 .184ـ. 2008. بّبكت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1ٛبارم، سليم. عاـ ا١براد. ط 105
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اء على عدد كبّب من السكاف بعد أف التهم ا١براد الشجر حدكث ٦باعة كاف ٥با دكر كبّب يف القض

 .106كا٤بزركعات

 ثانياً@ الرياح.

ٱبتلف ىبوب الرياح من فصل آلخر كمن منطقة ألخرل، فالضغط ا١بوم كالعوامل التضاريسية احمللية       

ة ثانوية كليس ٥با تأثّب يف ىذا االختبلؼ، كلكنها بشكل عاـ تنتظم ضمن خطوط عامة كاالختبلفات احمللي

٥با ىذا األثر البعيد على أنظمة الرياح ىنا، ففي فصل الصيف تسود الرياح الغربية ا٣بفيفة كالٍب تكوف 

بشكل  تبادؿ بْب الرب كالبحر؛ كذلك الختبلؼ ا٢برارة بْب الوسطْب، كيف أكؿ النهار هتب الرياح الغربية 

اح شرقية باردة قادمة من الشرؽ، كيف الربيع تسود كٚبف قوهتا عند الليل كيف بعض األحياف تنقلب إُف ري

الرياح الغربية ا٣بفيفة كقد ٘بلب معها بعض األمطار، إال أف ىذه الرياح قد تنقلب إُف رياح جنوبية شرقية 

تضر ا٤بزركعات، كأما يف ا٣بريف فتسود أيضا الرياح الغربية، كلكنها تنقلب يف هناية ا٣بريف بسبب التباين 

بْب البحر كالرب إُف رياح جنوبية شرقية جافة كيف ىبات قوية كتسمى بالشرقية، كيف فصل الشتاء يف ا٢برارة 

 .107تسيطر الرياح الغربية الٍب تتناكب غالبان مع فَبات ىدكء، كىذه الرياح ٘بلب الرطوبة كاألمطار

 ثالثاً@ الرطوبة.

ة، كتبلغ نسبة الرطوبة يف بيت ا٤بقدس ما بْب تلعب الرطوبة دكران مهمان يف الزراعة، كخاصة الزراعة الصيفي   

%( يف السنة؛ كالسبب يف ارتفاع نسبة الرطوبة يعود إُف ىبوب الرياح الغربية الرطبة احململة 60-65)

ببخار ا٤باء، ككثّبان ما يتشكل الضباب بسبب الرطوبة العالية كتتساقط قطرات الندل الٍب تتجمع على 

 .108أكراؽ النباتات

                                                           
 .137، 3ـ. 1975اكنية، . نابلس: مطبعة ٝبعية عماؿ ا٤بطابع التع2النمر، إحساف. تاريخ جبل نابلس كالبلقاء. ط106
 .23العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.107
 .186العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.108
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 الث@ مصادر المياه.المطلب الث

، كلقد قاست ا٤بدينة كثّبا؛ 109تواجو ا٤بدينة مشكلة يف ا٤بياه منذ القدـ؛ نظرا لوقوعها على تبلؿ مرتفعة  

تتجمع فيها مياه  111كصهاريج  110ألنو ال يوجد فيها هنر جار كيعتمد السكاف يف شرهبم على آبار

، كيصف يوسف ا٢بكيم يف كتابو سوريا سكاهنا، كلوال قلة مياه ا٤بدينة لنمت كثّبا كزاد عدد 112األمطار

كالعهد العثمآف الوضع ا٤بائي يف ا٤بدينة كأثره على حياة السكاف" كال ينقص ضماف رفاىية الفقراء من 

 إُفسكاهنا سول ا٤باء القراح، فهو قليل يف الصيف ألف االعتماد قائم يف الغالب على آبار مياه ا٤بطر نظران 

شراء حاجتو بثمن زىيد  إُفاضي احمليطة هبا، كمن ال ٰبوم مسكنو على بئر ماء يضطر قلة الينابيع يف األر 

 .113من باعة ينقلونو من آبار ا١بوامع كا٤بساجد كاٮبها آبار ا٤بسجد األقصى"

 

 أواًل@ األمطار.

-500تسقط األمطار على مدينة بيت ا٤بقدس يف فصلي ا٣بريف كالشتاء كيَباكح معدؿ السقوط من )   

حيث يعتمدكف يف شرهبم كرأم  115، كيقـو السكاف ٔبمع ا٤بياه يف آبار كصهاريج114ملم (700

 . 116ا٤بزركعات على ىذه ا٤بياه

 ثانياً@ العيون واآلبار.
                                                           

 .49الفرحاف. قصة مدينة. مرجع سابق.  109
110 Sarah, Graham. Palestinians and their Society 1880 – 1946. London: Quarter Books 

Limited, 1980, 134. 
 .14. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 111
 .190العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.112
 .190ـ. 1966. بّبكت: ا٤بطبعة الكاثوليكية، 1ا٢بكيم. يوسف. سوريا كالعهد العثمآف. ط 113
 .43الفرحاف. قصة مدينة. مرجع سابق. 114
 .14سابق.  . مرجع364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 115
 .190العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.116
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 @ عين أم الدرج.1

، ككانت ا٤بورد الوحيد للمياه يف ا٤بدينة منذ القدـ، كينحدر 300تبعد   ـ عن الزاكية الشرقية لسور ا٢بـر

 .117ـ8بع عشرة درجة إُف مغارة طبيعية عمقها فيها الزائر لس

 @ عين اللوزة.2

، كذكرت يف 118ـ من بئر أيوب إُف ا١بنوب، كٯبرم فيها ا٤باء الفائض من بئر أيوب534تقع على بعد    

ا٤بصادر اإلسبلمية القدٲبة باسم عْب سلواف، كحْب يسّب السائر من ا٤بدينة جنوبا مسافة نصف فرسخ 

عْب ماء تنبع من الصخر تسمى عْب سلواف كقد أقيمت عندىا عمارات كثّبة كٲبر ماء كينزؿ ا٤بنحدر ٯبد 

ىذا العْب بقرية شيدكا فيها عمارات كثّبة كغرسوا فيها البساتْب، كيقاؿ إف من يستحم من ماء ىذه العْب 

جم البلداف: كجاء يف مع 119يشفى ٩با أَف بو من األكصاب كاألمراض ا٤بزمنة، كقد كقفوا عليها ماال كثّبا"

". كجاء أيضا "كقفها عثماف 120"كإ٭با عْب سلواف عْب نّضاخة يتربّكها كيستشفى منها بالبيت ا٤بقدس

كذكر أيضا" كهبذا الوادم عْب سلواف كىي ٚبرج من  121رضي اهلل عنو على ضعفائها، ٙبتها بئر أيوب"

، مث ٱبرج من صدع يف ا١ببل إُف مكاف يف ا١ببل الذم عليو بناء مدينة القدس، كٯبرم يف داخل ذلك ا١ببل

ساحة لطيفة يف انفراجو يف ا١ببل ال ترل إال جدكال جاريا، كالنبع من داخل الصدع مث يسرح على كجو 

 .122األرض، كترمى إُف الوادم كتسقى ا٤بنازؿ، كماؤىا قليل ليس بالكثّب. "

 .123@ بئر أيوب3

                                                           
 .151، 8الدباغ، ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.117
 .153، 8الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  118
 .57ـ. 1983. بّبكت: دار الكتاب ا١بديد، 3ا٤بركزم، ناصر خسرك ا٢بكيم. سفر نامة. ط 119
 .241، 3ق. ا٢بموم. معجم البلداف. مرجع ساب 120
 .977، 2ـ. 1992. بّبكت: دار ا١ببل، 1القطيعي، عبد ا٤بؤمن بن عبد ا٢بق. مراصد االطبلع على أ٠باء األمكنة كالبقاع. ط121
 .544، 3ـ. 2002. أبو ظيب: اجملمع الثقايف، 1العدكم، أٞبد بن ٰبٓب بن فضل القرشي. مسالك األبصار يف ٩بالك األمصار. ط 122
 .41. مرجع سابق. 362رعية. القدس.سجبلت احملكمة الش 123
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ـ، ال 38ىي بئر كبّبة جدا يصل عمقها إُف بْب عْب ركجل، ك ييقع بالقرب من سلوف، أطلق عليو الصل  

نبع فيها بل يأتيها ا٤باء رشحا من عْب أـ الدرج ينخفض ماؤىا يف الفصل الشتاء إما يف فصل الشتاء 

، ككرد ذكر ىذا 124فتمتلئ إُف حافتها كيفيض على جوانبها كىذه من عبلمات سِب ا٣بصب عند السكاف

و" أنو ضاؽ ا٤باء يف بيت ا٤بقدس بالناس فاحتاجوا إُف بئر ىناؾ البئر يف ا٤بصادر اإلسبلمية ك٩با جاء عن

نزلوىا ٜبانوف ذراعا كسعة رأسها بضعة عشر ذراعا يف عرض أربعة أذرع كىي مطوية ٕبجارة عظيمة كل 

حجر منها ٟبسة أذرع كأقل كأكثر يف سك ذراعْب أك ذراع فعجبت كيف نزلت ىذه ا٢بجارة إُف ذلك 

ارد خفيف كيستسقى منها ا٤باء طوؿ السنة من ٜبانْب ذراعا، كيف الشتاء يفيض ماؤىا ا٤بكاف، كماء البئر ب

حٌب يسيح على كجو األرض يف بطن الوادم، كتدكر عليو أرحية تطحن الدقيق، فلما احتجت إليها كإُف 

در عْب سلواف نزلت إُف قرار البئر كمعي ٝباعة من الصناع ألنقبها فرأيت ا٤باء ٱبرج من حجر يكوف ق

ذراعْب يف مثلهما، كهبا مغارة فتح باهبا ثبلثة أذرع يف ذراع كنصف ٱبرج منها ريح بارد شديد الربكدة كإنو 

حط فيو الضوء، فرأيت ا٤بغارة مطوية السقف ٕبجر كدخل إُف قريب منها فلم يلبث لو الضوء فيها من 

نها كعليها كحواليها من ا١بباؿ العظيمة شدة الريح الذم ٱبرج منها، كىذه البئر يف باطن كادم ا٤بغارة يف بط

 .125الشاىقة ما ال ٲبكن اإلنساف أف يرتقي عليها إال ٗبشقة "

 ثالثاً@ البرك.

اعتمدت ا٤بدينة على الربؾ الٍب مت إنشاؤىا لسد النقص الناجم عن قلة العيوف ا٤بوجودة فيها. كذكرىا     

سرائيل، كبركة سليماف، كبركة عياض عليها ٞبّاماهتم البشارم يف كتابو:" كهبا ثبلث برؾ عظيمة بركة بُب إ

٥با دكاع من األزقة كيف ا٤بسجد عشركف جّبا متبّحرة. كقّل حارة إال كفيها حّب مسّبل غّب أف مياىها من 

                                                           
 .152، 8الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 124
، 1ـ. 1982. القاىرة: ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتب، 1األسيوطي، مشس الدين بن ٧بمد. إٙباؼ األخصا بفضائل ا٤بسجد األقصى. ط125

212. 
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األزقة كقد عمد إُف كاد فجعل بركتاف ٯبتمع إليهما السيوؿ يف الشتاء كشّق منهما قناة إُف البلد تدخل 

 .126ؤل صهاريج "كقت الربيع فتم

 بركة مامال.: 1

تقع غريب ا٤بدينة كىي من أقدـ الربؾ ا٤بوجودة كأكثرىا حجما، كتعِب ماء ميلو نسبة إُف ا٢بي ا٤بوجودة     

 .127فيو قدٲبا

 بركة السلطان.: 2

، 128تقع يف غريب ا٤بدينة على بعد مئة مَب من سورىا عمرت يف زمن السلطاف ا٤بملوكي الظاىر برقوؽ    

، شكلها مستطيل كتبلغ 129أيضا يف زمن السلطاف العثمآف سليماف القانوٓف حيث أصلح قنواهتا كجددت

مَبا مربعا كيتم تزكيد ا٤بدينة من خبل٥با با٤بياه النقية كتسقى منها ا٢بدائق 14000مساحتها حواِف 

 .130كا٤بزركعات

 @ بركة حزقيا. 3

ا داخل السور؛ ليتمكن من مقاكمة األشوريْب ٠بيت هبذا االسم نسبة إُف ا٤بلك حزقيا الذم أنشأى   

، كتعرؼ أيضا باسم بركة البطريق كبركة حارة 131الذم حاصركا ا٤بدينة بقيادة ملكهم سنحاريب

النصارل، ك٠بيت هبذا االسم لوقوعها داخل حارة النصارل كتستمد ىذه الربكة مياىها من األمطار، 

                                                           
 .168، 1ـ. 1991. بّبكت: دار صادر، 3قاليم. طالبشارم، ٧بمد بن أٞبد ا٤بقدسي. أحسن التقاسيم يف معرفة األ 126
 .177العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.127 
 .177العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 128
 . 526أرمسَبكنج.  القدس مدينة كاحدة عقائد ثبلث. مرجع سابق.  129
 .22ـ. 2010جوارىا يف فَبة ا٢بركب الصليبية. نابلس: جامعة النجاح،مطر، ٧بمد سامي اٞبد. ا٢بياة االقتصادية يف بيت ا٤بقدس ك  130
 .177العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.131
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تْب كتدخل القدس من ٙبت السور الشماِف أك ما كمن بركة ماميبل حيث كجدت قناة تصل بْب الربك

 .133، كىذه الربكة كقف على ا٣بانقاه الصبلحية132يعرؼ بباب ا٣بليل

 @ بركة الضأن.4

 . 134تقع بْب باب األسباط كباب حطة ككانت تعرؼ قدٲبا بربكة الغنم كبركة إسرائيل     

 بركة سلوان.: 5

 .135كدة منها كتسقى من الربكة البساتْب كا٢بقوؿ اجملاكرةتقع قبل عْب أـ الدرج كعلى بعد أمتار معد     

 البركة التحتانية.: 6

 .136تقع إُف ا١بنوب الشرقي من بركة سلواف كتدعى بالربكة ا٢بمراء   

 @ برك سليمان.7

كم كتتكوف من ثبلث برؾ، قاـ الركماف ٗبد قناة   15تقع بالقرب من مدينة بيت ٢بم كتبعد عن ا٤بدينة    

نة، كظلت ا٤بدينة تسقى من ىذه الربؾ بواسطة قناة عرفت بقناة السبيل كلقد عمر ا٤بماليك ىذه تصل ا٤بدي

القناة مرات عديدة، كيف أثناء ا٢بكم العثمآف مت تعمّبىا أكثر من مرة كظل سكاف ا٤بدينة يشربوف من 

 . 137مياىا حٌب كقت قريب

 

 

                                                           
 .25ـ. 2009. عماف: كزارة الثقافة، 1مقبولة، حسن خليل. مدينة القدس يف العهد األيويب. ط 132
 .177العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.133 
 .177فصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.العارؼ. ا٤ب 134
 .151، 8الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  135
 .152، 8الدباغ، ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 136
 .179العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 137
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 المبحث الثالث@ اإلدارة العثمانية
 الت اإلدارية، التبعية اإلدارية، الجهاز اإلداري(.)التشكي

 

 

شهدت الدكلة العثمانية ٧باكالت جادة إلصبلح اإلدارة يف الدكلة فقد بلغت من الضعف ما أدل إُف    

فقداهنا معظم كالياهتا األكربية كاألسيوية كاإلفريقية، فأصدرت الدكلة العثمانية سلسلة من ا٣بطوات 

ـ 1876-1838إُف كقف النزيف يف أماكن سيطرهتا، ففي الفَبة الزمنية بْب عاـ  اإلصبلحية الٍب ىدفت

ـ الذم نص على إصبلح اإلدارة كالقضاء 1839مت إصدار ثبلثة خطوط إصبلحية ىي: خط كلخانة 

ـ كالذم ركز على حقوؽ األقليات كالسماح ٥بم ٕبرية ٩بارسة 1856على الرشوة كخط التنظيمات ا٣بّبية 

دينية ك٠بح لؤلجانب بالتملك داخل الدكلة العثمانية، كخط اإلصبلحات كالتنظيمات ا١بديدة شعائرىم ال

 . 138ـ كالذم نص على الفصل بْب السلطات كمنح الناس حرية االنتخاب1874

ـ يف عهد السلطاف عبد ا٢بميد الثآف الذم مهد 1874بلغت ذركة اإلصبلحات يف إعبلف دستور     

لس العمومي" ىيئة األعياف" ك "ىيئة ا٤ببعوثاف" كما أنو سعى لتطوير التعليم، الطريق النتخابات اجمل

 .139إسطنبوؿكأعلنت مدينة بيت ا٤بقدس متصرفية مستقلة تتبع مباشرة لوزارة الداخلية يف 

 المطلب األول@ التشكيالت اإلدارية@

انت مدينة دمشق مركز ٥با الشاـ الٍب ك 140كانت القدس يف بداية القرف الثامن عشر لواء يتبع إيالة   

ككانت ببلد الشاـ تتكوف من ثبلثة إياالت: حلب كالشاـ كطرابلس كمن مث مت إضافة إيالة صيدا الٍب  

كانت مدينة عكا مركزا ٥با، كظل ىذا التقسيم ساريا حٌب ٦بيء ا٢بكم ا٤بصرم بقيادة ٧بمد علي باشا 
                                                           

 .22-11ـ. مرجع سابق. 1914-1864عوض. اإلدارة العثمانية يف كالية سوريا  138
 .42، 10فلسطْب. مرجع سابق.  الدباغ. ببلدنا139
إيالة: اصطبلح إدارم من العصر العثمآف قبل إلغاء اإلنكشارية، يقصد بو الوالية. ا٣بطيب، مصطفى. معجم ا٤بصطلحات كااللقاب   140

 .58-57. 1996. بّبكت: مؤسسة الرسالة، 1التارٱبية. ط
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ـ حيث عْب حاكما 1831العثمانية يف عاـ  الذم اخضع ببلد الشاـ ٢بكمو بعد أف انتصر على الدكلة

 .142" على ٝبيع إياالت الشاـ باستثناء جبل لبناف الذم بقي ٙبت إدارتو141"حكمدار عاما

عادت التشكيبلت العثمانية كأصبحت بيت  1840كبعد عودة العثمانيْب إُف ببلد الشاـ يف عاـ     

الدكلة العثمانية قانوف الواليات، فأصبح  ـ أصدرت1864كيف عاـ  143ا٤بقدس لواء يتبع إُف إيالة صيدا

ىناؾ تنظيم جديد حيث قسمت الوالية إُف ألوية يرأس كل لواء متصرؼ  كتقسم األلوية إُف أقضية يرأس  

، كتقسم القاضية إُف نواح كقرل كمزارع كيرأس الناحية مدير ناحية، أصبحت 144كل كاحد منها قائمقاـ

وريا كَف يدـ ىذا األمر طويبل إذا فصلت الدكلة العثمانية لواء بيت مدينة بيت ا٤بقدس لواء يتبع كالية س

كأصبحت تعرؼ  إسطنبوؿمباشرة يف  145ا٤بقدس عن كالية سوريا كأصبحت متصرفية تتبع الباب العاِف

باسم" قدس شريف سنجاغي"، كظل ىذا األمر متبعا إُف هناية ا٢بكم العثمآف على ا٤بدينة كسيطرة ا١بيش 

 .146يهااإل٪بليزم عل

 

                                                           
ف ا٢بكم ا٤بصرم كأطلق على حاكم الواليات الشامية كمقره دمشق. حكمدار: ا٢باكم العاـ كىو منصب إدارم عرفتو ببلد الشاـ أبا  141

 .146ا٣بطيب. معجم ا٤بصطلحات كاللقاب التارٱبية. مرجع سابق. 
 .64ـ. مرجع سابق. 1914-1864عوض. اإلدارة العثمانية يف كالية سورية 142
 .82ـ. 1853. إستنبوؿ: دار سعادات، 1271سالنامة دكلة علية. 143
تبة عسكرية من رتب ا١بيش العثمآف، توازم رتبة العقيد كفق ا٤بصطلحات العسكرية ا٤بعاصرة. ا٣بطيب. معجم ا٤بصطلحات القائمقاـ: ر   144

 .346كاللقاب التارٱبية. مرجع سابق. 
للقاب التارٱبية. الباب العاِف: اسم أطلق يف العصر العثمآف على ا٤بقر الر٠بي لرئاسة الوزراء يف استنبوؿ. ا٣بطيب. معجم ا٤بصطلحات كا  145

 .62مرجع سابق. 
 .71ـ. مرجع سابق.1914-1864عوض. اإلدارة العثمانية يف كالية سورية 146
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 .147م;=<4 عام الشام بالد في اإلدارية التشكيالت @3 توضيحي رسم

 
ٙبتوم على التقسيمات اإلدارية الٍب كانت سائدة يف ببلد الشاـ يف  تبْب ىذه ا٣بريطة العثمانية الٍب     

 اصمة بشكل مباشر.ـ حيث كانت ا٤بتصرفية مستقلة عن كالية سوريا كتتبع الع1878عاـ 

 المطلب الثاني@ التبعية اإلدارية@

ـ كٗبوجب ىذا القانوف مت تقسيم ببلد الشاـ 1864أصدرت الدكلة العثمانية قانوف الواليات يف عاـ     

، كقبل ىذا 149لبناف ككاف لواء القدس الشريف يتبع كالية سورية 148إُف كاليٍب سورية كحلب كسنجق

ـ جعلت الدكلة العثمانية لواء القدس 1874ريف يتبع إيالة صيدا، كيف عاـ التاريخ كاف لواء القدس الش

بشكل مباشر، كظل ىذا التقسيم إُف هناية ا٢بكم  إسطنبوؿالشريف متصرفية مستقلة تتبع الباب العاِف يف 

                                                           
 .131. مرجع سابق. 1292سالنامة كالية سوريا.  147
وا يتخذكف سنجق: لفظ تركي فارسي معناه علم أك راية، كيف العصر العثمآف كاف يطلق على منطقة بعينها باعتبار أف حكاـ ا٤بناطق كان 148

 .259أعبلما أك رايات ٛبيزىم عن بعضهم. ا٣بطيب. معجم ا٤بصطلحات كاللقاب التارٱبية. مرجع سابق. 
 .105ـ. 1869. إستانبوؿ: دار سعادات، 1287سالنامة كالية سورية.149
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ـ حيث ضمت ثانية إُف 1883-1881باستثناء الفَبة ما بْب  150ـ1917العثمآف للمدينة يف عاـ 

 .151ةكالية سوري

 152م.1<<4 عام سوريا في اإلدارية التبعية @4 توضيحي رسم
 

 

 عاـ يف سائدة كانت الٍب اإلدارية التقسيمات كطبيعة القدس ٤بتصرفية اإلدارية ا٢بدكد تبْب ا٣بريطة ىذه يف    
 .ا٤بتصرفية يتبع كغزة كيافا ا٣بليل قضاء كاف حيث ـ1880

ـ إنشاء كالية القدس حيث أصبحت تضم لواء القدس كنابلس 1872لدكلة العثمانية يف عاـ أعلنت ا    

كعكا كمت تعْب ثريا باشا كاِف عليها كمت ىذا األمر بسبب الضغوط الٍب مارسها القناصل األكربيْب على 

ة ىذا األمر ا٢بكومة العثمانية، كلكن ىذا األمر مت العدكؿ عنو يف نفس العاـ حيث تنبهت الدكلة خطور 

 .153الذم كاف يهدؼ إُف ٛبكْب الصهاينة من فلسطْب
                                                           

 .30ـ. مرجع سابق. 1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب 150
 .72ـ. مرجع سابق. 1914-1864ة عوض. اإلدارة العثمانية يف كالية سوري151
 .368ـ. مرجع سابق. 1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب  152
 .24ـ. مرجع سابق. 1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب 153
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ككانت الدكلة تتبع نظاما مركزيا  إسطنبوؿكانت متصرفية القدس بعد تأسيسها تتبع كزارة الداخلية يف      

صارما إذ تقيد ا١بهاز ا٤بدٓف يف الوالية بتعليمات الدكلة كأكامرىا الٍب تصدر من العاصمة، ككانت ىذه 

ر كالتعليمات تستغرؽ كقتا طويبل بسبب صعوبة ا٤بوصبلت كالتقيد بالتسلسل اإلدارم الذم كاف األكام

متبعا، نتج عن ىذه اإلجراءات بطء يف سّب ا٤بعامبلت اإلدارية، سعت الدكلة للتغلب على ىذا األمر عن 

كطورت ا٤ببلحة ـ كعبدت الطرؽ 1863طريق إنشاء شبكة ا٤بوصبلت الربيدية كال سيما التلغراؼ يف عاـ 

البحرية بإدخاؿ القارب البخارم إُف ميادين العمل حيث قلل بعض الشيء من البطء يف سّب ا٤بعامبلت، 

كلقد حرصت الدكلة على بسط ا٢بكم ا٤بركزم يف الواليات، فقامت بتوثيق أكاصر تبعية الوالة للحكومة 

،  ٥154بيمنة على كل فركع العمل ا٢بكومي هباا٤بركزية يف العاصمة كنظمت إدارة الوالية على ٫بو يكفل ٥با ا

، كىو مأموران 155ـ( يعْب من قبل ا٢بضرة السلطانية1864ق/1281كاف الواِف حسب نظاـ الواليات)

، ككاف الواِف مسئوال عن ٝبيع ا٤بوظفْب ا٤بدنيْب 156بتنفيذ ٝبيع أكامر الدكلة داخل حدكد الوالية

الٍب تتبع الوالية حيث يعْب اجتماعات األلوية، كيقـو كالعسكريْب داخل الوالية كيشرؼ على األلوية 

بالتفتيش مرة أك مرتْب يف العاـ على ٝبيع أ٫باء الوالية، ككاف ا٤بتصرؼ ٲبثل الواِف يف اللواء، كيشرؼ على 

 األمور ا٤بدنية كا٤بالية داخل اللواء.

ائرة التلغراؼ كالبوستة ا٤بوجودة يف تتم عرب د إسطنبوؿكانت كسيلة االتصاؿ بْب مركز اللواء كالعاصمة        

بيت ا٤بقدس كيشرؼ عليها مدير ككاتب كمأموراف للتخابر، ككانت األسبلؾ ٩بتدة يف ٨بتلف األلوية،  

، حيث مت إنشاء خط اتصاؿ تلغرايف يف 157كانت دائرة التلغراؼ يف بيت ا٤بقدس تتصل مباشرة بالعاصمة

                                                           
 .68ـ. مرجع سابق. 1914-1864عوض. اإلدارة العثمانية يف كالية سورية 154
نت تطلق على ا٣بلفاء. ا٣بطيب. معجم ا٤بصطلحات كاللقاب التارٱبية. مرجع سابق. ا٢بضرة السلطانية: من ألقاب التشريف الٍب كا  155

145. 
 .382، 1ـ. 1883. بّبكت: ا٤بطبعة األدبية، 1نوفل، نعمة اهلل أفندم. الدستور. ط 156
 .287ـ. مرجع سابق. 1914-1864عوض. اإلدارة العثمانية يف كالية سورية 157
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وستة، ككاف خط سّب الربيد من العاصمة إُف ميناء ، كاستخدمت ا٢بيوانات يف نقل الب158ـ1865عاـ 

يافا عرب القوارب البخارية، كمن مث تستخدـ ا٢بيوانات لنقلو إُف ا٤بدينة، حيث كانت البوستة تغادر ا٤بدينة 

، ككاف 159يف ا٤بساء كتعود من يافا يف صباح اليـو الثآف كظل ىذا األمر متبعا حٌب إنشاء السكة ا٢بديدية

ـ سبعة نواحي ىي القدس الشريف كاللد كيافا كالرملة كاجملدؿ 1856لشريف يضم يف عاـ لواء القدس ا

ـ حيث نقلت تبعية اللواء إُف كالية 1872. كأما يف عاـ161ككاف يتبع إيالة صيدا 160كخليل الرٞبن كغزة

 ( قرية، كقضاء ا٣بليل116( نواحي كتضم )7أقضية ىي: قضاء القدس كيتبعو ) 7سورية فكاف يضم كل 

نواحي  3قرية كقضاء يافا كيتبعو  76نواحي كيضم  4قرية كقضاء غزة كيتبعو  52نواحي كيضم  4كيتبعو 

 :162اآليتقرية، كفق ا١بدكؿ  61كيضم 

  

                                                           
 .25ـ، مرجع سابق.1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب 158
 .351، 1العارؼ. عارؼ، ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 159
 .110ـ، 1856، إستانبوؿ، دار سعادات، 1274سالنامة دكلة علية.  160
 .69. مرجع سابق. 1274سالنامة دكلة عليو.   161
 .155-140ـ، 1872، إستنبوؿ، دار سعادات، 1290سالنامة كالية سورية.162

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



59 

 .م8=<4 عام في الشريف القدس لواء تشكيالت @1 جدول

 
يوضح ىذا ا١بدكؿ طبيعة التقسيمات اإلدارية الٍب كانت موجودة يف لواء القدس الشريف يف عاـ      

 .قبل أف تصبح متصرفية مستقلة ـ حيث كاف يتبع كالية سوريا1872
 

  

 القرل حي(قضاء ا٣بليل)نوا الرقم القرل قضاء القدس)النواحي( الرقم
 14 ا٣بليل 1 24 بِب زيد 1
 5 عمامة 2 12 بِب مرة كبِب سليم 2
 12 بيت جربين 3 23 بِب مالك 3
 21 العرقوب  4      9 بِب حسن 4
 القرية قضاء يافا)النواحي( الرقم 10 الوادية 5
 11 يافا 1 17 بِب حارثة 6
 18 اللد 2 21 جبل القدس 7
 32 الرملة 3 لقريةا قضاء غزة)النواحي( الرقم
    14 خانيونس 1
    7 اجملدؿ 2
    34 غزة 3
    21 العرقوب 4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



60 

ـ حيث أصبحت مدينة بيت ا٤بقدس مركزا للواء قدس شريف، 1890دارية يف عاـ أما التشكيبلت اإل 
قرية، فكانت  292بشكل مباشر فكاف فيها ثبلثة أقضية كناحية كيوجد فيها  إسطنبوؿككانت تتبع 

 :163اآليتالتقسيمات اإلدارية على النحو 

 م1?<4 عام في الشريف القدس لواء تشكيالت @2 جدول

 القرية القضاء الرقم
 126 القدس 1
 57 يافا 2
 59 غزة 3
 50 خليل الرٞبن 4

      

يوضح ىذا ا١بدكؿ عدد االقضية التابعة ٤بتصرفية القدس الشريف كعدد القرل الٍب كانت تتبع تلك     

 االقضية.

 كالية سوريا إُف لواء مستقل إال من ا٤ببلحظ أف لواء القدس مع تغّب تبعيتو اإلدارية من إيالة صيدا إُف     

( 305ـ )1871قضية التابعة لو ظلت كما ىي مع اختبلؼ يف عدد القرل حيث كانت يف عاـ أف األ

( قرية كىذا االختبلؼ ا٢باصل ٲبكن تفسّبه يف حالة دقة 292ـ  )1390قرية كأصبحت يف عاـ 

ء أك فصل ٦بموعة من القرل أك خطأ ا٤بسجل العثمآف يف السالنامة إُف حدكث تعديل يف حدكد اللوا

ا٤بسجل أك حصوؿ خراب يف القرل ألمر طبيعي أك بشرم، كأدت كثافة أعداد القاضية كالقرل إُف زيادة 

 ولْب.أعباء بيت ا٤بقدس اإلدارية كزيادة يف عدد ا٤براجعات الٍب تتم كعدد ا١بوالت الٍب يقـو هبا ا٤بسئ

                                                           
 .704-702. مرجع سابق. 1308دكلة علية.  سالنامة163
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 164م.41?4 عام فلسطين في اإلدارية التقسيمات @5 توضيحي رسم

 
 

، ىي: يافا، غزة، 165أربعة أقضيةتضم ـ 1910يف عاـ متصرفية بيت ا٤بقدس  ا٣بريطة كانتو يف ى    

قرية كمزرعة، ككانت  384ناحية، ك 11بئر السبع، خليل الرٞبن، ككاف يتبع مركز اللواء كاألقضية ا٤بذكورة 

 .166بع قضاء بئر السبع، ىي عزازمة، بناىا، جبارات، ترابْب، حناجرةأىم القبائل الٍب تت

                                                           
 .873ـ. 1984. دمشق: مطبعة ا٤بهتدين، 1رافق.  عبد الكرٔف. فلسطْب يف عهد العثمانيْب. ط 164
 .8أنظر ا٤بلحق  165
 .246ـ. 1965. بّبكت: دار العلم للمبليْب، 3ا٢بصرم، ساطع. الببلد العربية كالدكلة العثمانية. ط  166
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ا٤بدينة متصرفية مستقلة ترتبط بشكل مباشر مع  إعبلف إُفىناؾ أسباب عديدة دفعت الدكلة العثمانية 

كثرة مشاكل اللواء الٍب   األسباب أيضان كمن ىذه بسبب األكضاع ا٣باصة يف ا٤بتصرفية،  إستنبوؿالعاصمة 

اليهودية، فشجعوا ا٥بجرة  األطماعكاتساع  ا٤بسيحية كا٤بؤسسات الدينية األكربيةبب تدخل الدكؿ كانت بس

ل بنجح يف ا٢بد من ا٥بجرة اليهودية تَف ه اإلجراءات اليها كاشَبكا األراضي كالعقارات يف ا٤بدينة غّب أف ىذ

ا ا٤بدينة كاشَبكا األراضي لعكس شهدت فَبة تأسيس ا٤بتصرفية زيادة يف أعداد اليهود الذين سكنو با

 .167كالعقارات

الٍب كانت هتدؼ إُف إحكاـ السيطرة على كٔبانب ىذه التنظيمات اإلدارية الٍب قامت هبا الدكلة العثمانية 

٨بتلف ا٤بناطق الٍب كانت خاضعة ٥با إداريا كماليا كأمنيا، قامت الدكلة العثمانية بإشراؾ السكاف احملليْب 

كرغبة  األسريدؿ على سيطرة الدكلة على تلك  األمرتنفذة يف إدارة مناطقهم كىذا كخصوصا من األسر ا٤ب

، كما قامت اإلدارة العثمانية بإشراؾ الطوائف كأشغا٥بمالدكلة يف إشراكهم يف إدارة الدكلة لئلفادة منهم 

 رعاياىاها مع غّب اإلسبلمية يف بعض ا٤بناصب اإلدارية كىذا يدؿ على تبدؿ السياسة العثمانية يف تعامل

 .168غّب ا٤بسلمْب بعد صدكر ا٣بطوط الشريفة كالتنظيمات العثمانية

خّب من القرف التاسع عشر، يف فَبة قوة التنظيمات العثمانية  قد أف الدكلة العثمانية يف الربع األكيبلحظ 

كاف الس ك٘بنيدأحكمت سيطرهتا على ٨بتلف مناطق فلسطْب عن طريق إصدار تعليمات إدارية جديدة 

كزيادة حجم القوات الٍب كانت ترابط يف فلسطْب مستفيدة من ضعف القول احمللية الٍب ضعفت   إجباريا

كثّبا بعد ٞبلة ٧بمد علي باشا على فلسطْب من ناحية، كتآمر الدكؿ األكربية كا٢بركة الصهيونية من ناحية 

الكبّب كضغطها  األكريبالدعم  خرل، مكن ا٤بشاريع الصهيونية من إٯباد موطن قدـ يف فلسطْب مستغلةأ

                                                           
 .863-862هد العثمآف. مرجع سابق. رافق.  فلسطْب يف الع 167
 .866رافق.  فلسطْب يف العهد العثمآف. مرجع سابق.  168

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



63 

 أكمعهم أك ضعفهم أمامهم مكن اليهود ا٤بهاجرين  العثمانيْبعلى الدكلة العثمانية كتواطؤا بعض اإلداريْب 

 .169ا٤بقيمْب من شراء األراضي على نطاؽ كاسع كزيادة نفوذىم

 المطلب الثالث@ الجهاز اإلداري@

ز اإلدارم ا٤بشرؼ على اللواء موجودان داخل ا٤بدينة، حيث  كانت بيت ا٤بقدس مركز لواء، ككاف ا١بها      

كانت مهمتو تقـو على اإلشراؼ على اللواء كاألقضية كالنواحي التابعة لو ككانت مؤسسات اللواء تشرؼ 

على ا٤بدينة كعلى النواحي التابعة ٥با بشكل مباشر، أما األقضية التابعة للواء فكاف فيها أجهزة إدارية 

األجهزة اإلدارية ا٤بوجودة يف اللواء من ناحية التوجيو كا٤براقبة، كيتكوف ا١بهاز اإلدارم يف بيت  منفصلة تتبع

 ا٤بقدس من كل ٩با يأيت: 

، ككاف ٲبثل الدكلة العثمانية، كخوؿ 170: يعد ا٤بتصرؼ أعلى موظف إدارم يف لواء القدسأواًل@ المتصرف

دائرة اللواء، كطلب منو تنفيذ األكامر كالتعليمات الٍب اإلشراؼ على أمور ا٤بلكية كا٤بالية كاألمن ضمن 

ـ( يعْب 1864ق/1281، ككاف ا٤بتصرؼ حسب نظاـ الواليات الصادر عاـ)171يرسلها إليو الباب العاِف

الٍب كانت 174، ككاف يقيم يف دار ا٢بكومة يف مركز ا٤بتصرفية 173يصدره السلطاف 172ٗبوجب فرماف

 .175موجودة يف ٧بلة الواد

                                                           
 .867رافق.  فلسطْب يف العهد العثمآف. مرجع سابق.  169
 .128، 1ـ. 1993. القدس: ا٤بلتقى الفكرم العريب، 2دركزة، ٧بمد عزة. ٟبسة كتسعوف عاما يف ا٢بياة مذكرات كتسجيبلت. ط 170
 .96ـ. مرجع سابق. 1914-1864دارة العثمانية يف كالية سورية عوض. اإل171
فرماف: لفظ فارسي معناه أمر أك حكم أك دستور موقع من ا٤بلك، استعملو العثمانيوف ٗبعُب األكامر السلطانية. ا٣بطيب. معجم  172

 .338ا٤بصطلحات كاللقاب التارٱبية. مرجع سابق. 
 .386، 1نوفل. الدستور. مرجع سابق. 173
 .26ـ. 2004. عماف، 1ـ. ط1918-٤1831بدٓف. زياد عبد العزيز. مدينة القدس كجوارىا يف أكاخر العهد العثمآف ا174
 .63. مرجع سابق. 377سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 175
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ؿ ا٤بتصرؼ فهو يقـو على تنفيذ األكامر الصادرة إليو من الباب العاِف كتنفيذ األحكاـ الٍب تنوعت أعما

، كما يَبأس ٦بلس إدارة اللواء، 176تصدرىا احملاكم، ككاف يقـو ٔبوالت ميدانية لبلطبلع على أحواؿ الناس

اقعة ضمن صبلحياتو، كىو كتعيْب أكقات انعقاده كتنفيذ القرارات الٍب تتخذىا تلك اجملالس يف األمور الو 

، ككاف ا٤بتصرؼ يف 177ا٤بسئوؿ عن األمن يف اللواء، كلو ا٢بق يف ٙبريك قوات األمن ا٤بوجودة داخل اللواء

العادة يعْب من خارج ا٤بنطقة كمن كاليات عثمانية أخرل، حٌب ال يقيم عبلقات كثيقة مع الناس كيعمل 

 على ٧باباة طرؼ دكف آخر.

ـ 1862-1858( متصرفْب كمنهم ثريا باشا الذم توُف ا٤بتصرفية من 11لدراسة )كاف يف فَبة ا        

كىو تركي كاف لو إسهامات كبّبة يف حفظ األمن كالنظاـ كمن أعمالو تعمّب قناة ا٤بياه الٍب تنقل ا٤بياه من 

 ـ1886-1876( عاـ من عاـ 12، كمنهم رؤؼ باشا الذم توُف ا٤بتصرفية )178برؾ سليماف إُف ا٤بدينة

، كحاكؿ منع اليهود من شراء األراضي كالبنايات، 179حيث رمم عدد من البنايات يف ٨بتلف مناطق اللواء

متصرفْب حٌب أف أحدىم  6ـ تعاقب على ا٤بدينة 1912ـ إُف عاـ 1908كبعد إعبلف الدستور يف عاـ 

 يومان. 15بقي يف منصبو مدة 

 

 

 

 

 

                                                           
 .26ـ. مرجع سابق. 1918-1831ا٤بدٓف. مدينة القدس كجوارىا يف أكاخر العهد العثمآف 176
. القاىرة: 1ـ. ط1917-1869العثمانية يف كالية بغداد من عهد الواِف مدحت باشا إُف هناية ا٢بكم العثمآف النجار. ٝبيل. اإلدارة  177

 .202ـ. 1991مطبعة مدبوِف، 
 .40، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 178
 .10/46الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 179
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 :ا ا٤بنصف يف بيت ا٤بقدس خبلؿ فَبة الدراسةكفيما يأيت قائمة بأ٠باء ا٤بتصرفْب الذين تولو 
 م=4?4-1><4 عام بين ما المقدس بيت في المتصرفين أسماء @3 جدول

 العاـ ا٤بتصرؼ الرقم
 180ـ1862-1858 ثريا باشا 1
 181ـ1863 خورشيد باشا 2
 182ـ1869 نظيف باشا 3
 184ـ1872 183كامل باشا 4
 185ـ1876 أٞبد رشيد بك 5
 187ـ1886-1876 186رؤؼ باشا 6
 188ـ1886 نشأت باشا 7
 189ـ1889 رشاد باشا 8
 190ـ1896-1890 إبراىيم حقي باشا 9

 191ـ1898 قاسم بك 10
 193ـ1901-1897 192توفيق بك 11
 194ـ1904 -1902 عثماف كاظم بك 12
 195ـ1907 -1905 أٞبد رشيد بك  13

                                                           
 . 80. مرجع سابق. 1279سالنامة دكلة علية. 180
 .75. مرجع سابق. 1281نامة دكلة عليو. سال181
 .140. مرجع سابق. 1287سالنامة دكلة عليو.  182
 .8. مرجع سابق. 365سجبلت احملكمة الشرعية. القدس.  183
 .160. مرجع سابق. 1290سالنامة دكلة عليو. 184
 .326العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 185
 .57مرجع سابق.  .365سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 186
 . 147. مرجع سابق. 1301سالنامة دكلة عليو. 187
 .327العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 188
 .794. مرجع سابق. 1307سالنامة دكلة عليو. 189
 .148. مرجع سابق. 1309سالنامة دكلة عليو.   190
 .327العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس، فلسطْب. مرجع سابق. 191
 .112. مرجع سابق. 402احملكمة الشرعية. القدس. سجبلت 192
 . 648. مرجع سابق. 1315سالنامة دكلة عليو.   193
 .810. مرجع سابق. 1321سالنامة دكلة عليو.   194
 .904. مرجع سابق. 1223سالنامة دكلة عليو.   195
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 196ـ1908 -1907 علي أكـر بك  14
 197ـ1909- 1908 صبحي بك 15
 199ـ1912-1909198 جودت بك أفندم 16
 201ـ1913-2001912 مهدم بك 17

 2021913203-1913 طاىر خّب الدين بك 178
 1914-2051913 204ماجد بك 19
 1915-1914 206أٞبد ٦بيد باشا 20
 1917-1916 207عزت بك -21

 

 ـ1917اـ ـ اُف ع1858يف ىذا ا١بدكؿ قائمة بأ٠باء ا٤بتصرفْب الذين تولوا ا٤بتصرفية من عاـ       

  حيث كانت ا٤بدينة تتبع إيالة صيدا كمن مث كالية سوريا كمتصرفية مستقلة.

 ثانياً@ مجلس إدارة اللواء.

تشكل يف بيت ا٤بقدس ٦بلس ليساعد ا٤بتصرؼ على القياـ باألعماؿ ا٤بوكلة إليو، ككاف ٦بلس اللواء      

عضاء ىم: القاضي الشرعي ك٧باسب اللواء ( أعضاء ىم: أربعة أ10يرأسو ا٤بتصرؼ كيتكوف اجمللس من   )

كا٤بفٍب، كىناؾ ستة أعضاء يتم انتخاهبم، أربعة من ا٤بسلمْب  -مدير ديواف ا٤بتصرفية  -كمدير التحريرات

                                                           
 .964. مرجع سابق. 1326سالنامة دكلة عليو.   196
 .222سابق.  . مرجع402سجبلت احملكمة الشرعية،  197
 .872. مرجع سابق. 1327سالنامة دكلة عليو.   198
 . 1. 1911. يافا، أيلوؿ، 63فلسطْب. ع  199
 .1. 1913. يافا، كانوف ثآف، 203فلسطْب. ع  200
 .3. 1913، يافا، كانوف ثآف، 202فلسطْب. ع  201
 .844. مرجع سابق. 1328سالنامة دكلة عليو.   202
 .3. 1913ثآف، . يافا، كانوف 202فلسطْب. ع  203
 .6، 1914، يافا، كانوف ثآف، 297فلسطْب. ع   204
 .3. 1913. يافا، شباط، 213فلسطْب. ع   205
. بّبكت: مركز الزيتونة للدراسات 1ـ. ط1948 – 1858صا٢بية. ٧بمد عيسى. مدينة القدس السكاف كاألرض )العرب كاليهود(  206

 .26ـ. 2009كاالستشارات، 
 .399ـ. 1998. بّبكت: دار نعمة للطباعة، 1ـ. ط1917 –ؽ.ـ  3000تاريخ كحضارة  ا٤بهتدم، عبلة. القدس 207
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، يتم انتخاب أعضاء اجمللس من بْب الوجوه كاألعياف يف ا٤بدينة عن طريق انتخاب 208كاثناف من النصارل

ترفع األ٠باء إُف ا٤بتصرؼ فينتخب نصف عدد ا٤برفوعْب، كمن مث ترسل ثبلثة أضعاؼ العدد ا٤بطلوب مث 

األ٠باء إُف الباب العاِف الذم ٱبتار أربعة أ٠باء من بينهم، ككاف ا٤بتصرؼ إذا كصلتو قضية يقـو بتشكيل 

١بنة مكونة من بعض أعضاء إدارة اللواء كمن بعض األشخاص اآلخرين من ذكم  ا٣بربة؛ من أجل رفع 

ـ كاف يضم ٦بلس إدارة 1871ت إليو كبعدىا يصدر القرار بناء على توصية اللجنة،  كيف عاـ التوصيا

اللواء يف بيت ا٤بقدس كل من " طاىر خالد أفندم، إبراىيم أفندم فيض العلمي، حنا أفندم حبش، 

 .209بناكطا أفندم، ٧بمد أفندم، سعيد أفندم مقبل

 ثالثاً@ المالية@

 7على األمور ا٤بالية يف اللواء يساعده يف ذلك دائرة مالية تتكوف من  يقـو ا٤بتصرؼ باإلشراؼ    

أشخاص كضيفتها رعاية األمور ا٤بالية يف اللواء كٙبصيل األمواؿ كتنظيم ٧باسبات اللواء، ككاف ٧باسب 

فَبين اللواء لو غرفة يف دار ا٢بكومة السنية يف ا٤بدينة، ككانت ا٢بكومة العثمانية ترسل يف كل بداية سنة د

إُف مدينة بيت ا٤بقدس مركز ا٤بتصرفية، يسجل يف الدفَب األكؿ اإليرادات كالنفقات، كيسجل يف الدفَب 

الثآف مطلوبات السنوات السابقة من أمواؿ السنْب السابقة كما عليو من ديوف على أف يكوف ا٤بتصرؼ 

صندكؽ يقـو من أجل قبض كاحملاسب مسئولْب عن حساب الدفَبين, ككاف يساعد ٧باسب اللواء أمْب 

األمواؿ األمّبية كيشَبط أف يكوف من رعايا الدكلة كيعرؼ اللغة الَبكية قراءة ككتابة، كيقـو  احملاسب بعمل 

، ككانت دائرة ا٤بالية للواء يف 210خبلصة شهرية لئليرادات كالنفقات من أجل تقدٲبها إُف ٦بلس إدارة اللواء

                                                           
 .62. مرجع سابق. 1289سالنامة كالية سوريا. 208
 .62. مرجع سابق. 1289سالنامة كالية سورية. 209
 .201ـ. مرجع سابق.1914-1864عوض. اإلدارة العثمانية يف كالية سورية 210
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ب صادؽ أفندم، عثماف أفندم، حبيب أفندم، يعقوب ـ تتكوف من كل من:" احملاس1871عاـ 

 . 211أفندم، فرنسيس أفندم، أمْب الصندكؽ: سّبفيم أفندم، مركز التحصيل: عيسى أفندم"

تعددت مهمات ا٤بالية يف مدينة بيت ا٤بقدس ككانت تستويف أنواعان كثّبة من الضرائب كالرسـو      

كو: كىي ضريبة يتم فرضها على كل ذكر بالغ صحيح ا١بسم كتشمل: ضريبة األراضي الزراعية كضريبة الوير 

، 212كفق مقدار معْب من ا٤باؿ يدفعو كل سنة إُف ا٢بكومة، ٗبا يتناسب مع مقدار ا٤باؿ الذم يتقاضاه

، كأصبحت فيما بعد تؤخذ 213كضريبة بدؿ العسكرية الٍب تؤخذ من غّب ا٤بسلمْب بدؿ ا٣بدمة العسكرية

( لّبة، كضريبة الكودة: كىي الضريبة الٍب تفرض على ٝبيع أنواع 50بلغ )من  ا٤بسلمْب أيضا ككانت ت

ا٢بيوانات كىي ضريبة سنوية، كالعشر كٯبىب من أصحاب األراضي الزراعية بنسبة عشرة يف ا٤بئة ككاف 

، 214ٙبصيل ىذه الضريبة يتم بواسطة ا٤بلتزمْب الذين كانوا من اإلقطاعيْب الذين كانوا يظلموف الناس

الطوابع ا٤بالية، كرسـو االحتساب كىي رسـو الوزف كأٞباؿ الدكاب الداخلة إُف ا٤بدينة ككانت تبلغ  كضريبة

%( من قيمة ا٤بنتجات الداخلة إُف ا٤بدينة الٍب ٚبلو من كجود ا١بمارؾ عليها كألغيت ىذه الضريبة يف 7)

رؼ ، كضريبة التصنيع ككانت تفرض على دخوؿ األفراد من أصحاب ا٢ب215ـ(1910عاـ)

، كرسـو احملاكم الٍب كانت تستوىف من 217% من دخل األفراد10-2ككانت تَباكح بْب 216كالصناعات

، كرسـو الطابو الٍب كانت تتقاضاىا دكائر الدفَب 218رسـو احملاكم الشرعية كا٤بدنية عن الدعاكل كا٤بعامبلت

                                                           
 .63رجع سابق. . م1289سالنامة كالية سوريا.   211
 .368ـ. مرجع سابق. 1917-1869النجار. اإلدارة العثمانية يف كالية بغداد من عهد الواِف مدحت باشا إُف هناية ا٢بكم العثمآف 212
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 من البضائع الواردة، كضريبة كالرسـو ا١بمركية الٍب تستوىف 219ا٣باقآف عن معامبلت نقل ا٤بلكية كاألراضي

، كضريبة الغفر الٍب يدفعها ا٢بجاج الذين يأتوف لزيارة األماكن الدينية النصرانية كاليهودية ككاف 220ا٤بعارؼ

يدفعوف ىذه الضريبة يف ميناء يافا عند قدكمهم، كتبلغ قيمتها سبعة قركش نصفها ٣بزينة الدكلة كالنصف 

 .221قوف ا٢بجاج يف طريقهم من يافا إُف بيت ا٤بقدساآلخر لؤلشخاص الذين كانوا يراف

 رابعاً@ المعارف@

كأنشأت الدكلة العثمانية يف كل لواء ٦بلسان للمعارؼ يقـو باإلشراؼ على مدارس اللواء كيرأس إدارة      

، ككاف يف مدينة بيت 222ا٤بعارؼ يف اللواء مدير معارؼ يقـو عملو على اإلشراؼ على التعليم يف اللواء

ككانت مهمتو تتلخص يف األمور التعليمية الٍب  223قدس ٦بلس معارؼ يرأسو مدير كيعاكنو ستة أعضاء،ا٤ب

تتعلق باللواء كصرؼ اإلعانات ا٤بالية كاإلشراؼ على تأسيس ا٤بدارس كا٤بكتبات كا٤بطابع كتنظيم ا٤بيزانية 

يها كتقدمها، كالقياـ برفع تقرير السنوية للمدارس كمراقبة سّب أعماؿ ا٤بدارس ا٢بكومية كٕبث أساليب تطور 

كاختيار كتعيْب ا٤بعلمْب للمدارس ا٢بكومية بعد 224سنوم يف توصيات من أجل معا١بة القصور يف التعليم

 .225إجراء امتحاف ٥بم كفصلهم من كظائفهم عند الضركرة

نات الٍب  أشرؼ ٦بلس ا٤بعارؼ يف بيت ا٤بقدس على التعليم يف اللواء، ككاف يشرؼ على االمتحا       

، ككاف يُعقد للطبلب 226كانت تعقد للطبلب كللمعلمْب من أجل التأكد من قدرهتم على التعليم كالتعلم

امتحاف سنوم يف شهر حزيراف من كل عاـ، ككاف ٰبق لكل من يتأخر عن االمتحاف التقدـ مرة أخرل يف 

                                                           
 .176ـ. مرجع سابق. 1914-1864عوض. اإلدارة العثمانية يف كالية سورية 219
 .92ـ. مرجع سابق. 1914-1864عوض. اإلدارة العثمانية يف كالية سوريو، 220
 .127-126العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 221
 .92العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 222
 .1246ـ. 1897. إستنبوؿ: دار سعادات، 1316سالنامة ا٤بعارؼ. 223
 .421ـ. مرجع سابق. 1917-1869كم العثمآف النجار. اإلدارة العثمانية يف كالية بغداد من عهد الواِف مدحت باشا إُف هناية ا٢ب224
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حْب فيو، ككانت االمتحانات شهر أيلوؿ، ككاف يتم االمتحاف يف ا٤بدرسة، كٛبنح بعده الشهادات للناج

 .227السنوية ٘برم ٕبضور بعض مدرسي ا٤بدرسة كبعض العاملْب يف ٦بلس ا٤بعارؼ

اعتمد ٦بلس ا٤بعارؼ يف عملو على األمواؿ الٍب ٘بىب من الضرائب الٍب كاف ريعها ٨بصصان للتعليم مثل     

ضاؼ إليها ضريبة "الويركو" %( من قسم ا٤بسقفات، ككاف ي5ضريبة ا٤بعارؼ الٍب كانت ٘بىب بنسبة )

ك٘بىب معها كبعد ذلك تقـو ا٢بكومة بدفعها إُف ٦بلس ا٤بعارؼ من أجل تطوير التعليم كإنشاء ا٤بدارس 

، كىناؾ األقساط الٍب ٘بىب من الطبلب األغنياء كرسـو للتعليم باإلضافة إُف اإلعانات الٍب 228داخل اللواء

كفيما يأيت قائمة بأ٠باء أعضاء ٦بلس معارؼ بيت ، 229تقدـ من قبل األىاِف من أجل بناء ا٤بدارس

 ا٤بقدس:

 م=?<4 عام في المقدس بيت معارف مجلس أعضاء @4 جدول
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 االسم الوظيفة

 230إ٠باعيل حقي بك مدير ا٤بعارؼ

 بديرم زادة أفندم ٧باسبة

 ٧بمد عبد الوىاب أفندم كاتب

 ن أفندمطوقات زادة حس       معاكف كاتب

 حسِب زادة حساـ الدين  معاكف كاتب

 مصطفى اغازادة  أمْب الصندكؽ

 عاطف أفندم أمْب الصندكؽ
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ـ 1897ٰبتوم ىذا ا١بدكؿ على قائمة بأ٠باء أعضاء ٦بلس معارؼ متصرفية القدس الشريف يف عاـ     

 اء.ىذا اجمللس كعمل كل عضو من األعضحيث يبْب طبيعة 

 خامساً@ الطابو@

ـ( من 1859ـ( كقانوف الطابو يف عاـ )1858أصدرت الدكلة العثمانية قانوف األراضي يف عاـ)     

، 231أجل إحكاـ سيطرهتا على أراضيها ككضع حد للفساد الذم كاف سائدان قبل صدكر ىذا القانوف

، 232عية مصدقة من القضاةحيث كاف إثبات ملكية األراضي يتم بأكراؽ أك سندات أك بواسطة حجج شر 

كلكن بعد صدكر قانوف الطابو أصبحت ملكية األراضي تنقل من شخص إُف آخر بإجراءات تتم كفق 

قانوف الطابو حيث ينبغي لو أف يأخذ كرقة ٨بتومة ٖبتم ٨باتّب احمللة كمن مث ٰبضر البائع كا٤بشَبم إُف دائرة 

 .233طابو ر٠بي يثبت عملية انتقاؿ ا٤بلكية الطابو من أجل توثيق عملية البيع كا٢بصوؿ على سند

شجع قانوف الطابو ا٤بزارعْب على استصبلح األراضي البور كا٤بوات، فأعفاىا من رسـو التسجيل      

( سنوات من 10-2كأعطى ٥بم سند تسجيل مقابل مبلغ زىيد، كأعفيت األرض الٍب كانت مواتان من )

أف الذين يستكفوف عن تسجيل أراضيهم يف الطابو؛ فإنو الضريبة حسب طبيعتها، كما نص القانوف على 

سوؼ يتم طرحها للبيع يف ا٤بزاد العلِب كما اىتمت الدكلة بتسجيل ٝبيع األراضي كرصدت جوائز 

 .234تشجيعية ٤بن ٱبربكف عن األراضي غّب ا٤بسجلة

تطبيقو إُف هناية طبق قانوف تسجيل األراضي يف فلسطْب بعد سبع سنوات من إصدار القانوف كاستمر     

كمع أف القانوف حفظ حقوؽ الناس يف أراضيهم إال أف خوؼ أصحاب األراضي من  235ا٢بكم العثمآف

                                                           
 .43ـ. ٧1997بمد، مراد. مسألة األرض يف ا٤بشرؽ العريب يف ظل السلطنة العثمانية، لبناف. بّبكت: دار االجتهاد، 231
 .85ـ. 1979صابر، موسى. نظاـ ملكية األراضي يف فلسطْب يف أكاخر ا٢بكم العثمآف. بّبكت: مركز األٕباث، 232
 .44، 1ناف. مرجع سابق. نوفل. الدستور، لب233
 .234ـ. مرجع سابق. 1914-1864عوض. اإلدارة العثمانية يف كالية سورية 234
 .85صابر. نظاـ ملكية األراضي يف فلسطْب يف أكاخر ا٢بكم العثمآف. مرجع سابق. 235
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تسجيل أراضيهم خوفان من دفع الضريبة أدل لتسجيل كثّب من األراضي باسم بعض ا٤بتنفذين الذم تعهدكا 

. ككانت دائرة الطابو موجودة يف 236ابدفع الضريبة مقابل السماح للمزارعْب بالبقاء يف أرضهم كاستغبل٥ب

 غرفة داخل دار ا٢بكومة السنية ا٤بوجودة يف ا٤بدينة.

ـ كمنعت ىجرهتم إُف فلسطْب 1882منعت الدكلة العثمانية اليهود من شراء األراضي يف ا٤بدينة يف عاـ 

استمر يف ظل بعض ، كلكن ىذا األمر 237ككانت كظيفة الدائرة مراقبة ىذا األمر كمنعو كمعاقبة من يقـو بو

ـ إُف 1891ا٤بوظفْب ا٤برتشْب الذين سهلوا لليهود امتبلؾ األراضي يف ا٤بدينة ٩با دفع بالسكاف يف عاـ 

شخص من سكاف ا٤بدينة يطالبوف السلطات العثمانية منع ا٥بجرة كشراء  500توجيو مذكرة كقع عليها 

 .238األراضي من قبل اليهود

 سادساً@ الصحة@ 

ـ( نظامان يتعلق بالصحة 1871ق/1288ة العثمانية بالصحة العامة كأصدرت يف عاـ)اىتمت الدكل    

، ككانت كظيفة دائرة الصحة تقـو بشكل أساسي على تطبيق ا٢بجر الصحي على ا٤بناطق خوفان 239العامة

، كيف نفس العاـ أصدرت 240من انتشار األمراض كاألكبئة، كاإلشراؼ على دخوؿ الزكار إُف داخل اللواء

وف اإلدارة العمومية الطبية الذم يتعلق بالصحة العامة كإداراهتا يف ٨بتلف الواليات كاأللوية، كقد ا٘بو قان

القانوف ا١بديد على االىتماـ ٗبختلف األكضاع الصحية كَف يقتصر على ا٢بجر الصحي فقط، كمت توكيل 

وف على كل بلدية بأف تعْب طبيبان البلدية باإلشراؼ على باقي األمور الصحية يف ا٤بدينة، كقد أكجب القان

كمعاكنان لو من أجل معاينة ا٤برضى ٦بانان مرتْب يف األسبوع يف مكاف يعْب كيعلن من طرؼ البلدية، كىو 

                                                           
 .72، 4النمر. تاريخ جبل نابلس كالبلقاء. مرجع سابق.  236
 .119العارؼ. تاريخ القدس. مرجع سابق. 237
 .49، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 238
 .713، 1نوفل. الدستور. لبناف. مرجع سابق. 239
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نا" يف ا٤بدينة كتقـو البلدية بدفع راتبو، كلكنو مرتبط بإدارة األمور يمسئوؿ عن الصحة العامة "  الكرنت

تلقى التعليمات منها، كما كأكجب القانوف على البلدية بأف تفتح صيدلية كي إسطنبوؿالطبية ا٤بوجودة يف 

 .241عامة لتزكيد الفقراء باألدكية ٦بانان 

 سابعاً@ البلدية@  

ـ( كالذم نص على تشكيل ٦بلس بلدم 1871أصدرت الدكلة العثمانية قانوف البلديات يف عاـ)     

، كما حدد أىم 242لٍب تكوف مركز الوالية أك اللواء أك القضاءللنظر يف األمور البلدية يف ا٤بدينة أك القصبة ا

، كيتألف من رئيس كمعاكف كستة أعضاء كعدد آخر من 243أعماؿ البلدية كصبلحيات الرئيس كاألعضاء

األعضاء االستشاريْب كبْب ىؤالء طبيب البلدية كمهندسها كالكاتب كأمْب الصندكؽ، كيشكل عن طريق 

رئيس كاألعضاء سنتاف كٯبرم تغيّب نصفهم كل سنة، كٲبنع من العضوية كل االنتخاب، كمدة انتخاب ال

من كاف ٧بكومان عليو يف جناية أك جنحة أك موظفان أك متعهدان أك كاف عمره أقل من عشرين سنة كال 

يتقاضى رئيس كأعضاء اجمللس البلدم مرتبات كيعقد اجمللس البلدم اجتماعْب يف األسبوع برئاسة رئيس 

 .244أك معاكنو كيف حاؿ غياب االثنْب تكوف رئاسة اجمللس لؤلكرب سنا بْب األعضاء البلدية

ككل اجمللس البلدم ٗبهمات عديدة تتلخص باإلشراؼ على كافة األبنية يف ا٤بدينة كعلى األمور ا٤بتعلقة    

رؽ كتسهيل ا٤بركر با٤بياه كتنظيم البناء كإزالة األبنية ا٣بربة الٍب تشكل خطرا على سبلمة السكاف كشق الط

كصيانتها كالعمل على نظافة ا٤بدينة كالشوارع كاألزقة كاإلشراؼ على ا٤بقاييس كاألكزاف كٙبديد أسعار 

 .245البضائع كاإلشراؼ على كسائل النقل كتنظيم ا٤بساٍف كاحملارؽ كمنع الغش ك٨بالفة ا٤بعتدين

                                                           

 .443ـ. مرجع سابق. 1917-1869لواِف مدحت باشا إُف هناية ا٢بكم العثمآف النجار. اإلدارة العثمانية يف كالية بغداد من عهد ا241 
 .256ـ. مرجع سابق. 1917-1869النجار. اإلدارة العثمانية يف كالية بغداد من عهد الواِف مدحت باشا إُف هناية ا٢بكم العثمآف  242
 .2،402نوفل. الدستور، لبناف. مرجع سابق. 243
 .110-109ـ. مرجع سابق. 1914-1864كالية سورية  عوض. اإلدارة العثمانية يف244
 .216العارؼ. عارؼ، تاريخ القدس. مرجع سابق. 245
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ُف ا٤بدينة قوة شرطية ٢بفظ األمن كالنظاـ أنشأ اجمللس البلدم حدائق يف ا٤بدينة يف طريق يافا كادخل إ  

كأنشأ مستشفى للبلدية يقدـ للمواطنْب العبلج كافتتح متحف لآلثار كمسرح تقدـ فيو مسرحيات باللغة 

 .246العربية كالَبكية كالفرنسية

ن كانت إيرادات اجمللس البلدم تشمل الرسـو كا٤ببالغ الٍب ٚبصصها ا٢بكومة ٥با كاألمواؿ الٍب ٘بىب م   
ا٤بستفيدين من تنظيمات البلدية كرسـو عقود اإلٯبار كاإلعانات كا٥ببات، كينظم اجمللس البلدم دفَب ميزانية 
يف كل شهر كيرفعو إُف إدارة اللواء كيف آخر كل سنة ينظم جدكؿ بياف ا٤بيزانية الشهرية الٍب ٙبتوم عليها 

ت الواردات كالنفقات ا٤بتوقعة للعاـ القادـ دفاتر ا٢بسابات، كيرسل ىذا ا١بدكؿ مع جدكؿ آخر يتضمن بيا
 .247إُف كزارة الداخلية

ككانت ثآف مدينة عثمانية تتأسس فيها البلدية بعد ، ـ1863تأسست بلدية بيت ا٤بقدس يف عاـ    
، 248كتكوف اجمللس البلدم من تسعة أعضاء ستة من ا٤بسلمْب كاثنْب من النصارل كيهودم إسطنبوؿ

لّبة ذىبية سنويا  ٧5000بلية صغّبة ذات سلطة ٧بدكدة كإيرادات ضئيلة َف تتجاكز ككانت عبارة عن ىيئة 
ـ كقانوف البلديات 1864إُف أف صدر قانوف الواليات يف عاـ  ،كَف يكن للبلدية قانوف ينظم عملها

، كفيما يأيت قائمة بأ٠باء الذين تولوا رئاسة 249ـ كالذم نظم عملها كأصبح دستور للبلديات1877
ـ حيث عْب البعض من قبل ا٤بتصرؼ كانتخب اآلخركف من قبل 1913ية منذ إنشائها إُف عاـ البلد

 :250سكاف ا٤بدينة
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .577ارمستوج. مدينة كاحدة عقائد ثبلث. مرجع سابق. 246
 .110ـ. مرجع سابق. 1914-1864عوض. اإلدارة العثمانية يف كالية سورية 247
 .575ارمستوج. مدينة كاحدة عقائد ثبلث. مرجع سابق. 248
 .201-200، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 249
 .218العارؼ. تاريخ القدس. مرجع سابق. 250
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ـ1917-1863: رؤساء بلدية بيت ا٤بقدس من عاـ   5 جدكؿ   

 العاـ االسم الرقم
 ـ1863 عبد الرٞبن الدجآف 1
 251ـ1871 يوسف ضياء الدين ا٣بالدم 2
 252ـ1875 ا٣بواجا اسَببادم 3
  موسى فيض العلمي 4
  عبد القادر ا٣بليلي 5
  سليم الشاكر ا٢بسيِب 6
 253ـ1881 ٧بمد شحادة فيض العلمي 7
  زكي الدجآف 8
  ياسْب ا٣بالدم 9

  ٧بمد يوسف العلمي 10
 254ـ1897 سعيد ا٢بسيِب 11
 255ـ1898 ٧بمد سليم ا٢بسيِب 12
  ٧بمد صاٌف ا٢بسيِب 13
 256ـ1907 فيض اهلل العلمي 14
 257ـ1909 عمر عبد السبلـ ا٢بسيِب 15
 1917259-1912 258حسْب سليم ا٢بسيِب 16

 

ـ تاريخ 1917ـ تاريخ انشائها اُف عاـ 1863من عاـ يضم ىذا ا١بدكؿ أ٠باء رؤساء بلدية القدس     
  اختبل٥با من قبل قوات االحتبلؿ اإل٪بليزية.

                                                           
 . 63. مرجع سابق. 1288سالنامة كالية سوريا. 251
 .9. مرجع سابق. 367سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 252
 .116. مرجع سابق. 369سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 253
 .144. مرجع سابق. 395القدس. سجبلت احملكمة الشرعية. 254
 .106. مرجع سابق. 390سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 255
 .19. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 256
 .157. مرجع سابق. 402سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 257
 .1، 1912. يافا، كانوف ثآف. 107فلسطْب. ع  258
 .13. 2010. راـ اهلل: كزارة األعبلـ، 1لقدس يف العهد العثمآف. طالشناؽ، ٧بمود هنار. بلدية ا 259
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 :260ف اجمللس البلدم على النحو اآليتـ كا1871كيف عاـ 

 م4=<4 عام البلدي المجلس @6 جدول                                      

 االسم الصفة
 يوسف أفندم رئيس البلدية

 عبد القادر أفندم األعضاء
 مشس الدين أفندم 
 موسى أفندم 
 إبراىيم أفندم 
 حنا أفندم 
 أفندمستور  

 موسى أفندم مأمور أبنية 
 ٧بمد ٛبيم أفندم باش كاتب

 ٧بمد اسعد أفندم أمْب الصندكؽ
 رفيقي حنا أفندم 

 

ـ كيبْب طبيعة عمل كل عضو 1871يف عاـ  الشريف يضم ىذا ا١بدكؿ قائمة بأعضاء بلدية القدس  
.عشر عضوا 11حيث كانت تضم  منهم     

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 63. مرجع سابق. 1287سالنامة كالية سورية. 260
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 بيت المقدس بنية مجتمع@ الفصل الثاني

 المبحث األول@ أصول السكان )الدول التي حكمت المدينة، أصول السكان(.

 المبحث الثاني@ تعداد السكان )اإلحصاء الرسمي العثماني، إحصاء الرحالة، والقناصل األجنبية(.

المبحث الثالث@ العوامل المؤثرة في نمو السكان )األمراض، الكوارث الطبيعية، التجنيد 

 (.للعسكرية

 مقدمة@ 

بعد التعريف الذم كرد يف الفصل األكؿ ٕبدكد ىذه الدراسة كتارٱبها كبياف أىم ا٢بضارات الٍب تعاقبت    

بعد  على حكم ا٤بدينة، سيكوف ا٢بديث يف ىذا الفصل عن أىم الدكؿ الٍب تعاقبت على حكم ا٤بدينة

٤بوجودة خبلؿ فَبة الدراسة، كسوؼ يتطرؽ ، كأثرىا ا٤بباشر على تركيبة السكاف ااالحتبلؿ الصلييب للمدينة

بدءا  الباحث إُف موضوع السكاف كأعدادىم كفق ٨بتلف اإلحصاءات الٍب جرت كنقلت إلينا

حسب ما نقلو الرحالة الذين زاركا ا٤بدينة خبلؿ  أكالر٠بية الٍب كانت ٘بريها الدكلة العثمانية  باإلحصاءات

دك٥با ككانت تتحدث عن السكاف  إُفالٍب كانت ترفع التقارير  فَبة الدراسة أك كفق القنصليات األجنبية

، كيناقش أسباب عن السكاف يف تلك الفَبة إحصائياتكعددىم أك كفق الكتاب كا٤بؤرخْب الذين أكردكا 

التباين كاالختبلؼ بْب أعداد تلك اإلحصائيات كخصوصا عند ا٢بديث عن الوجود اليهودم يف ا٤بدينة،  

 وامل ا٤بؤثرة يف عدد السكاف.كما سيبْب أىم الع
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 األول@ أصول السكان المبحث
 )الدول التي حكمت المدينة، أصول السكان(.

 

يعود السكاف يف القدس إُف أصوؿ متنوعة، إذ كاف لؤلكضاع ا٤بتغّبة يف ا٤بدينة أثر كبّب يف ىذا التنوع    

دينة الدينية جعلتها ٧بط أنظار ٝبيع الذم جعل السكاف يفدكف إليها من ٨بتلف بقاع األرض، فأٮبية ا٤ب

أبناء الديانات السماكية، فكانت مكانان ٧بببان للسكن كللحياة بالرغم من كجود صعوبات كثّبة كنقص ا٤بياه 

 كتردم ا٢بالة األمنية يف كثّب من األحياف.

لتْب كثالث ا٢برمْب كلقد حرص ا٤بسلموف على زيارة ا٤بدينة لوجود ا٤بسجد األقصى فيها؛ ألهنا أكُف القب   

كمن ا٤بساجد الٍب تشد الرحاؿ إليها كحدثت فيو حادثة اإلسراء كا٤بعراج الٍب ربطت بْب ا٤بسجد ا٢براـ 

كا٤بسجد األقصى، كىذا يفسر كجود مسلمْب من ٨بتلف ا٤بناطق اإلسبلمية يف ا٤بدينة حٌب أف الطرؽ 

 ا٤بدينة، فكانت تستقطب الصوفيْب من الصوفية الرئيسة كانت حريصة على كجود مراكز صوفية ٥با يف

ككثّب منهم استقر يف ا٤بدينة، ك٥بم فيها زكايا  264كأفغانستاف 263كأسيا الصغرل 262كا٥بند 261ا٤بغرب

، ك٩با يذكر أف ا٤بسلمْب كانوا ٰبرصوف عند أدائهم ا٢بج كالعمرة أف يأتوا إُف 265كحارات عرفت با٠بهم

 ا٤بسجد األقصى كينطلقوا منو.

لنصارل فكانوا يفدكف إليها؛ لزيارة األماكن ا٤بقدسة عندىم، كلقد حاكلوا احتبل٥با ك٪بحوا يف كأما ا      

عاما إُف أف استطاع صبلح الدين األيويب اسَبجاعها منهم، كظلوا ٰباكلوف  88ذلك كاستمركا يف حكمها 

 ـ.1917احتبل٥با إُف أف ٪بح اإل٪بليز يف ذلك بعد طرد العثمانيْب يف عاـ 
                                                           

 .13. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 261
 .84. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 262
 .159. مرجع سابق. 384سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 263
 .80. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 264
 .13. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 265
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انت كل طائفة نصرانية ٙبرص على أف يكوف ٥با كجود قوم يف ا٤بدينة حٌب ٙبافظ على مكانتها كك    

كزعامتها الدينية فلذلك ٪بد أف ٝبيع الطوائف النصرانية كاف ٥با أتباع ككنائس فيها، كالكثّب ٩بن يفدكف إُف 

 .266ة ٥بما٤بدينة يبقوف فيها كنوع من إثبات الوجود كلرعاية األماكن ا٤بقدسة التابع

عدـ سكنهم للمدينة معهم عند فتح  سلمْبعلى ا٤ب نصارلكبالنسبة إُف اليهود الذين اشَبط ال     

كاف ٥بم كجود يف كل الفَبات الزمنية منذ الفتح اإلسبلمي ا٤بسلمْب للمدينة، فقد تسللوا بشكل فردم ك 

ٱبص اإلضافات كالشركط كالٍب يوضح أف ما جاء يف العهدة العمرية كخصوصان فيما  األمركىذا للمدينة 

، كتغّب ىذا ا٢باؿ مع نشأة ا٢بركة الصهيونية الٍب 267تتعلق باليهود فهي من إنتاج فَبات زمنية متأخرة

دعت يهود العاَف إُف القدـك إُف ا٤بدينة كاستعمار فلسطْب كأرجعوا األمر إُف أسباب دينية توراتية، كاّدعوا 

هلل هبا؛ فلذلك أنشأكا بعض ا٤بستعمرات خارج ا٤بدينة، كاشَبكا أف فلسطْب أرض ا٤بيعاد حيث كعدىم ا

كاستغلوا حاجة السكاف كإصبلحات الدكلة العثمانية الٍب ٠بحت لؤلجانب  268بعض البيوت داخل ا٤بدينة

 بالتملك يف مناطقها.

أدل كقوعها على كأدل قرهبا من ا١بزيرة العربية إُف جعل القبائل العربية تفد إليها كتستقر فيها، كما       

مقربة من الطريق التجارم الذم يربط بْب ببلد الشاـ ٗبصر ككقوعها ٗبحاذاة طريق قافلة ا٢بج الشامي بْب 

ا٤بدينة مكانان جاذبان للسكاف كشجعت على استقرار دمشق كا٢بجاز، أدت ىذا العوامل إُف جعل 

 .٦269بموعات متنوعة منهم على مر العصور كاألزمنة

                                                           
 .253. مرجع سابق. 360سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 266
. ا١بزائر: دار ا٣بلونية 1يهها. طالعويسي، عبد الفتاح ٧بمد. صناعة التاريخ ا٤بستقبلي ٭باذج بيت ا٤بقدس لتفسّب األحداث ا٤بعاصرة كتوج 267

 .190ـ. 2013للنشر كالتوزيع، 
 .28. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 268
 .918رافق.  فلسطْب يف عهد العثمانيْب. مرجع سابق.  269

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



80 

تبلؿ الصلييب لفلسطْب إُف حدكث تغّب كبّب يف السكاف حيث قاـ الصليبيوف بقتل عدد  كأدل االح     

كبّب من سكاف ا٤بدينة، كقاموا بإحبلؿ سكاف فر٪بة مكاهنم حيث بقي ىذا األمر إُف أف قاـ صبلح الدين 

منها كسكن  بتحرير ا٤بدينة كطرد السكاف الفر٪بة منها حيث اشَبط عليهم العودة إُف بلداهنم الٍب جاءكا

 القدس عدد كبّب ٩بن كاف معو يف جيشو.

كأظهرت السجبلت كالوثائق العثمانية كصفان ٨بتلفان ٤بن سكن ا٤بدينة خبلؿ فَبة الدراسة فكانت أحيانا      

كىذا الوصف كاف ينطبق على ا٤بسلمْب كالنصارل كاليهود الذين كانوا  270تصف السكاف باألىاِف

يف سجبلت احملكمة الرعية يف مدينة القدس فيما ٱبص السكاف ا٤بسلمْب" دفَب موجودين يف ا٤بدينة، كجاء 

يتضمن ضبط كمبيع تركة ا٤برحـو الشيخ إ٠باعيل بن ا٤برحـو الشيخ ٧بفوظ السركرم من أىاِف القدس 

" حضر يـو تاريخ أدناه جمللس الشرع ا٤بنيف األزىر 271الشريف من ٧بلة الواد" كفيما ٱبص السكاف اليهود

٧بكمة القدس الشريف الشرعية الرجل العاقل ا٣بواجة موشوف بن حأف بن موسي نكرين يف قود الع

" كفيما ٱبتص النصارل أيضان" حضر يـو 272ا٤بوسوم العثمآف من أىاِف القدس الشريف من ٧بلة اليهود

األرمِب تارٱبو أدناه جمللس الشرع الشريف الشرعي البالغ أرتْب أفندم طوردسياف بن طورس بن داكد 

العثمآف من أىاِف القدس الشريف حامل التذكرة العثمانية ا٤برقمة ٖبانة ثبلثة كعشرين ا٤بؤرخة يف ا٢بادم 

" كأحيانا كانت تصفهم 273كالعشرين من أغسطس سنة تسع كتسعْب كمائتْب ألف مالية ٗبحلة األرمن

ها من مدف عثمانية أخرل، ك٩با ك كانت تقصد هبذا الوصف الذين سكنوا ا٤بدينة كعاشوا في 274با٤بتوطنْب

جاء يف سجبلت احملكمة الشرعية يبْب ىذا األمر كيوضح الفرؽ بْب من تصفهم باألىاِف كبْب الذين 

حضر يـو تارٱبو أدناه جمللس الشرع الشريف ٗبحكمة القدس الشريف الشرعية الرجل “تصفهم با٤بتوطنْب 
                                                           

 .9. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 270
 .8ق. . مرجع ساب383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 271
 .15. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 272
 .24. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 273
 .112. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 274
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ا٤بوسوم العثمآف من أىاِف مدينة نيس ا٤بتوطن اآلف  العاقل مايّب بن ا٢باخاـ مّبقادكبن مايّب القلعي

بالقدس الشريف ٗبحلة اليهود كادعى على الرجل العاقل حام بن ا٣باخاـ افرأف بن مورينو نابوت ا٤بوسوم 

" كيف أحياف أخرل كانت تصفهم با٤بقيمْب 275العثمآف من أىاِف القدس الشريف من احمللة ا٤بذكورة أيضا

وصف ٱبص األجانب من أكربا أك أمريكا ككانوا يسكنوف يف ا٤بدينة" حضرت ٦بلس كيف العادة ىذا ال

الشرع الشريف األنوار ا٤بعقود ٗبحكمة القدس الشرعية ا٤برأة ا٤بدعوة قارين دكننا بنت يهودا بن موسى بارك 

 :لسكاف، كأحيانا كانت تقوؿ عن ا276ا٤بوسويْب من تبعية دكلة إيطاليا كا٤بقيمة اآلف بالقدس الشريف"

كا٤بوظفْب الذين  277هنم موجودكف يف ا٤بدينة عن طريق ا٤بسافرة كىذا األمر خاص بالزكار كا٢بجاج كالتجارإ

يقيموف فيها لفَبة زمنية بسيطة تنتهي مع انتهاء ما جاؤكا ألجلو كجاء يف كصفهم" ٗبجلس الشرع الشريف 

الرفعة عمر فوزم أفندم رئيس كتاب  كمة بداية القدس الشريف حضر الرجل العاقل صاحبيف ٧با٤بعقود 

البوسطة كالتلغراؼ بدمشق الشاـ سابقان كمدير تلغراؼ كبوسطة قضاء يافا حاالن ابن ٧بمد أفندم بن عمر 

 . 278أفندم ا٤بقيم األف بالقدس الشريف على طريق ا٤بسافرة"

ا٤بدينة أف يستنتج عمق ىذه األ٠باء ا٤بتعددة الٍب أطلقت على ا٤بقيمْب يف  إُفٲبكن للباحث عند النظر 

ا٤بشكلة الٍب كانت تعصف يف ا٤بدينة حيث ىذا العدد الكبّب من ا٤بقيمْب بطرؽ غّب شرعية حيث كانت 

الدكلة العثمانية ٛبيزىم عن سكاف ا٤بدينة األصليْب الذين ٛبتعوا ٕبقوقهم ا٤بدنية بغض النظر عن الدين أك 

 العرؽ.

                                                           
 .215. مرجع سابق. 382سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 275
 .25ق. . مرجع ساب408سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 276
 .47. مرجع سابق. 369سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 277
 .2. مرجع سابق. 386سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 278
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 ة.المطلب األول@ الدول التي حكمت المدين

كٲبكن تقسيم أصوؿ السكاف من حيث الفَبة الزمنية كالدكؿ الٍب حكمت ا٤بدينة يف تلك ا٢بقبة الزمنية،    

 كأىم من استوطن فيها خبلؿ تلك الفَبة:

 الدولة األيوبية@أكال: 

عاـ حيث  88استطاع صبلح الدين األيويب أف ٰبرر بيت ا٤بقدس من الصلبْب بعد أف بقيت ٧بتلة مدة    

الصليبيوف سكانان أكركبيْب مكاف سكاهنا األصليْب الذين قاموا بقتلهم كهتجّبىم، كبعد ىزٲبة أحل 

الصليبيْب كفتح صبلح الدين للمدينة ىاجر األكربيوف منها إُف بلداهنم األصلية حيث نصت بنود الصلح 

نة شبو فارغة من ، كبقيت ا٤بدي279على عودة األكربيْب إُف بلداهنم األصلية مقابل دفع مبلغ من ا٤باؿ

السكاف حيث استوطن عدد كبّب من العلماء كالفقهاء كالقادة كا١بنود مع عائبلهتم فيها؛ نظرا ٤بكانتها 

الدينية كقيمتها الركحية، كشكلت ىذه البداية لعودة السكاف إليها، كالٍب َف تزدىر بالشكل ا٤بطلوب إال 

كا على ا٤بغوؿ يف معركة عْب جالوت كقضوا على بعد أف دخلت ا٤بدينة إُف حكم ا٤بماليك الذين انتصر 

 .280ا٤بناطق الٍب ما زلت خاضعة ٢بكم الصليبيْب

 المماليك@ثانيا: 

اىتم ا٤بماليك با٤بدينة اىتمامان كبّبان حٌب استقرت كسادىا األمن الذم كاف غائبا عنها لقركف عديدة،    

أضحت مراكز تعليمية مهمة للمدينة  كغدت مركزا حضاريا مهما كأسسوا عدد كبّب من ا٤بدارس الٍب

كلفلسطْب ككما أمها عدد من سكاف البلداف اإلسبلمية الذم جاءكا إليها هبدؼ تلقي العلم فاستقركا فيها 

بعد االنتهاء من الدراسة، كبعد أف تعرض العاَف اإلسبلمي إُف ىجـو ا٤بغوؿ كسيطرهتم على مناطق كاسعة 

                                                           
 .328، 1العليمي. األنس ا١بليل بتاريخ القدس كا٣بليل. مرجع سابق.  279
 .68ـ. 1986يع، . القاىرة: دار الفكر للدراسات كالنشر كالتوز 1علي. السيد. القدس يف العصر ا٤بملوكي. ط280
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ا٤بناطق اإلسبلمية األخرل إُف ا٤بدينة كاستقركا فيها، كمن الذين ىاجركا منو ١بأ الكثّبكف من أىل العراؽ ك 

، كىاجر إليها عدد من 281إُف ا٤بدينة عدد كبّب من العلماء كالفقهاء الذين تولوا مناصب ىامة يف ا٤بدينة

 سكاف ا٤بغرب العريب الذين استقركا فيها بسبب األكضاع السياسية الٍب كانت تعصف يف بلداهنم.

 العثمانيون@ا: ثالث

كبعد أف سيطر العثمانيوف على ا٤بدينة حيث استمرت سيطرهتم قركف عديدة كاف اىتمامهم هبا اىتمامان     

متفاكتان، كلكن ىذا االىتماـ ضعف يف بدايات القرف التاسع عشر حيث ا٬بفض عدد السكاف بشكل  

منية الٍب كانت تتعرض ٥با بسبب كبّب بسبب تفشي األمراض كتعرض ا٤بدينة للجفاؼ كتردم األكضاع األ

ىجمات البدك، كفقدت ا٤بدينة مكانتها كأغلقت معظم ا٤بدارس كغدت مدينة صغّبة، كاستقّر يف بيت 

كبقوا  -أتراؾ كأكراد كألباف كأرمن -الذين كانوا من أصوؿ ٨بتلفة  282ا٤بقدس عدد من ا٤بوظفْب العثمانيْب

الذين ىربوا من بلداهنم بسبب  284البشانقةك  283فيها، كما استوطنها بعض مهجرم الشراكسة

 .285ا٢بركب

 

 

                                                           
 .69علي. القدس يف العصر ا٤بملوكي. مرجع سابق.  281
 .57. مرجع سابق. 395سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 282
 .131. مرجع سابق. 379سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 283
 .463. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 284
 .131سابق.  . مرجع379سجبلت احملكمة الشرعية. القدس.285
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 المطلب الثاني@ أصول سكان المدينة.

سكنت القدس ٦بموعات سكانية ٨بتلفة اختلفت األسباب الٍب أدت إُف سكنها كٲبكن تقسيم أصوؿ   

على السكاف ٕبسب الدين؛ ألف أبناء ٝبيع األدياف السماكية كاف ٥بم مربرات كثّبة ٘بعلهم يتشجعوف 

 السكن يف ا٤بدينة:

 

 .المسلمونأكالن: 

منذ اسَبجاع ا٤بدينة على يد صبلح الدين سكنها مسلموف من أصوؿ ٨بتلفة حيث استقر فيها عدد     

كبّب من الفاٙبْب الذين قدموا مع صبلح الدين كيظهر ىذا األمر جليان يف كثّب من األكقاؼ الٍب بقيت 

 ا التدفق إُف هناية ا٢بكم العثمآف:با٠بهم إُف يومنا ا٢باِف، كاستمر ىذ

: استوطنت ا٤بدينة منذ الفتح اإلسبلمي قبائل كثّبة كمن القبائل الٍب سكنت ا٤بدينة القبائل العربية -1

قبيلة بِب عمر كيقاؿ ٥بم العمريوف، كىناؾ قبيلة بِب جـر الٍب تفرعت منها عائبلت كثّبة مثل: بنو غاّف 

، 286جزاـ كبنو قدامة كبنو عوؼ كبنو فيض ك٠بيت حارة الغوا٭بة نسبة إليهمكالعبادلة كاألحامدة كعقبة بن 

 كىناؾ قبيلة ا١بعافرة. 

: سكنت ا٤بدينة عائبلت من مدف فلسطينية أخرل حيث كجد أشخاص سكنوا السكان المحليون-2

 290كغزة 289كعكا 288كا٣بليل 287ا٤بدينة من ٨بتلف ا٤بدف كالقرل الفلسطينية، فسكنها أناس من نابلس

                                                           
 .74علي. القدس يف العصر ا٤بملوكي. مرجع سابق.  286
 .84. مرجع سابق. 381سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 287
 .49. مرجع سابق. 382سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 288
 .116. مرجع سابق. 382سجبلت احملكمة الشرعية، القدس، 289
 .138بق. . مرجع سا382سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 290
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كبقية القرل كالبلدات الفلسطينية كخصوصا القرل احمليطة با٤بدينة   293كاجملدؿ 292كالرملة 291فاكيا

 . 297كسلواف 296كبيت حنينا 295كالعيساكية 294كالطور

: بدأ استقرارىم يف ا٤بدينة منذ ا٢بكم األيويب كا٤بملوكي حيث ىاجر إليها عدد من العلماء المغاربة-3

، كأكقف عليهم صبلح الدين األيويب زاكية عرفت 298كالتدريسالذين تولوا فيها مناصب دينية كالقضاء 

 .299بزاكية ا٤بغاربة كأكقف عليهم ا٤بلك األفضل حبس حارة ا٤بغاربة ككاف ٲبثلهم شيخ السادات ا٤بغاربة

كاستمر تدفقهم إُف ا٤بدينة كخصوصا مع احتبلؿ فرنسا للجزائر كقمع االحتبلؿ الفرنسي للثورات      

، ككاف عدد منهم يسكن زاكية 300نت تقـو ضدىم كسكنوا يف حارة ا٤بغاربة يف ا٤بدينةا١بزائرية الٍب كا

حيث كاف للزاكية أكقاؼ كثّبة ٨بصصة لئلنفاؽ على طائفة ا٤بغاربة  301سيدنا أيب مدين الغوث شعيب

 303ككاف ا٤بغاربة من ٨بتلف مناطق ا٤بغرب العريب حيث كاف منهم التونسي 302العثمانيْب ا٤بسلمْب

 كا١بزائرم. 305كا٤بغريب 304كاللييب

                                                           
 .51. مرجع سابق. 382سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 291
 .169. مرجع سابق. 382سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 292
 .222. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 293
 .218. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 294
 .95سابق.  . مرجع374سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 295
 .194. مرجع سابق. 382سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 296
 .327. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 297
 .69علي. القدس يف العصر ا٤بملوكي. مرجع سابق.  298
 .16. مرجع سابق. 361سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 299
 .919-918ق. رافق.  فلسطْب يف عهد العثمانيْب. مرجع ساب 300
 .130. مرجع سابق. 393سجبلت احملكمة الشرعية، القدس، 301
 .122. مرجع سابق. 392سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 302
 .82. مرجع سابق. 382سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 303
 .78. مرجع سابق. 409سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 304
 .96جع سابق. . مر 409سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 305

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



86 

من ا٤بهاجرين الذين ىاجركا إُف ا٤بدينة حيث كاف ٥بم ال بأس هبا كاف اليهود ا٤بغاربة يشكلوف نسبة     

 .٨306بتار ك٦بلس اختيارية ينظم أعما٥بم كصبلهتم مع الدكلة

ذين بقوا : كاف جيش صبلح الدين األيويب ٰبتوم على عدد كبّب من القادة كا١بنود األكراد الاألكراد-4

كاستوطنوا ا٤بدينة بعد أف جاءكا من كردستاف، حيث حصلوا على كثّب من األمبلؾ ككانت ٥بم 

بقيت يف ا٤بدينة حٌب أف ىناؾ حارة يف ا٤بدينة عرفت ٕبارة  307أكقاؼ، كىناؾ أسر كردية

دينة ، ككانت ىناؾ عائلة ا٥بكارية نسبة إُف األمّب سيف الدين ا٥بكارم الذم بقي يف ا٤ب308األكراد

بعضهم للمجاكرة بعد أداء فريضة ا٢بج كأقاموا زاكية خاصة هبم عرؼ  ـ، كقد309كعاش فيها

 310باألكزبكية.

استوطنوا القدس حيث أف ا٤بماليك كانوا ينتسبوف إُف العنصر الَبكي حيث أهنم  )األتراك(@ التركمان  -5

، 311كانوا أىل قتاؿ كحرب  عاشوا يف القدس ككاف ا٤بماليك يستفيدكف منهم يف ٞباية ا٤بدينة ألهنم

كزاد عددىم مع  312حيث ظهرت أسر ٙبمل لقب الَبكماف ككاف يوجد حارة عرفت ٕبارة الَبكماف

قدـك الدكلة العثمانية حيث استوطن بعض ا٤بوظفْب العثمانيْب األتراؾ ا٤بدينة ككانوا من مدف 

 .  320يهاكبقوا ف 319كعنتاب 318ك٠برقند 317كٖبارل 316كسيبلنيك 315كأزمّب 314هكأنقر  313أدرنو

                                                           
 .3. مرجع سابق. 414سجبلت احملكمة الشرعية، القدس، 306
 .319. مرجع سابق. 360سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 307
. القاىرة: عْب للدراسات كالبحوث اإلنسانية كاالجتماعية، 1عطا. زبيدة ٧بمد. عركبة القدس من كاقع كثائق األكقاؼ ا٤بقدسية. ط 308

 .52ـ. 2007
 .80س يف العصر ا٤بملوكي. مرجع سابق. علي. القد309
 .232ـ. مرجع سابق. 1918-1831ا٤بدٓف. مدينة القدس كجوارىا يف أكاخر العهد العثمآف  310
 .81علي. القدس يف العصر ا٤بملوكي. مرجع سابق. 311
 .53عطا. عركبة القدس من كاقع كثائق األكقاؼ ا٤بقدسية، مرجع،  312
 .29. مرجع سابق. 369سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 313
 .463. مرجع سابق. 369سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 314
 .463. مرجع سابق. 369سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 315
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: استوطنوا ا٤بدينة كسكنوا فيها كعمل بعضهم يف ا٤بناصب اإلدارية ككاف ٥بم نشاط ٘بارم العراقيون -6

 . 322، ككردت يف السجبلت أ٠باء ا٤بوصلي كالبغدادم321كاقتصادم

 . 323: سكنوا ا٤بدينة ككاف ىناؾ أ٠باء عائبلت كا٢بجازمالحجازيون -7

مْب الذين كصل أحدىم إُف إمامة ا٤بسجد األقصى ا٤ببارؾ  سكن ا٤بدينة عدد من ا٥بنود ا٤بسل الهنود@ -8

، 325، حيث كانت ٨بصصة لفقراء الطريقة الرفاعية324كما كجدت زاكية صوفية عرفت بزاكية ا٥بنود

الىور  327حيث قدموا من مدف كشمّب 326ككاف ٲبثلهم أماـ الدكلة العثمانية شيخ ا٥بنود

د كاألدكات الفوالذية إما على أطراؼ الشوارع ككاف معظمهم ٘باران يتعاطوف بيع السجا 328كبيشاكر

 .329أك يف دكاكْب صغّبة

، 330: عاشوا يف ا٤بدينة كاستوطنوا فيها حيث كانت بعض العائبلت ٙبمل اسم ا٤بصرمالمصريون -9

ككاف ا٤بصريوف من أكرب ا١باليات الٍب كجدت يف فلسطْب نظرا للعبلقات التجارية كاالقتصادية الٍب  

                                                                                                                                                                          
 .7. مرجع سابق. 386سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 316
 .79. مرجع سابق. 395سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 317
 .44. مرجع سابق. 369سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 318
 .105. مرجع سابق. 374سجبلت احملكمة الشرعية، القدس، 319
 .170، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.320
 .232ـ. مرجع سابق. 1918-1831ا٤بدٓف. مدينة القدس كجوارىا يف أكاخر العهد العثمآف  321
 .76. مرجع سابق. 370سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 322
 .50ركبة القدس من كاقع كثائق األكقاؼ ا٤بقدسية. مرجع سابق. عطا. ع 323
 .84. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 324
 .80علي. القدس يف العصر ا٤بملوكي. مرجع سابق. 325
 .75. مرجع سابق. 374سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 326
 .40. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 327
 .75. مرجع سابق. 374سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 328
 .919رافق.  فلسطْب يف عهد العثمانيْب. مرجع سابق.  329
 .54عطا. عركبة القدس من كاقع كثائق األكقاؼ ا٤بقدسية. مرجع سابق.  330
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حيث كاف بعض ا٤بسافرين برا كٕبرا كسهولة االنتقاؿ بْب البلدين،  331دينكانت تربط بْب البل

، كازداد عددىم مع قدـك ا٢بملة ا٤بصرية بقيادة إبراىيم 332يبقى يف ا٤بدينة كيستقر بعد الزكاج فيها

 .334فلسطْب كا٤بدينة 333باشا كاحتبل٥با لفلسطْب حيث استوطنت كثّب من العائبلت ا٤بصرية

٥با كجود كبّب  335من ببلد السوداف التكركرم ا٤بدينة ككانت ٝباعة دارفور : سكنوا يفالسودانيون-10

كانت مهمتهم تقـو يعرفوا بالتكارنة ك ك 336يف ا٤بدينة حيث كاف ٥بم شيخ ك٨بتار ك٦بلس اختيارية

على حراسة بوابات ا٤بسجد األقصى حيث كانوا ٲبنعوف غّب ا٤بسلمْب من الدخوؿ إُف ا٤بسجد 

، ككانوا يف العادة متمسكوف يف دينهم كبأخبلقهم ك٥بم 337درسة األبصّبيةككانوا يسكنوف يف ا٤ب

  .338مبلبسهم كعاداهتم االجتماعية ا٣باصة هبم

: قدموا من ٖبارل للمجاكرة كأقاموا يف الزكايا ككانوا يعتمدكف يف معيشتهم على ما تقدمو البخارية-11

 .339الدكلة العثمانية من ىبات كمساعدات

وطن فيها أناس من أصوؿ ٨بتلفة كالكرج كالفرس كاألفغاف الذين كاف ٥بم زاكية كما سكن ا٤بدينة كاست

الذين طردهتم ركسيا يف  كالشركس 342كاألرناؤكط 341كالبلوش كالبوشناؽ  340عرفت بالزاكية األفغانية

 .343ـ 1877أعقاب ا٢برب العثمانية الركسية عاـ 

                                                           
 .47. مرجع سابق. 369سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 331
 .64مرجع سابق. . 362سجبلت احملكمة الشرعية، القدس، 332
 .170. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 333
 .919رافق.  فلسطْب يف عهد العثمانيْب. مرجع سابق.  334
 .41. مرجع سابق. 392سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 335
 .14. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 336
 .242العارؼ. تاريخ القدس. مرجع سابق.  337
 .919رافق.  فلسطْب يف العهد العثمآف. مرجع سابق.  338
 .98، 2009، 1ـ، عماف، كزارة الثقافة، ط1948 – 637العنآف، جاسر علي. ا٢بياة الثقافية يف القدس  339
 .80. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 340
 .46. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 341
 .7. مرجع سابق. 378ت احملكمة الشرعية. القدس.سجبل 342
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  النصارى: ثانياً 

مي للمدينة كبقوا فيها يعيشوف جنبا إُف جنب مع ا٤بسلمْب كقد كاف استوطنوا ا٤بدينة قبل الفتح اإلسبل    

، حيث بقي عدد منهم أثناء ا٢بمبلت الصليبية كتعامل صبلح الدين األيويب 344بعضهم من أصوؿ عربية

 الذين اتفق مع الصليبيْب على عودهتم من حيث أتوا. ،معهم تعامبلن ٨بتلفان عن الصليبيْب

ة كقدموا إليها على فَبات ٨بتلفة حيث ىاجر بعضهم من أرمينيا بسبب : استوطنوا ا٤بديناألرمن -1

األكضاع كاإلضرابات الٍب كانت سائدة فيها، كقدـ بعضهم من كردستاف كمن حلب كدمشق كبّبكت 
ـ حيث استقر عدد من األرمن 1896-1894كتركزت ا٥بجرة مع الصراع مع الدكلة العثمانية 345

س ٔبانب ا٤بدينة مقر اليإ، ككاف دير مار 347نة باسم حارة األرمن، كعرفت حارة يف ا٤بدي346ا٤بدينة

 .348رئيس ٥بم

كجود  349: قدموا القدس كأقاموا مستعمرات يف مناطق ٨بتلفة من فلسطْب ككاف ٥بم يف ا٤بدينةاأللمان -2

حيث استغلوا عبلقة األ٤باف مع الدكلة العثمانية للحصوؿ على امتيازات كثّبة منها ٛبلك مساحة كبّبة 

 .350األرض من

: حيث كانت ٥بم السيطرة على طائفة الرـك األرثوذكس حيث سكن الرىباف اليوناف األديرة اليونانيون  -3

 .351كالكنائس ا٤بوجودة يف ا٤بدينة

                                                                                                                                                                          
 .919رافق.  فلسطْب يف عهد العثمانيْب. مرجع سابق.  343
 .88علي. القدس يف العصر ا٤بملوكي. مرجع سابق.  344
 .101ـ. 2007. بّبكت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1القضاة. أٞبد حامد. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. ط345 
 .51-50ـ. 2014. القاىرة: اجمللس األعلى للثقافة، 1إسرائيل، ماجد عزت. األرمن يف القدس عرب التاريخ. ط346
 .167. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية، القدس، 347
 .253. مرجع سابق. 360سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 348
 .10. مرجع سابق. 409سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 349
 .921رافق.  فلسطْب يف عهد العثمانيْب. مرجع سابق.  350
 .86القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 351 
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: ينسبوف إُف ببلد الكرج كىي إقليم القوقاز حاليا كيرجع كجودىم يف ا٤بدينة إُف القرف ا٣بامس الكرج  -4

 .352ا٤بيبلدم

ككاف عددىم قليبلن ألهنم كانوا يتنقلوف بْب  353مصر ككانت ٥بم أكقاؼ يف ا٤بدينة : كانوا مناألقباط  -5

 .354ا٤بدينة كمصر

: قدموا ا٤بدينة خبلؿ القرف الرابع ا٤بيبلدم كاستوطنوا فيها بعد أف تنصركا ك٥بم دير يسمى األحباش   -6

 .356نةكقامت ملكة ا٢ببشة بدعمهم من أجل االستمرار يف السكن يف ا٤بدي 355بدير ا٢ببش

 

 

 

  ثالثاً@ اليهود

كاف اليهود خبلؿ االحتبلؿ الصلييب للمدينة قليلي العدد حيث عمد الصليبيوف إُف قتلهم كطردىم،     

كاستوطن ا٤بدينة عدد من يهود ا٤بغرب الذين فركا من اإلسباف كاستقركا يف ا٤بدينة كبقي ىذا حا٥بم إُف 

 .357ينةالقرف التاسع حيث بدا اليهود يهاجركف إُف ا٤بد

كأسس  ،ـ قرية قرب حيفا1869بدأ يهود أ٤بانيا يف االستيطاف يف فلسطْب حيث أسسوا يف عاـ    

ـ ٝبعية الستعمار األراضي يف القدس ككاف يهدؼ إُف ٝبع اليهود يف 1871ا٢باخاـ يهودا القلعي عاـ 

                                                           
 .88علي. القدس يف العصر ا٤بملوكي. مرجع سابق.  352
 .59. مرجع سابق. 390سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 353
 .88ابق. علي. القدس يف العصر ا٤بملوكي. مرجع س 354
 .231. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 355
 .144. مرجع سابق. 395سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 356
 .103علي. القدس يف العصر ا٤بملوكي. مرجع سابق.  357
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اركة باغتياؿ قيصر ـ اهتم اليهود يف ا٤بش1881، كيف عاـ 358فلسطْب كٚبليصهم من حياة الشتات كالنفي

 .359ركسيا كاٚبذت ا٢بكومة الركسية إجراءات ضد اليهود كقيدت حركتهم فقاموا با٥بجرة إُف فلسطْب

، كحاكؿ اليهود ثِب 360ـ1882أصدرت الدكلة العثمانية قرارا ٗبنع ا٥بجرة إُف فلسطْب يف عاـ          

م يف فلسطْب، كلكن ىذا ا٤بوقف الر٠بي السلطاف العثمآف عن ىذا القرار كلكنو رفض ىجرهتم كاستيطاهن

ٙبايل اليهود عليو عن طريق اإلدارة احمللية الٍب تعاكنت مع القناصل األجانب كاليهود من اجل السماح ٥بم 

 .  361بدخوؿ فلسطْب مقابل ا٢بصوؿ على رشاكم

 

 

 

  

                                                           

-84ـ. 1978ية، . جامعة بّبكت العرب1ـ. ط1909 -ـ1897حبلؽ. حساف علي. موقف الدكلة العثمانية من ا٢بركة الصهيونية 358 
85. 

 .89ـ. مرجع سابق. 1909 -ـ1897حبلؽ. موقف الدكلة العثمانية من ا٢بركة الصهيونية  359
 .288العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 360
 .90ـ. مرجع سابق. 1909 -ـ1897حبلؽ. موقف الدكلة العثمانية من ا٢بركة الصهيونية  361
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 المبحث الثاني@ تعداد السكان
 األجنبية(.)اإلحصاء الرسمي العثماني، إحصاء الرحالة، والقناصل 

 

تعد ىذه الفَبة الزمنية الٍب عايشتها ا٤بدينة من أىم الفَبات الٍب كاف ٥با دكر بارز يف رسم الصورة     

ا٤بستقبلية الٍب آلت إليها أكضاع ا٤بدينة، فعدد السكاف يف العادة ٱبضع لعدد من احملددات ا٤بوضوعية الٍب 

قص، كيف ىذه الدراسة ال ٲبكن للباحث إخضاع ىذه تتحكم يف طبيعة عدد السكاف من حيث الزيادة كالن

احملددات ا٤بوضوعية لبياف عدد السكاف؛ بسبب كجود كثّب من اإلشكاليات الٍب فرضتها األٮبية الدينية 

لبيت ا٤بقدس عند أتباع األدياف السماكية الثبلثة؛ بل إف ىذا األمر يتعدل يف كثّب من األحياف إُف أتباع 

 الدين الواحد.

كتوجد إحصائيات عديدة قامت هبا جهات متعددة مثل ا١بهات الر٠بية العثمانية، كبعض القنصليات     

األجنبية كبعض الرحالة، كما يبلحظ يف ىذه اإلحصائيات تباين العدد فيها بشكل كبّب، كزيادة عدد 

لسكاف، السكاف بشكل كبّب جدا ٕبيث يستحيل خضوع ىذا اإلحصاء إُف العوامل الطبيعية يف عدد ا

كىذا األمر لو عبلقة باالستعمار الصهيوٓف الذم ركز على مدينة بيت ا٤بقدس حيث ازداد عدد اليهود يف 

كذلك ٤با ٛبثلو ا٤بدينة من قيمة تارٱبية 362ـ 1874فلسطْب إُف ثبلثة أضعاؼ عما كاف عليو منذ عاـ 

 فلسطْب.كدينية قامت عليو معظم الفرضيات الصهيونية يف أحقيتهم التارٱبية يف 

 المطلب األول@ اإلحصاء العثماني@

كانت الدكلة العثمانية تعتمد يف إحصائها للسكاف على إحصاء عدد ا٣بانات "البيوت" كىذا    

األمر يرجع إُف الضرائب كفرضها على السكاف كبسبب ىذا األمر ىناؾ شكوؾ تثار حوؿ صحة ىذه 
                                                           

ـ. 1999. بّبكت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1ـ. ط1918 – 1700اخر العهد العثمآف مناع. عادؿ. تاريخ فلسطْب يف أك  362
222. 
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ائب الٍب كانت تفرض عليهم كالتجنيد اإلحصائيات بسبب هترب السكاف من إحصائهم بسبب الضر 

اإلجبارم الذم كانوا يساقوف إُف ا٢بركب ا٤بشتعلة الٍب كانت الدكلة العثمانية ٚبوضها يف ٨بتلف مناطق 

 الدكلة.

 م.?:<4إحصاء أكال: 

ـ الذم قامت بو الدكلة العثمانية كدّكف يف دفَب النفوس بلغ تعداد السكاف كفق 1849يف إحصاء  

 :363اآليتا١بدكؿ 

 م?:<4 عام في المقدس بيت سكان عدد @7 جدول

 

 

 

 

                                                           
 .41ـ. مرجع سابق.1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب  363

 النسبة العدد اجملوعة الرقم

 %52.62 3074 ا٤بسلموف 1

 %32 1872 ا٤بسيحيوف 2

 %15.3 895 اليهود 3
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 ـ.1849 عاـ السكاف عدد :6 توضيحي رسم                    

 

% من 15% كاليهود 32% كالنصارل 53شكل ا٤بسلموف  5841لغ ناتج ىذا اإلحصاء كيب

عدد السكاف كىذه النسب تتبلءـ مع الواقع الذم كاف موجودا يف تلك الفَبة حيث أف توزيع السكاف 

حيث أف ا٥بجرات اليهودية َف تكن قد  على حارات كأحياء ا٤بدينة ٯبعل ىذه النسب قريبة من التصديق

 .شكل كبّببدأت ب

 .364م8=<4إحصاء عام : ثانيا

ـ من أىم 1872-1871يعد اإلحصاء السكآف الشامل الذم قامت بو الدكلة العثمانية يف عاـ 

اإلحصائيات الر٠بية الٍب مشلت كل فلسطْب كيرجع إليها الباحث، حيث كرد ىذا اإلحصاء يف سالنامة 

د اعتمد ىذا اإلحصاء على ا٣بانات كبْب عدد ا٣بانات كالية سورية الٍب كانت ا٤بدينة تتبع إداريا ٥با، كق

 .365بالنسبة للطوائف ا٤بختلفة

                                                           
 .9أنظر ا٤بلحق رقم   364
 .149ـ. مرجع سابق. 1871سالنامة كالية سورية. 365

53% 

32% 

15% 

0% 

 المسلمون

 النصارى

 اليهود
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 م8=<4 عام في العثماني السكاني اإلحصاء @8 جدول

 

 عدد السكاف العدد "ا٣بانات" اجملموعة

 6150 1025 ا٤بسلموف

 1794 299 الرـك

 1074 179 البلتْب

 1050 175 األرمن

 106 18 كاثوليكال

 96  16 الربكتستانت

 264 44 األقباط

 42 7 السرياف

 3780 630 اليهود

 

خانة كلقد تباينت اآلراء حوؿ العدد الصحيح الذم  2393كيبلغ عدد ا٣بانات يف ىذا اإلحصاء  

ؤرخْب تتضمنو كل خانة كلقد ذكر الكزاندر شولش يف كتابو "ٙبوالت جذرية" ىذه التباينات بْب بعض ا٤ب

ىو الرقم الصحيح ٤بتوسط عدد األسر يف ذاؾ الوقت، كذكر بعضهم الرقم  5حيث ذكر بعضهم بأف الرقم 

كاعتربه األقرب الذم  6كىذا رقم منخفض ٤بتوسط عدد األسر يف تلك الفَبة، كرجح شولش الرقم  4

 حساب متوسط ، كعليو فاف االعتماد على نظرية شولش يف366يراعي متوسط عدد األسر يف تلك الفَبة

                                                           
 .37-36سابق. ـ. مرجع 1882 -1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب  366
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 14358عدد السكاف بالنسبة للخانات يظهر أف عدد سكاف بيت ا٤بقدس حسب ىذا اإلحصاء يبلغ 

 نسمة.

 كٲبكن تقسيم العدد إُف ثبلث ٦بموعات رئيسة:

 م8=<4 عام في المقدس بيت سكان عدد @9 جدول

 

 "سكاف" العدد العدد "خانة" اجملموعة الرقم

 6150 1025 لموفا٤بس 1

 4428 738 ا٤بسيحيوف 2

 3780 630 اليهود 3

 

%، 26.33% كاليهود 30.84% كا٤بسيحيْب 42.83كتبلغ نسبة ا٤بسلمْب كفق ىذا اإلحصاء 

ـ ٪بد أنو من غّب ا٤بمكن أف يكوف قد تضاعف عدد 1849كعند مقارنة ىذا اإلحصاء بإحصاء عاـ 

ـ غّب 1849كىذا ما يبْب أف إحصاء عاـ  ل طبيعيعامان بشك 22% خبلؿ 100السكاف أكثر من 

بتدفق اليهود إُف ا٤بدينة  ه الزيادةىذ جزء من ، كلكن ٲبكن تفسّبدقيق كغّب شامل ١بميع سكاف ا٤بدينة

كزيادة النشاط االستعمارم للحركة الصهيونية الذم كاف يركز على مدينة بيت ا٤بقدس ٤با ٛبثلو من قيمة 

يفسر ىذه الزيادة الكبّبة يف عدد السكاف، باإلضافة إُف استقرار ا٢بالة األمنية بعد  تارٱبية كدينية كىذا ما

القضاء على حاالت التمرد الٍب كانت تسود ا٤بنطقة كٙبسن الوضع الصحي بعد إنشاء عدد من ا٤بشايف 

 ا٢بكومية كالتبشّبية كاليهودية.
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 ـ.1872 عاـ ا٤بقدس بيت سكاف عدد :7 توضيحي رسم            

 

 

 م.<<<4إحصاء ثالثا: 

 : 367اآليتـ حسب ا١بدكؿ 1888كجاء عدد السكاف حسب سالنامة كالية سورية 

 م.<<<4 عام في المقدس بيت سكان عدد @10 جدول                                       

 موعاجمل اليهود ا٤بسيحيوف ا٤بسلموف

4500 3690 3805 11995 

 

  

 

                                                           
 .79القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  367

43% 
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26% 
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 ـ.1888 عاـ ا٤بقدس بيت سكاف عدد :8 توضيحي رسم

 

     

% 32% كاليهود 31% كالنصارل 37يشكل ا٤بسلمْب  11995يبلغ عدد السكاف يف ىذا اإلحصاء 

عاـ  16الذم مر عليو  ـ1872كيبلحظ يف ىذا اإلحصاء تناقص عدد السكاف مقارنة مع إحصاء عاـ 

كىذا األمر غّب منطقي مع استقرار ا٢بالة األمنية كالصحية، كيبلحظ أف عدد السكاف ا٤بسلمْب تناقص 

شخص  4500ـ إُف 1888شخص تناقص يف عاـ  6150ـ 1872بصورة كبّبة فبعد أف كاف يف عاـ 

مع العلم أنو َف تكن ىناؾ  كتناقص عدد السكاف النصارل بصورة أقل من ا٤بسلمْب كزيادة عدد اليهود

 أسباب تستوجب نقصاف السكاف فهذا األمر ٯبعلنا نشكك بصحة ىذا اإلحصاء.

  

37% 

31% 

32% 
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 اليهود
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 م.;1?4إحصاء  رابعا@

ـ كالذم قامت بو الدكلة العثمانية كسجل يف دفَب النفوس كانت أعداد 1905كيف إحصاء عاـ 

  :368اآليتالسكاف كفق ا١بدكؿ 

 م.;1?4 عام في المقدس بيت سكان عدد @11 جدول                                        

 العدد اجملموعة الرقم
 11000 ا٤بسلموف 1
 8000 ا٤بسيحيوف 2
 13400 اليهود 3
 

 ـ.1905 عاـ ا٤بقدس بيت سكاف عدد :9 توضيحي رسم                          

 

شخص، كىذا العدد يزيد بنسبة تفوؽ الزيادة  ٦32400بموع السكاف كفق ىذا اإلحصاء كبلغ 

ألف الزيادة مشلت  ،الطبيعية بشكل كبّب جدا، فبل ٲبكن تفسّبه بزيادة ا٥بجرة اليهودية إُف ا٤بدينة كحسب

                                                           
ـ. 1948 -1858ـ. صا٢بية. ٧بمد عيسى. مدينة القدس السكاف األرض 1905دفَب مسودة النفوس، القدس، األرشيف اليهودم.  368

 .45ـ. 2009. بّبكت: مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات، 1ط

34% 

25% 

41% 
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ا٤بدينة كالٍب   أيضا ا٤بسلمْب كالنصارل، كلكن ٲبكن تفسّبىا بشموؿ اإلحصاء ا٤بناطق اليهودية احمليطة يف

 كانت يف فَبات زمنية سابقة خارج التعداد.

كيعترب اإلحصاء العثمآف الر٠بي دقيقا إُف حد ما حيث شرعت الدكلة العثمانية منذ بداية 

ا٣بمسينيات من القرف التاسع عشر يف تعيْب موظف عرؼ ٗبأمور النفوس، ككانت مهمتو باإلضافة إُف 

، كاىتمت بو ألنو 369كتسجيل الوفيات ٕبسب األصوؿ ا٤بتبعة بالدكلة تعداد السكاف منح أذكنات السفر

يَبتب عليو التزامات مالية كاجبة ا١بباية كالتحصيل كالسداد كىذا األمر جعل ا١بهات الر٠بية حريصة كل 

ا٢برص على تسجيل العدد ا٢بقيقي للسكاف كذلك حٌب ال يتهرب أحد من الضرائب كا١بزية الٍب كانت 

 . 370يهود كا٤بسيحيْبتفرض على ال

 ،إف التباين بْب اإلحصاءات العثمانية ا٤بختلفة كعدـ خضوعها للزيادة يف النمو الطبيعي للسكاف

ٯبعلنا نبحث عن األسباب الٍب أدت إُف حدكث ىذا التباين بعد استقرار ا٢بالة األمنية يف ا٤بدينة كقضاء 

سن األكضاع الصحية للسكاف، كحٌب مع تدفق الدكلة العثمانية على حاالت التمرد كىجمات البدك، كٙب

اليهود كزيادة ا٥بجرة إُف ا٤بدينة من ٨بتلف دكؿ العاَف ال ٘بعل ىذا األمر طبيعيا؛ ألف ىناؾ تباينا يف العدد 

بالنسبة للمسلمْب كالنصارل، فالتباين قد يفسر بسبب التجنيد اإلجبارم الذم فرضتو الدكلة على 

٥بركب من ا٤بدينة أثناء ٞببلت التجنيد إُف القرل اجملاكرة، كىناؾ أيضا تفشي ا٤بسلمْب حيث اضطركا إُف ا

الرشوة لدل موظفي الدكلة العثمانية الذم استغلو األغنياء من أجل التهرب من التجنيد اإلجبارم كذلك 

 عن طريق عدـ تسجيل أ٠بائهم يف دفَب النفوس العثمآف.
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 المطلب الثاني@ التعداد غير الرسمي.

د نالت مدينة بيت ا٤بقدس اىتماـ الباحثْب كالقناصل األجانب كالرحالة؛ ٤با ٛبثلو من قيمة كلق

ركحية ألىل األدياف السماكية الثبلث، كبرز اىتماـ كبّب بعدد السكاف كنسبة كل طائفة من حيث ٦بموع 

ية، أك للحركة عدد السكاف، كىذا االىتماـ كاف خاضعا يف كثّب من األحياف لتوجهات الدكؿ االستعمار 

الصهيونية الٍب حاكلت الَبكيج لفكرة ىي أف فلسطْب خالية من السكاف كانو آف األكاف أف يعودكا إُف 

 كطنهم ا٤بوعود.

 المؤرخ اليهودي بن أريو. أوال@

غرافيا يف ا١بامعة ا١بأستاذ  Yehoshua Ben-Ariehأريو بن وشع هييعد ا٤بؤرخ اليهودم   

م باإلحصاء السكآف ٤بدينة بيت ا٤بقدس حيث نشر إحصائية سكانية لسنوات من أكائل من أىتالعربية 

 : 371اآليتمتعددة ككاف ىذا اإلحصاء على النحو 

 أريو بن المؤرخ حسب السكان عدد مجموع @12 جدول

 عدد السكاف العاـ الرقم

 19000 ـ1860 1

 30000 ـ1880 2

 62000 ـ1922 3

 

 ا١بدكؿ عدد سكاف مدينة القدس كفق اخصاء ا٤بؤرخ اليهودم بت أريو. يبْب ىذا
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   أريو. بن ا٤بؤرخ حسب السكاف عدد ٦بموع :10 توضيحي رسم                   

 

ادر على ذكر أنو استقاىا من ا٤بصادر الغربية دكف ٙبديد ا٤بقصود هبذه ا٤بصكيف إحصائية أخرل أعم كأمشل 

 :372كجو ا٣بصوص

 أريو. بن المؤرخ حسب السكان عدد مجموع @13 جدول

 اجملموع يهود مسيحيوف مسلموف العاـ

1850 5350 3650 6000 15000 

1860 6000 4000 8000 18000 

1870 6500 4500 11000 22000 

1880 8000 6000 17000 31000 

1890 9000 8000 25000 42000 

1900 10000 10000 35000 55000 

1910 12000 13000 45000 70000 
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، كيعلق يف ىذا اإلحصاء زيادة كبّبة على عدد السكاف مع عدـ بياف مصدر حصولو على ا٤بعلومات

على كل الزكار كا٢بجاج كالسواح  احتوتالٍب أكردىا بن أريو بأهنا  اإلحصائياتالكزاندر شولش على ىذه 

ٲبكن تفسّب ىذه ك  ،373ككل من دخل ا٤بدينة األكربيةكا٤بتخلفْب عن ا٤بغادرة من رعايا الدكؿ األجانب 

بشموؿ ىذه اإلحصائية للمستعمرات الصهيونية الٍب أسست خارج ا٤بدينة بدعم من  أيضان  الزيادة الكبّبة

 ٰبملوا ا١بنسية العثمانية. ا٢بركة الصهيونية كالٍب كاف يسكنها عدد كبّب من اليهود األكربيْب الذين َف يكونوا

 كارين أرمسترونج في كتاب مدينة واحدة. انيا@ث

كيف إحصائية أمشل كردت يف كتاب مدينة كاحدة كثبلث عقائد كاف عدد السكاف يف ا٤بدينة على 

 :374اآليتالنحو 

 واحدة. مدينة كتاب في أرمسترونج كارين إحصاء @14 جدول

 اجملموع اليهود ا٤بسيحيوف ا٤بسلموف ـالعا
 15000 6000 3650 5350 ـ1850
 18000 8000 4000 6000 ـ1860
 22000 11000 4500 6500 ـ1870
 31000 17000 6000 8000 ـ1880
 42000 25000 8000 9000 ـ1890
 55000 35000 10000 10000 ـ1900
 70000 45000 13000 12000 ـ1910
 62600 43400 14700 13500 ـ1922

 

يشمل ىذا ا١بدكؿ على عدد السكاف كفق ما كرد يف كتاب مدينة كاحدة كعقائد ثبلث لكارين 

 أرمسَبنج.
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ا٤بصدر الذم رجع  أككَف يذكر ا٤برجع كمن ا٤ببلحظ أف ىذه اإلحصائيات قريبة من بعضها البعض، 

حيث تظهر أهنم كانوا ٲبثلوف أغلبية السكاف يف تقدير أعداد اليهود  الٍب بالغت اإلحصائياتليو يف ىذه إ

ـ، كىذا األمر يتعارض مع اإلحصاءات العثمانية الٍب بينت أهنم كانوا يشكلوف النسبة 1850منذ العاـ 

ـ بعد أف خففت القيود 1905األقل من عدد السكاف، كَف يستطيعوا أف ٰبتلوا ا٤بركز األكؿ إال يف عاـ 

 ر الرشوة الٍب مكنتهم من إدخاؿ عدد كبّب من ا٤بهاجرين إُف ا٤بدينة.على ىجرهتم إُف ا٤بدينة كانتشا
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 ثالثا@ إحصائيات الرحالة.

 :  375اآليتكأما الرحالة الذين زاركا ا٤بدينة فلقد قدركا عدد السكاف من ٨بتلف األدياف كفق ا١بدكؿ  

 ة.المدين زاروا الذين الرحالة إحصائيات @15 جدول

 اجملموع اليهود ا٤بسيحيوف ا٤بسلموف العاـ الرحالة
 17173 7515 3558 6100 ـ1846 376رلتوب

 15400 7000 3400 5000 ـ1858 377بوفيو
 20850 11250 2100 7500 ـ1867 378كرين
 26000 14000 7500 4500 ـ1872 379فوغيو

 40000 22000 12000 6000 ـ1875 380القساطلي
 11000 3000 3500 4500 381ـ1883 ركبنسوف

 70000 51000 10000 9000 382ـ1903 نصار
 80000 48000   383ـ1906 توكوتومي

 

كالذم زار ا٤بدينة ثبلث مرات كنشر   T. Toblerـ قاـ بو الرحالة اإلسبآف توبلر 1846إحصاء   

أرقاـ تقديرية كتابا عن رحبلتو يف زيورخ كَف تستند األرقاـ الٍب جاء هبا إُف أية إحصائيات ر٠بية إ٭با ىي 

غّب معركفة ا٤بصدر كبْب يف كتابو أف ارتفاع عدد اليهود يف قائمتو يعود إُف اشتما٥با على كل الزكار 

                                                           
 .77القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  375
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كا٢بجاج كالسياح اليهود الذين كانوا يفدكف إُف ا٤بدينة يف ا٤بناسبات الدينية مث يغادركف بعد االنتهاء 

الذم  Felix Bovetرم فليكس بوفيو ـ الذم قاـ بو لرحالة السويس1858، كأما إحصاء 384منها

ـ حيث اطّلع على عدد من اإلحصاءات السكانية كرجح أف يكوف عدد 1858كصل إُف بّبكت يف 

من اليهود، كأف  7000مسلم ك 5000مسيحي ك 3400ألف نسمة منهم  15السكاف يف ا٤بدينة قرابة 

من األحياء األخرل كىو األكثر  ىؤالء األخّبين أكثر الناس فقران كأف حيهم أصغر باثِب عشرة مرة

الذم زار  Charles Warrenـ الذم أكرده الرحالة جارليس كرين 1867، كيف إحصاء 385بؤسان 

ـ فقد قاـ بو الرحالة الفرنسي أكجْب 1872ـ، كأما إحصاء 1876ا٤بدينة كصدر كتابو يف لندف يف عاـ 

ؿ يف عاـ الذم قدـ من إستنبو  Vicomte Eugene-Melchior Vogueدم فوغيو

ـ فقاـ بو نعماف القساطلي الدمشقي الذم زار فلسطْب يف عامي 1875، إحصاء 386ـ1972

ـ، حيث رافق بعثة صندكؽ اكتشاؼ فلسطْب الٍب كانت تضم ٦بموعة من ا٣برباء 1874-1875

 . 387كا٤بساحْب الذين كانوا ٯبمعوف ا٤بعلومات عن اآلثار يف فلسطْب

كارد ركبنسوف أستاذ األدب التورايت يف معهد البلىوت ـ جاء على لساف إد1883كأما إحصاء 

ـ فيعود إُف الرحالة اللبنآف ٪بيب خورم 1903ـ، كأما إحصاء 1883االٙبادم الذم زار ا٤بدينة يف عاـ 

ألف نسمة منهم  70ـ كذكر أف عدد سكاف ا٤بدينة زاد عن 1903نصار الذم زار القدس يف عاـ 

من ا٤بسحيْب بينهم عدد من األرمن كاألقباط كاأل٤باف كاألمريكاف أالؼ  10من ا٤بسلمْب ك٫بو  9000

كالباقي من يهود إسبانيا كجزائر الغرب ككردستاف كركمانيا كأكسَبيا كركسيا، كأكثرىم ىاجركا منها إلينا يف 
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ـ فقد ذكره الرحالة اليابآف 1906، كإحصاء 388السنْب األخّبة بسبب ضغط بعض تلك الدكؿ عليهم

ألف نسمة  80ـ فذكر أف عدد سكاف ا٤بدينة يبلغ 1906كينجّب( كالذم زار ا٤بدينة يف عاـ   )توكوتومي

 % منهم من اليهود.60ألف نسمة كأف  100يزيد يف موسم ا٢بج إُف 

كيبلحظ يف ىذه اإلحصائيات ا٤ببالغة يف تقدير عدد السكاف كخصوصا ا٤بسيحيْب كاليهود؛ كيرجع 

ثل ىذه الدراسات كاحتساهبم ا٢بجاج ا٤بوجودين يف مواسم ا٢بج ضمن ىذا األمر إُف عدـ ٚبصصهم يف م

عدد السكاف، كذكر الرحالة اليابآف توكوتومي عند ذكره عدد السكاف العدد مضافا إليو ا٢بجاج األكربيوف 

، كٗبقارنة أرقاـ سكاف مدينة بيت ا٤بقدس ا٤بذكورة يف 389الذين كانوا يتكونوف من ا٤بسيحيْب كاليهود

ـ نبلحظ أف عدد السكاف 1875إُف  1858، حسب الطوائف كعرب فَبة زمنية من عاـ ا١بدكؿ

ا٤بسلمْب زاد بشكل طفيف كىذا يفسر عدـ ىجرهتم إُف ا٤بدينة على غرار اليهود كبالنسبة إُف النصارل 

ـ عند فوغيو 1872ـ كلكن الرقم يتضاعف يف عاـ 1871إُف  1858فإف عددىم متقاربة منذ العاـ 

فسّب ىذه الزيادة بإدخالو ا٢بجاج ا٤بسيحيْب من الركس الذين كانوا يفدكف إُف ا٤بدينة يف كل عاـ كٲبكن ت

حاج كىذا بفضل بناء الركس ٦بمعا سكنيان  4000إُف  3000حيث كاف يصل ا٤بدينة يف كل عاـ ما بْب 

نان، كما أف ىؤالء على بعد عشر دقائق من البلدة القدٲبة، ككاف السكن كالرعاية الصحية تقدـ ٥بم ٦با

 .390ا٢بجاج كانوا يدفعوف رسـو رمزية للبواخر الٍب كانت تقلهم إُف ميناء يافا، ٩با يشجعهم على السفر

ـ مث 1872ك 1858كأما ٖبصوص اليهود فإهنا فاقت ما عداىا بأشواط كتضاعفت بْب عامي 

قساطلي كتفسر ىذه % خبلؿ السنوات الثبلث التالية كما تشّب إحصاءات ال64زادت بنسبة تقرب 

الزيادة ا٤بتسارعة على عددىم بتدفق ا٤بهاجرين من ا٣بارج، كيعلق القساطلي على ذلك بقولو" رٗبا بعد 

                                                           
 .161ـ. 1903. اإلسكندرية. شباط، ٦4بلة ا١بامعة. س  388
 .56ـ. مرجع سابق. 1906كينجّبك. الرحلة اليابانية إُف فلسطْب كمصر   389
 .909يف عهد العثمانيْب. مرجع سابق.  رافق. فلسطْب 390

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



108 

كقت قصّب سيزداد عدد سكاف ىذه ا٤بدينة كثّبان لكثرة ا٤بهاجرين إليها من ٨بتلف دكؿ العاَف" كىذا ما 

 . 391ّبةحصل بالفعل إذ غدت ا٥بجرة اليهودية منظمة كبأعداد كب

 إحصائيات القنصليات األجنبية. @رابعاً 

 :392اآليتكىناؾ إحصائيات قامت هبا القنصليات األجنبية يف ا٤بدينة حيث جاءت على النحو   

 األجنبية. القنصليات إحصائيات @16 جدول

 اجملموع اليهود ا٤بسيحيوف ا٤بسلموف العاـ القنصلية
 45000 10000 10000 25000 ـ1847 393الفرنسية
 29876 895 4804 24177 ـ1849 394الربكسية

 47000 25000 12000 10000 ـ1887 395األمريكية
 

صل الربكسي قريب من اإلحصاء الر٠بي العثمآف كىذا داللة على أف القن كيبلحظ أف اإلحصاء

ما إحصائية ، أ396ء اعتمد على اإلحصاء العثمآف يف عمل ىذه اإلحصا Rosenالربكسي ركزف 

 3690القنصلية األمريكية فيبلحظ مبالغتها يف تقدير عدد اليهود كا٤بسيحيْب فهي تزيد عدد اليهود من 

، كىذا أمر مبالغ فيو كيدؿ على أف ىناؾ دكافع 25000ـ إُف 1888يف سجبلت الدكلة العثمانية عاـ 

 استعمارية أدت إُف كضعها ىذا اإلحصاء.

                                                           
 .909رافق. فلسطْب يف عهد العثمانيْب. مرجع سابق.  391
 .78القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  392
 .42-40ـ. مرجع سابق. 1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب  393
 .42-41ـ. مرجع سابق.1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب  394
 .78القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  395
 .40ـ. مرجع سابق.1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب  396
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ـ بإجراء إحصاء سكآف 1922لمدينة قامت سلطات االحتبلؿ يف عاـ ل اإل٪بليزمكبعد االحتبلؿ 

 397تكريس الوجود اليهودم كضغطت على ا٤بسلمْب كالنصارل للتطبيع مع اليهود إُفسعت من خبللو 

 :398اآليتحيث جاء عدد السكاف على النحو 

 م.88?4 عام في المقدس بيت سكان عدد @17 جدول

 اجملموع آخركف اليهود ا٤بسيحيوف ا٤بسلموف
13413 14699 33971 495 62577 
 

يظهر يف ىذا اإلحصاء ٙبيز حكومة االحتبلؿ اإل٪بليزم لليهود حيث أصبح اليهود أغلبية السكاف 

يف ا٤بدينة كزاد عددىم عن عدد ا٤بسلمْب كالنصارل ٦بتمعْب كىذا يظهر ٠باحهم كتشجيعهم للهجرة 

 مرات الصهيونية احمليطة با٤بدينة ٥بذا اإلحصاء. اليهودية كضم ا٤بستع

 ـ.1922 عاـ ا٤بقدس بيت سكاف عدد :12 توضيحي رسم                   

 

                                                           
-2289ـ". ٦بلة ا٤بقدمة، 1988-1917الزعيم، إبراىيم. "جهود مسلمي كمسيحي القدس يف التصدم للمشركع الصهيوٓف،  397

3954 ،2016 .118. 
 .87كًب. القدس. مرجع سابق.   398

22% 

24% 

54% 

 المسلمون

 النصارى

 اليهود
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كمن ا٤ببلحظ أف ىذه اإلحصاءات حاكلت زيادة عدد السكاف اليهود كجعلتهم أغلبية السكاف، مع 

لذم كاف سائدا يف تلك الفَبة يشّب إُف غّب ذلك، حيث إف ا٤بؤلف الصهيوٓف أف الواقع ا٢بيايت كا٤بعيشي ا

)أشّب جنسبّبج( أشار إُف التوزيع السكآف كعدـ صدؽ االدعاءات الصهيونية من أف فلسطْب أرض خالية 

من السكاف." انقضت أربعة أعواـ على كتابة تلك العبارة: أرض ببل شعب، كلكن حٌب من كتبها أصبح 

اآلف ليعَبؼ بأف فلسطْب ٕبد ذاهتا مأىولة بالسكاف، بل إف كثافة السكاف يف قضاء القدس ضعف  مرغما 

نسمة يف ا٤بيل ا٤بربع، كال تتجاكز نسبة اليهود  52كثافة السكاف يف الواليات ا٤بتحدة األمريكية، إذ تبلغ 

ا فعل أجدادنا من قبل كإال %، علينا أف ٫بضر أنفسنا إلخراج القبائل العربية منها بالسيف، كم25بينهم 

اضطررنا إُف التعايش مع مشكلة كجود نسبة كبّبة من الغرباء بيننا أغلبهم ٧بمديوف، كقد اعتادكا بغضنا 

، كلكن مع ىزٲبة الدكلة العثمانية يف ا٢برب العا٤بية األكُف تغّبت النظرة كأصبحت 399على مر القركف"

 .400الطريق معبدة إلنشاء كطن لليهود يف فلسطْب

إف التباين الكبّب بْب ٨بتلف اإلحصائيات يدؿ على عمق ا٤بشكلة يف دراسة عدد سكاف ا٤بدينة 

كبياهنا خبلؿ تلك ا٢بقبة الزمنية، فمعظم اإلحصائيات ٥با أىداؼ استعمارية حاكلت التقليل من عدد 

مع ا٢بركة الصهيونية الٍب  ا٤بسلمْب كا٤ببالغة يف عدد اليهود كىذا األمر يتوافق مع العبلقة الٍب كانت تربطهم

حاكلت مراران أف تركج لفكرة )أف أرضان ببل شعب لشعب ببل أرض(، كىذا األمر اصطدـ مع الواقع الذم 

بّْب بكل كضوح كجبلء أف فلسطْب كانت عامرة بالسكاف كا٢بياة، كبعد فشلهم يف ٛبرير ىذا األمر ١بأكا 

يف ا٤بدينة، كاعتمدكا على إحصائيات تفيد هبذا األمر، كقاموا إُف االدعاء أف اليهود كانوا ٲبثلوف األغلبية 

                                                           
 .121ـ. 2015. القاىرة: ا٤بركز القومي للَبٝبة، 1صباغ، كاركؿ. فلسطْب تاريخ شخصي. ط399
400 Nor, Mohd Roslan." PERANCANGAN ZIONIS KE ARAH PEMBENTUKAN 

NEGARA ISRAEL". Jurnal Usluddin, 30, 2009. p234   . 
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، بالَبكيج لو كالتشكيك بصحة اإلحصاءات الر٠بية العثمانية الٍب كانت ترسم صورة مغايرة ٤با ذىبوا إليو

 .401بأهنا معطيات رقمية مضحكة اإلحصائياتكيصف الكزاندر شولش ىذه 

ا نتحدث عن البلدة القدٲبة الٍب تقع داخل السور، كعند ا٢بديث عن عدد سكاف مدينة القدس فإنن

كعن ا٢بارات ا١بديدة الٍب تأسست خارج السور مع بداية القرف العشرين من أجل تلبية احتياجات 

السكاف الذين َف تعد ا٤بدينة داخل السور تتسع ٥بم، حيث أسست حارات الشفا كا٤بصرارة كالشيخ جراح 

اكية سيدنا نيب اهلل داككد كا٤بسعودية كمأمن اهلل كالشماعة كاحملكمة، ككانت كا٤بنشية كالشيخ سعد كالثورم كز 

ىذه ا٢بارات مبلصقة ألسوار ا٤بدينة، كأسست لتلبية الزيادة الطبيعية للسكاف ككاف يسكنها مواطنوف 

 عثمانيوف، ككاف التعداد السكآف العثمآف يدخل ىذه ا٢بارات ضمنو.

كانت تقع قرب من ا٤بدينة، ككانت تضم يهودان من جنسيات ٨بتلفة    أما ا٤بستوطنات اليهودية الٍب

كانت الدكلة العثمانية تتعامل معهم بنوع من البلمباالة حيث َف تدخلهم ضمن التعداد، كَف تتخذ 

فيها يهودا، كَف يوجد  جودكفو ا٤بضدىم أية إجراءات علما أهنم كانوا ٰبملوف جنسيات دكؿ أخرل، ككاف 

نصارل، كمن األسباب الٍب أدت إُف كجود ىذه ا٤بستوطنات يف ا٤بدينة ضعف ا١بهاز  معهم مسلموف أك

اإلدارم العثمآف حيث كانت الرشوة منتشرة، فكانوا يدفعوف للمسئولْب احملليْب مقابل السكوت 

 كالتغاضي عن كجودىم كعن شرائهم لؤلراضي كإقامة البيوت. 

كبّب بْب التعداد الر٠بي للدكلة العثمانية الذم كاف يعَبؼ كبناءن على ىذا األمر ٲبكن فهم التباين ال

فقط بداخل ا٤بدينة كاألحياء ا٤برتبطة بو، كبْب اإلحصاءات األخرل الٍب أدخلت ا٤بستوطنات اليهودية يف 

زيادة عدد السكاف اليهود كجعلهم أغلبية السكاف، فمساحة حارة اليهود داخل التعداد ككانت هتدؼ إُف 

% من مساحة ا٤بدينة كمن ا٤بهم ذكره أف السعة اإلٝبالية للمدينة يف أقصى 5نة َف تكن تتجاكز أسوار ا٤بدي

الف، كمن خبلؿ ىذه األمر نستطيع أف نفهم ا٤ببالغة الكبّبة الٍب كاف يقـو هبا اليهود يف  40طاقاهتا ىي 
                                                           

 .51ـ. مرجع سابق.1882-1856فلسطْب  شولش. ٙبوالت جذرية يف 401

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



112 

ألف  16ـ حواِف1916زيادة أعدادىم حيث أدعى بن أرييو أف عددىم كاف داخل أسوار ا٤بدينة يف عاـ 

يهودم، كىذا العدد ال ٲبكن أف حقيقي ألف السعة ا٢بقيقية ٢بارة اليهود ال ٲبكن أف تبلغ مقدار ىذا 

 .402العدد بأم صورة من الصور

لقد راعت الدكلة الَبتيب اإلدارم السائد يف تلك الفَبة كاعتربت سكاف ا٤بدينة كيانان مستقبلن بذاتو 

تدخل قرل القدس يف تعداد ا٤بدينة مع العلم أف بعضها من ناحية جغرافية  عن بقية ا٤بناطق فلذلك َف

أقرب من كثّب من ا٤بستوطنات كقرية سلواف كالطور الٍب احتفظت باستقبلليتها اإلدارية كٛبيزىا السكآف 

 ككاف يوجد ٥با ٨باتّب مستقلْب.

دف كقرل فلسطْب  ٤بشامل ـ قامت قوات االحتبلؿ اإل٪بليزم بعمل إحصاء سكآف 1931يف عاـ    

كفرقت يف ىذا اإلحصاء بْب سكاف البلدة القدٲبة يف بيت ا٤بقدس كبْب االحياء ا١بديدة كأظهرت كافة، 

ىذه األرقاـ الفرؽ الساسع بْب سكاف البلدة القدٲبة الٍب جاءت األرقاـ مقاربة لئلحصاء السكآف العثمآف 

 نة.من حيث األرقاـ ككزف كل دين كطائفة يف ا٤بدي

 .403م94?4 عام في السكان عدد @18 جدول

 اجملموع اليهود النصارل ا٤بسلموف

12202 7759 5222 25183 

 

 

% من نسبة السكاف يف ا٤بدينة كبينما تبلغ نسبة النصارل 48.5تبلغ نسبة ا٤بسلمْب يف ىذه اإلحصاء  

، كعند مقارنة ىذا اإلحصاء مع إحصاء % فقط20.7% من عدد السكاف كاليهود يشكلوف 30.8
                                                           

 .38ـ. مرجع سابق. 1996 – 1850مصطفى. القدس سكاف كعمراف من  402
 .40ـ. نابلس: جامعة النجاح. 1931إحصاء نفوس فلسطْب.  403
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ـ الذم قامت بو الدكلة العثمانية كالذم مشل ٝبيع مناطق فلسطْب ٪بد تقارب كبّب بْب 1872

% كىذا االمر 48.5% أصبحت يف ىذا التعداد 43ـ كانت 1872اإلحصائْب فنسبة ا٤بسلمْب يف 

كيبْب ٛبسك ا٤بسلمْب يف السكن يف مدينتهم يتماشى مع طبيعة ا٤بسلمْب الذين تزداد نسبة ا٤بواليد عندىم 

 على الرغم من كل اإلجراءات كالعراقيل الٍب كانت تضعها سلطات االحتبلؿ اإل٪بليزم.

% بقيت كما ىي يف ىذا التعداد 31ـ 1872كأما ٖبصوص نسبة السكاف النصارل فكانت تبلغ يف عاـ 

بعضهم اُف السكن اُف مناطق أخرل، كاما  كىذا االمر يتماشى مع كاقع السكاف النصارل الذين انتقل

% من ٦بموع السكاف أصبحوا يف ىذا التعداد 26ـ يشكلوف ما نسبتو 1872اليهود فكانوا يف إحصاء 

% كىذا االمر يتماشى مع الواقع الذم كاف موجودا يف البلدة القدٲبة حيث قلة ا٣بدمات كالرعايا 20.7

 كن يف ا٤بستعمرات اليهودية خارج ا٤بدينة.الصحية حيث انتقل عدد كبّب منهم اُف الس

عند دراسة الواقع السكآف يف مدينة بيت ا٤بقدس ٯبد الباحث كم ىائل من ا٤بعلومات ا٤بتناقضة كحوؿ ىذا 

االمر كأسبابو يقوؿ أنطونيوس جورج يف كتابو يقضة العرب" إف ا٤بؤرخ الذم يعمد لدراسة مشكلة فلسطْب 

كأكُف الصعوبات أف ا٤بادة غزيرة جدان مشتتة جدان، كثانيتها أهنا متضاربة ٯبدىا ٧باطة بصعوبات خاصة، 

متناقضة إُف حد كبّب، كثالثة أف نسبة كبّبة منها تبدك لدل الفحص األكؿ مبلئمة مبشرة با٣بّب فإذا هبا 

ارهتا عندما تتنخل قائمة على افَباضات باطلة كمعلومات مشكوؾ فيها، كأخّبان فإف االنفعاالت التّب أث

فلسطْب قد ساعدت كثّبان على إهباـ ا٢بقيقة حٌب أصبحت الوقائع مغلفة يف ضباب العواطف كا٣برافات 

 . 404كالدعايات، كىو ضباب كثيف يكاد ا٤برء يعجز عن اخَباقو"

  

                                                           
م للمبليْب، . بّبكت: دار العل8أنطونيوس، جورج. يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية. ترٝبة ناصر الدين األسد كإحساف عباس. ط 404

1987 .511-512. 
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 المبحث الثالث@ العوامل المؤثرة في نمو السكان
 )األمراض، الكوارث الطبيعية، التجنيد للعسكرية(.

 

عديدة ساٮبت يف تدٓف عدد سكاف ا٤بدينة حيث األمراض كالكوارث الطبيعية  ىناؾ عوامل

كيعود السبب يف زيادة عدد السكاف إُف أمرين: الزيادة الطبيعية كا٥بجرة اليهودية إُف كالتجنيد اإلجبارم، 

األحوؿ  ٙبسن إُف، كاألمر األكؿ يشّب إُف ارتفاع يف معدؿ الوالدة كىبوط يف معدؿ الوفيات مرده فلسطْب

الصحية نتيجة مكافحة مرض الكولّبا كٙبسن ا٤بعيشة كٙبسن ا٢بالة األمنية الٍب استقرت بفضل جهود 

على السكاف، كقد استفاد السكاف من تطور خدمات  االعتداءالدكلة العثمانية يف ٧باربة البدك كمنعهم من 

يف ا٤بدينة قبل ا٢برب  ا٤بستشفيات ا٤بياه كنظاـ تصريف اجملارم كتوفر رعاية صحية أفضل، ككجود عدد من

 .406كما ساٮبت ا٥بجرة اليهودية إليها يف زيادة عدد السكاف،  405العا٤بية األكُف

  التجنيد اإلجباري@ أوال@

أدت ا٢بركب ا٤بتكررة الٍب خاضتها الدكلة العثمانية إُف ٘بنيد عدد كبّب من أىاِف بيت ا٤بقدس يف 

ـ 1877واهتا، حيث بلغ عدد اجملندين من منطقة القدس يف عاـ ا١ببهات ا٤بشتعلة الٍب كانت ٚبوضها ق

، ككاف التجنيد اإلجبارم مفركضا على ٝبيع ا٤بسلمْب من سن 407إسطنبوؿ٦بند أرسلوا إُف  1500إُف 

ٗبوجب قانوف التنظيمات العثمانية، ككاف عليهم أف ٱبدموا ٟبس سنوات على األقل يف ا١بيش  20-40

وف سنتْب بقوات االحتياط كسبع سنوات بقوات الرديف كٜبآف سنوات بقوات النظامي، كبعد ذلك يلتحق

، كا٤برء يستطيع أف ٰبصل على إعفاء من التجنيد مقابل مبلغ ماِف يسمى البدؿ كحددت ا٤بستحفظْب

كبعض األغنياء يدفعوف لبعض األشخاص مبالغ مالية من أجل أف يذىبوا إُف التجنيد لّبة،  150قيمتو 
                                                           

 .570ـ. 1981ـ. عماف، 1918 -1800أكين، ركجر. تاريخ فلسطْب االقتصادم  405
 .222ـ. مرجع سابق. 1918 – 1700مناع. تاريخ فلسطْب يف أكاخر العهد العثمآف  406
 .925رافق. فلسطْب يف العهد العثمانيْب. مرجع سابق.   407
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، ككرد يف سجبلت احملكمة الشرعية أف السيد ٧بمود أفندم بن عبد اهلل النمرم من سكاف ٧بلة بدالن عنهم

لّبة فرنسية مقابل ذىابو إُف ا١بندية بدال  30الشرؼ استأجر )عبد هلل بن خاف األفغآف( مقابل دفع مبلغ 

دينة القدس الشريف ٗبجلس الشرع الشريف األنور ك٧بفل ا٢بكم ا٤بنيف األزىر ا٤بنعقد ٗبحكمة م" عنو

أجلو اهلل تعاُف لدل متوليو كموالنا ا٢باكم الشرعي ا٤بوقع ختمو الكرٔف أعبله داـ فضلو كزاد عبله، حضر 

عبد الرٞبن بن خاف ٧بمد دكس ٧بمد األفغآف من سكاف زاكية األفغاف الكائنة ٗبحلة باب حطة إحدل 

بن السيد عبد اهلل أفندم عبد الوىاب النمرم  ٧ببلت القدس الشريف كأدعى ٗبواجهة السيد ٧بمود أفندم

من سكاف ٧بلة الشرؼ إحدل ٧ببلت القدس الشريف ٕبضور كلده عبد اهلل أفندم اآليت ذكره قائبلن يف 

تقرير دعواه عليو شرعان أف عبد اهلل أفندم ا٢باضر ا٤بذكور كاف استأجرٓف ألداء خدمة العسكرية يف طابور 

قدرىا ثبلثوف لّبة فرنسية كأف ا٤بدعى عليو قد كفل ا٤ببلغ ا٤بذكور كفالة مالية  الرديف بدال عن نفسو بأجرة

بأفغانية ا٤بذكور كأنو دفعو ِف ٕبسب كفالتو ا٤بذكورة من أصل ذلك مبلغا قدره ٟبس لّبات فرنسية كاثنٍب 

يت ا٣بدمة عشرة رياال ٦بيديا كتبقى عنده اثناف كعشركف لّبة فرنسية ككاحد كٟبسوف قرشا كأنِب قد أد

ا٤بذكورة عن ابنو ا٢باضر ا٤بذكور على الوجو ا٤بطلوب فأطلب التنبيو على ا٤بدعى عليو ا٤بذكور عن ذلك 

أجاب باإلقرار كاالعَباؼ ٔبميع ما ادعاه ا٤بدعي ا٤بذكور على الوجو ا٤بشركح كادعى أنو أكصلو من أصل 

عشر رياالت ٦بيديا كأنو الباقي لو سبعة عشر بدؿ األجرة ا٤بذكورة مبلغا قدره عشرة لّبات فرنسية كاثنٍب 

لّبة فرنسية ككاحد كٟبسْب قرشا، كذكر ا٤بدعى عليو الكفيل ا٤بذكور من بينتو على اإليصاؿ ا٤بذكور غايبة 

مسافة بعيدة كأنو بعد أسبوعْب ٰبضرىا فأمهلو ا٤بدعي عليو ذلك كالتمس ا٢بكم على ا٤بدعى عليو ٧بمود 

الذم أقره ا٤بذكور فبموجب قرار ا٤بدعى عليو ٧بمود أفندم الكفيل ا٤بذكور نبو عليو أفندم ا٤بذكور با٤ببلغ 

موالنا كسيدنا ا٢باكم الشرعي ا٤بشار إليو بدفع مبلغ السبعة عشر لّبة فرنسية ككاحد كٟبسْب قرشا للمدعي 
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الزاما شرعيا يف اليـو عليو عبد الرٞبن ا٤برقـو ٕبسب كفالتو ا٤بذكورة تنبيها شرعيا كالـز العمل ٗبوجب ذلك 

 408ا٣بامس من ٧بـر ا٢براـ لسنة أربعة عشر كثبلٜبائة كألف".

ـ أعفي السكاف غّب ا٤بسلمْب يف  بيت ا٤بقدس من ضريبة اإلعفاء 1870كيف بداية عاـ  

العسكرية؛ ألهنم يعيشوف يف مدينة مقدسة أسوة بسكاف مكة كا٤بدينة كلكن ىذا القرار عدؿ عنو يف عاـ 

فعدد ا٤بسلمْب اجملندين يف سن القدرة يعتمد على الوضع السياسي كالعسكرم كالقرعة ، 409ـ1875

، كشكلت ىذه العملية مصدرا ٜبينا للدخل 411ىي الٍب كانت ٙبدد من سيجرم استدعاؤه 410الشرعية

ـ، حيث 1862ألعضاء اللجاف ا٤بكلفة بذلك، كجرت أكؿ ٞبلة ٘بنيد نظامية كبّبة يف فلسطْب يف عاـ 

، كىناؾ استثناءات يتم 412شخصان من مدينة بيت ا٤بقدس 34أكثر من ألف شخص كاف بينهم ُجّند  

 .413من خبل٥با عدـ ٘بنيد كحيد كالديو كا٤بتزكج من امرأة غريبة

كتُعّد ا٢برب العا٤بية األكُف السبب الرئيس يف النقص الكبّب يف السكاف حيث أعلنت الدكلة  

حيث مت ٘بنيد ٝبيع القادرين على ٞبل السبلح من  414 العاــ( النفّب1914ق/1333العثمانية يف عاـ)

(، كمن ٲبتنع مت هتديده باحملاكمة العسكرية، إذ يتم ٘بميعهم مث سوقهم إُف مناطق ا٤بواجهة 40-20عمر)

، فقلت األيدم 415كأدل ذلك إُف خلو ا٤بدينة من الشباب كَف يبق فيها سول الشيوخ كالنساء كاألطفاؿ

ألعماؿ ٝبيعها كأصيبت بشلل كامل، كما تعطلت الزراعة كتركت العائبلت بدكف معيل العاملة، كتعطلت ا

كبدكف نفقة؛ فأدل ذلك إُف ا٫بدار كبّب يف عدد السكاف، كما مت مصادرة منتجاهتم الزراعية كحيواناهتم 
                                                           

 .63. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 408
 .302ـ. مرجع سابق. 1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب  409
 .10أنظر ا٤بلحق رقم  410
 .8. مرجع سابق. 369سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 411
 .302ـ. مرجع سابق.1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب  412
 .9-8، 2ـ. 1975لس: مطبعة ٝبعية عماؿ ا٤بطابع التعاكنية، . ناب2النمر، إحساف. تاريخ جبل نابلس كالبلقاء. ط 413
 .245ـ. 2001. بورسعيد: ا٤بكتبة الثقافية الدينية، 1الربغوثي، عمر. تاريخ فلسطْب. ط 414
 .133، 3النمر. تاريخ جبل نابلس كالبلقاء. مرجع سابق.  415

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



117 

، فأخفى األىاِف سلعهم كما قطعت عن الببلد الواردات 416كعرباهتم من أجل دعم ا١بهد ا٢بريب

، كقد اختبأ عدد من الرجاؿ كىربوا إُف 417ارجية، فتصاعدت األسعار كدخل السكاف يف أزمة كبّبةا٣ب

منطق البدك كقاـ آخركف بقطع أصابع يدىم كأعموا عينان كاحدة حٌب يتم إعفاؤىم من ا٣بدمة 

، كَف يكن التهرب من ا١بندية بسبب جبنهم أك ضعفهم كلكن ٤با يعِب ٥بم كألسرىم من 418اإلجبارية

عذاب كبّب حيث كاف يعود عدد قليل منهم كٲبوت الكثّبكف إما يف ساحات القتاؿ أك بسبب الربد كقلة 

 .420، ككاف البعض يفقدكف كال يعلم أحد مكانان ٥بم419العناية

ـ جاءت أكامر من ا٢بكومة العثمانية إُف الواليات بأف يتم ٘بنيد من كلدكا يف عاـ 1911كيف عاـ 

مية كغّب اإلسبلمية ككاف ذلك يف باحة دار ا٢بكومة ٕبضور أركاهنا كالزعماء ـ من الطوائف اإلسبل1889

سنوات يعامل كما يعامل من ىم يف  6الدينيْب كاحملليْب، كجاء أيضا يف األكامر أف كل من مر على أقامتو 

 . 421سنو

فاحشان من ككضعت ا٢بكومة العثمانية يدىا على احملاصيل الزراعية كا٤بؤف كما بلغت األسعار حدان 

الغبلء، كيف أثناء ا٢برب العا٤بية األكُف َف يكن الفحم ا٢بجرم متوفران من أجل تشغيل القطارات فبعد أف 

نفذ ا٢بطب من األىاِف مت االستعانة باألشجار ا٤بثمرة كخصوصان الزيتوف فتم قطع أشجار زيتوف من منطقة 

، كقاـ 423نسبة كبّبة من ٧بصوؿ الزيتمن أجل تشغيل القطارات؛ ٩با أدل إُف تدمّب  422سعد كسعيد

                                                           
 .553ـ. مرجع سابق. 1918 -1800أكين. تاريخ فلسطْب االقتصادم  416
 .245غوثي. تاريخ فلسطْب. مرجع سابق. الرب  417
 .303ـ. مرجع سابق.1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب  418
 .925رافق. فلسطْب كالعثمانيْب. مرجع سابق. 419
 .14. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 420
 .3. 1911، يافا، ٛبوز، 53فلسطْب. ع  421
 .80. 1955. القدس: ا٤بطبعة التجارية، 1دنيا. طالسكاكيِب، خليل. كذا أنا يا  422
 .138، 3النمر. تاريخ جبل نابلس كالبلقاء. مرجع سابق.  423
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كٯبربكهنم على نقل ا٤بؤف  -طرؽ العربات –ا١بيش العثمآف بإجبار األىاِف على إصبلح الطرؽ العسكرية 

 .424للجيش إُف خطوط القتاؿ بسبب عدـ ٛبكن القطارات من الوصوؿ

 :الكوارث الطبيعية ثانيا@

السكاف خصوصان خبلؿ ا٢برب العا٤بية  ساٮبت الكوارث الطبيعية كاألمراض يف تراجع أعداد 

األكُف، فقد زحف ا١براد إُف بيت ا٤بقدس يف أكاسط ا٢برب بشكل كثيف ٩با أدل إُف تدمّب كامل للزرع 

 كللشجر كَف تستطع ا٢بكومة كال األىاِف القضاء عليو.

 األمراض@-4

أدل ىذا األمر كانت األمراض منتشرة خبلؿ فَبة الدراسة حيث كانت الرعاية الصحية ٧بدكدة ك 

كليس  األمراضدقيقة تفيد بعدد الذين توفوا بسبب ىذه  إحصائياتكال يوجد  إُف كفاة الكثّب من السكاف

ـ انتشر كباء الكولّبا يف عمـو فلسطْب، فهرب 1865، ففي عاـ 425بعض ا٤بعطيات ا٤بنفردة إالىناؾ 

فشى الوباء طوؿ فَبة الشتاء؛ كأدل سكاف ا٤بدف من مدهنم ك١بأكا إُف القرل كأدركهم الوباء ىناؾ، كت

 100يف مدينة غزة ك 432يف مدينة نابلس ك 1760شخص يف مدينة يافا ك2000انتشارىا إُف كفاة 

، كلقد ترؾ نصف سكاف ا٤بدينة مدينتهم بسبب الوباء 426شخص يف بيت ا٤بقدس 800يف مدينة الرملة ك

السمك إُف ا٤بدينة مدة ثبلثة شهور خوفا من ، كلقد منعت ا٤بتصرفية دخوؿ 427الذم بقي حٌب هناية العاـ

ٗبجلس " كقد بْب السجل سبب ا٤بنع يف انتشار ا٤برض يف أطراؼ اللواء تفشي الوباء كخركجو عن السيطرة،

الشرع الشريف األنور ك٧بفل ا٢بكم ا٤بنيف األزىر ا٤بنعقد ٗبحكمة القدس الشرعية الرجل ا٤بدعو ٧بمد بن 

لقدس الشريف كقرر طائعان ٨بتاران حاؿ صحتو كسبلمة كنفوذ تصرفاتو الشرعية ٞبودة الدمياطي من أىاِف ا
                                                           

 .138، 3النمر. تاريخ جبل نابلس كالبلقاء. مرجع سابق.  424
 .43ـ. مرجع سابق.1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب  425
 .44-43ع سابق.ـ. مرج1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب  426
 .909رافق.  فلسطْب يف عهد العثمانيْب، مرجع سابق  427
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: أٓف   ٕبضور السيد عثماف بن ا٤برحـو السيد راتب أفندم ا٣بالدم من أىاِف القدس قائبلن يف تقريره ا٤برقـو

القدس كنت التزمت ٗبهاـ صيد السمك يف قرية ا١بورة التابعة لقضاء غزة من إدارة الديونة العمومية ب

الشريف ببدؿ قدره عشرة األؼ كٟبسمائة قرش عن سنة ٜبانية عشر كثبلٜبائة كألف مالية كحيث أف 

ا٢بكومة منعت صيد السمك كإدخالو للقدس يف مو٠بو بسبب علة الكولّبا الٍب انتشرت يف أطراؼ اللواء 

ذكورة كبسبب ذلك تأخر صيد مدة ثبلثة أشهر ابتداءن بشهر أيلوؿ كانتهاءن بشهر كانوف ثآف من السنة ا٤ب

السمك كأخذ رسومو فقد ككلت عثماف أفندم ا٢باضر ا٤بوصى إليو يف مراجعة ٧بكمة بداية حقوؽ القدس 

كاالدعاء على صاحب ا٤بعزة عبد الرٞبن شوقي أفندم مدير إدارة الديونة العمومية بالقدس كبا٤بخاصمة 

 .428 يها....."معو أك مع من يقـو مقامو من طرؼ اإلدارة ا٤بوصى إل

ـ تفشى ا٤برض يف حيفا الٍب فر سكاهنا إُف القرل احمليطة كبعد أف ظهرت بعض 1911كيف عاـ  

اإلصابات يف يافا قررت ا٤بتصرفية ا٢بجر الصحي على القادمْب من يافا ٤بدة ٟبسة أياـ كقامت بإرجاع 

دث طاعوف يف ـ ح1878ك 430ـ 1853، كيف عامي 429الركاب القادمْب من يافا على مًب القطار

عدد ا٤بتوفْب ما أحدثو كباء الكولّبا يف عاـ  فلسطْب كأدل إُف كفاة الكثّب من السكاف حيث فاؽ

، انتشر مرض التيفوس، كيف 432ـ كادل إُف كفيات يف ا٤بدينة1915ـ ك1905، كيف عامي 431ـ1865

ـ 1915، كيف عاـ 433ـ انتشر مرض السل ككاف ال ٲبر يـو أال كتكتشف حاالت جديدة1911عاـ 

 .434انتشر مرض ا١بدرم يف ا٤بدينة كأدل إُف حدكث كفيات بْب السكاف

                                                           
 .57. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 428
 .3. 1911، يافا، تشرين ثآف، 90فلسطْب. ع  429
 .295العارؼ. ا٤بفصل يف ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.  430
 .55ـ. مرجع سابق.1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب  431
 .216ٛبارم. عاـ ا١براد. مرجع سابق.  432
 .3. 1911، يافا، آب، 59فلسطْب. ع  433
 .200ٛبارم. عاـ ا١براد، القدس. مرجع سابق.  434
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 الجفاف@-8

تعد ا٤بدينة قليلة ا٤بياه حيث ساىم ىذا األمر يف عدـ ٭بوىا كعدـ ازدياد عدد سكاهنا، حيث تعتمد 

 .435يف شرب سكاهنا كيف رّم ٧بصوالهتم على مياه األمطار الٍب ٘بمع يف آبار خبلؿ فصل الشتاء

ـ نزلت كمية قليلة من ا٤بطر على 1855ا١بفاؼ يف كفاة عدد من السكاف، ففي عاـ  كساىم

ا٤بدينة؛ فاجدب الزرع كارتفعت أسعار ا٢ببوب كَف يتمكن ا٤بزارعوف من زراعة أرضهم؛ ألف ا٤بطر َف ينزؿ 

ب من أجل كأدل ىذا األمر إُف انتشار اجملاعة فقامت ا٢بكومة العثمانية ببيع ٨بزكهنا من القمح كا٢ببو 

 .436التخفيف من حدة ا١بفاؼ

 البرد والثلج@-9

أدل الربد الشديد كىطوؿ الثلج يف بعض السنوات إُف اإلضرار بالناس ككفاة العديد منهم حيث َف 

تكن بيوهتم مهيأة للتعامل مع مثل ىذه األجواء، كيف أحياف أخرل أدل ا٤بطر الغزير كالرياح الشديدة إُف 

السكاف ككاف يرافق ىذا الربد كا٤بطر ٦باعة كندرة يف توفر ا٤بواد الغذائية حيث تدىور الوضع بالنسبة إُف 

ـ ىطل على ا٤بدينة 1912، كيف عاـ 437ـ بسبب الربد كسوء التغذية1854طفل يف عاـ  800تويف 

٧ببلهتم التجارية كما أهنا أضرت ك مطر غزير تسبب ٕبصوؿ فيضانات دمرت ٩بتلكات السكاف كبيوهتم 

 .438ةبسور ا٤بدين

  

                                                           
 .161. مرجع سابق. ٦4بلة ا١بامعة. س  435
 .295العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.436
 .295سابق.العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع  437
 .3. 1912، يافا، كانوف ثآف، 100فلسطْب. ع  438
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 الجراد@-:

يعد ا١براد من اآلفات ا٣بطّبة الٍب كانت منتشرة خبلؿ فَبة الدراسة حيث كاف يهاجم احملاصيل 

ك  1882ك 1865الزراعية كال يبقي منها شيئان، كظهر ا١براد يف سنوات عديدة فغزا فلسطْب يف أعواـ 

حٌب ٠ّبي ىذا  حيث كاف كثيف العدد شديد الوطأة على السكاف 1915كيف عاـ  1904ك  1899

العاـ بعاـ ا١براد، حيث حط يف جنوب ا٤بدينة كشكل سحبان كانت ٛبنع الشمس عن الظهور، كأكل ا١براد 

األكراؽ كالنباتات كبعد االنتهاء منها انتقل إُف قشور الشجر الطرم كأتلف احملاصيل الصيفية كا٣بضركات 

بقى شيئان إال الربتقاؿ بسبب ا٢برب حيث أنو ، كارتفعت أسعار ا٣بضار بشكل كبّب كَف يت439كالتْب كالعنب

 .440َف يصدر إُف أكربا كبقي على األشجار يباع بسعر ٖبس

حاكؿ السكاف مقاكمتو كالقضاء عليو إال أهنم َف يستطيعوا ذلك بسبب كثافة حجمو، كحاكلت  

١براد حٌب هناية ، كبقي ا441ا٢بكومة أف تقضي عليو فعينت جنودا كمأمورين حملاربتو إال أهنا فشلت يف ذلك

فصل الصيف، كظهر يف العاـ القادـ كلكن بصورة أخف كٛبكن األىاِف ٗبساعدة ا٢بكومة من القضاء 

، كيف كصف أسراب ا١براد الٍب غزت ا٤بدينة كا٤بناطق اجملاكرة يقوؿ األب بلوٓف" ا١براد غطى كجو عليو

ا١براد قرض بأسنانو ا٢بادة كل  الشمس كسَب كجو األرض فبدكف جدكل جد الناس بتغطية األشجار ألف

 .442ما صادفو من أخضر كيابس ككانت نوافذ كأبواب البيوت مغلقة على الدكاـ صدان لغاراتو"

 

 

 

                                                           
 .161-157الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  439439

 .226ٛبارم. عاـ ا١براد. مرجع سابق.  440
 .252الربغوثي. تاريخ فلسطْب. مرجع سابق.  441
442  .  .10ـ. 1996. بيت ٢بم، 1طجقماف، حنا عبد اهلل. جولة من تاريخ األرض ا٤بقدسة من أقدـ العصور حٌب اليـو

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



122 

 الطوائف واألديان@ الفصل الثالث

 المبحث األول@ اإلسالم )اتجاىات المسلمين، عددىم(.   

 ، البروتستانت، المبحث الثاني@ النصارى )الروم األرثوذكس، الكاثوليك، األرمن

 األقباط، األحباش، السريان، الموارنة(. 

 المبحث الثالث@ اليهود )طوائفهم، عددىم(.

 مقدمة@ 

إّف ما تتمتع بو مدينة القدس من قدسية لدل أتباع األدياف السماكية جعل كل األدياف حريصة على       

ى، كلكوهنا قبلة ا٤بسلمْب األكُف كحدثت كجودىا يف ا٤بدينة، فا٤بسلموف اىتموا هبا لوجود ا٤بسجد األقص

فيها حادثة اإلسراء كا٤بعراج، فلذلك ٘بد مسلمْب من ٨بتلف البلداف اإلسبلمية سكنوا كعاشوا يف ىذه 

ا٤بدينة، أما النصارل فاىتموا هبا كسخَّركا كل جهد؛ من أجل البقاء فيها كاالستحواذ على أكرب قدر منها، 

ة بأف يكوف ٥با كجود ديِب فيها، كلذلك ال تكاد ٘بد طائفة نصرانية إال ك٥با  كلقد اىتمت كل طائفة نصراني

كنيسة أك دير يف ا٤بدينة، أما اليهود فكاف كجودىم فيها حديثا بسبب شرط النصارل عدـ ٦باكرهتم 

كالسكن معهم كلكن ىذا ا٢باؿ تغّب من نشاط ا٢بركة الصهيونية الٍب ٪بحت يف تسوية ا٣ببلؼ بْب اليهود 

 النصارل كأصبحت ا٤بدينة ٧بط أنظار اليهود من ٨بتلف بقاع األرض.ك 

كقد ٛبيزت مدينة بيت ا٤بقدس بتنوع ثقايف كديِب: فمكانتها الدينية عند األدياف السماكية الثبلثة     

جعلتها ٧بط األنظار كاألطماع؛ ألف كل ا٢بركب الٍب حدثت يف ا٤بنطقة بْب ا٤بسلمْب كالصليبْب كانت 

سبب رئيس يف ىذه ا٢بركب، فبعد الفتح اإلسبلمي للمدينة كتسليم مفاتيح ا٤بدينة للخليفة عمر بن  ا٤بدينة

 ا٣بطاب كاشَباط النصارل عليو أال يسكن معهم أحد من اليهود. 
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كشهدت ا٤بدينة تعايشا دينيا كاف ا٤بسلموف رعاتو، كاستمر ىذا األمر إُف احتبلؿ الصليبْب للمدينة      

إلبادة ٕبق سكاف ا٤بدينة ا٤بسلموف كاليهود حيث أحلوا مكاهنم نصارل أكربيوف كبقي ىذا ا٢باؿ كارتكاهبم ا

إُف أف أعاد صبلح الدين األيويب ا٤بدينة للحكم اإلسبلمي فظل التعايش كالتنوع الديِب إُف هناية ا٢بكم 

لطريق كساىم بشكل ـ، حيث جاء االحتبلؿ اإل٪بليزم الذم مهد ا1917العثمآف الذم استمر إُف عاـ 

 أساسي يف ٛبكْب اليهود من ا٤بدينة حيث أصبحوا ألكؿ مرة منذ أالؼ السنْب أغلبية السكاف.
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 المبحث األول@ اإلسالم
 )اتجاىات المسلمين، وعددىم(.

    

دخل اإلسبلـ ا٤بدينة منذ الفتح اإلسبلمي، كبسبب كجود ا٤بسجد األقصى فيها انتقل إليها عدد كبّب 

ماء حيث أصبحت منارة للعلم كالعلماء حيث سكنها عدد من الصحابة، كما دخل كثّب من من العل

سكاهنا اإلسبلـ كأصبح ا٤بسلموف يشكلوف أغلبية السكاف فيها، كعاشوا إُف جانب األدياف األخرل يف 

اليهود من للمدينة كٛبكْب  اإل٪بليزمعبلقة يسودىا الود كاالحَباـ، كَف يعكر ىذا التعايش إال االحتبلؿ 

 السيطرة عليها.

 المطلب األول@ اتجاىات المسلمين.

كحصل تواجد للمذاىب األربعة يف ا٤بدينة: الشافعي 443كاف ا٤بسلموف ٝبيعا من أىل السنة كا١بماعة    

كا٢بنفي حيث كجد إماـ للمذىب  445، كا٤بالكي، كا٢بنبلي444حيث يوجد مفٍت للشافعية يف ا٤بدينة

. كانتشرت 447ة الر٠بي، كاعتمد القضاء عليو يف األحكاـ كالقضايا الفقهية، ككاف مذىب الدكل446ا٢بنفي

الطرؽ الصوفية يف ا٤بدينة الٍب صبغتها بصبغة صوفية ٘بلت يف الزكايا ا٤بنتشرة يف ٝبيع إ٫باء ا٤بدينة، ككانت 

كاتب ىذه الزكايا مدعومة من قبل الدكلة العثمانية الٍب شجعت أصحاب الطرؽ الصوفية كخصصت ٥بم الر 

 .448كاألكقاؼ الٍب كانوا ينفقوف على أتباعهم من خبل٥با

                                                           
 .38ـ. 1990. بّبكت: ا٤بؤسسة العربية للدراسات كالنشر، 10الكياِف، عبد الوىاب. تاريخ فلسطْب ا٢بديث. ط 443
 .123. مرجع سابق. 395سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 444
 .8 فيها يف العصر ا٢بديث كا٤بعاصر. مرجع سابق. الطراكنة، فاطمة. األٮبية االجتماعية كاالقتصادية للقدس العثمانية كالتدخل األكريب 445
 .109. مرجع سابق. 395سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 446
 .22، 1دركزة. ٧بمد عزة دركزة ٟبسة كتسعوف عامان يف ا٢بياة مذكرات كتسجيبلت. مرجع سابق.  447
 .81. مرجع سابق. 407سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 448
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العثمانية تتعامل باحَباـ كتقدير مع شيوخ الطرؽ الصوفية كٚبصص ٥بم الركاتب كاألمواؿ الٍب كانت الدكلة 

حضر ٦بلس الشرع يستخدموهنا يف تعزيز نفوذىم يف ا٤بدينة ك٩با جاء يف سجبلت احملكمة الشرعية" 

ا٤بعقود ٗبحكمة القدس الشريف الشرعية الرجل ا٤بدعو عبد العزيز بن سعيد بن عبد اهلل الشريف األنور 

األفغآف من سكاف زاكية األفغاف بالقدس الشريف ا٤بأذكف لو من قبل الشرع الشريف يف الدعول اآليت 

اـ شيخ زاكية ذكرىا إذنان شرعيان مقبوالن شرعان كادعى الشيخ علي بن عبد القادر بن ناصر البشاه قائممق

األفغاف القادرية الكائنة بالقدس الشريف ٗبوجب براءة شريفة سلطانية ٨بلدة بيده مؤرخة يف اليـو الرابع 

عشر من صفر ا٣بّب لسنة ست كعشرين كثبلٜبائة كألف قائبل يف تقرير دعواه عليو شرعا أف ىذا ا٤بدعى 

أربعة سنوات كىو يأخذ مرتباهتا من صندكؽ ا٤بالية  عليو من تاريخ تعينو قائممقاـ على زاكيتنا القادرية منذ

عن كل سنة أربعة كأربعْب لّبة عثمانية ك٨بصصاهتا من صندكؽ األكقاؼ عن كل سنة ٟبسة لّبات عثمآف 

كعن كل شهر نفقة لّبة كربع ٦بيدم ٜبن زيت ألجل التوزيع يف أكطة الزاكية كأخذ أيضا عن كل شهر ثبلثة 

خبز كذلك ألجل صرؼ ٝبيع ذلك يف مصاٌف الزاكية من إطعاـ طعاـ للفقراء  لّبات كنصف عثمآف ٜبن

كمن حيث اجملموع فيكوف ما أخذه كقبضو يف مدة األربع سنوات ا٤بذكورة مبلغا كقدره ثبلٜبائة كٜبانية 

ن كٜبانْب لّبة عثمآف كسبعة لّبات ٦بيدم ٚبمينا كأف ىذا ا٤ببلغ بأٝبعو استلمو من الصندكقْب ا٤بذكوري

كأعطي هبا سندات ٧بفوظة من قلم الدائرتْب كَف يصرؼ منها على الفقراء إال شيئا قليبل حٌب أنو تصرؼ 

هبا كأداىا إُف الفبلحْب بالفائض لذلك أطلب ٧باسبتو كبياف ما صرفو من ا٤ببالغ الٍب قبضها كعزلو عن 

قف من ا٤بدعي عليو السيد علي ىذه الوظيفة ٣بيانتو الظاىرة باألمر الشرعي كسؤالو عن ذلك كلدار الو 

ا٢باضر ا٤بذكور عن ذلك أجاب مقرا كمعَبفا بأنو أخذ كقبض من صندكؽ دائر األكقاؼ عن كل شهر 

ثبلٜبائة كٟبسة كأربعْب غرش صاغ ا٣بزينة كاشَبل هبا خبزان للفقراء ا٤بوجودين بالزاكية ا٤بذكورة كأنو من تعينو 

صف لّبة كربع ٦بيدم ٜبن زيت لتنوير الزاكية كٟبسة لّبات منذ أربعة سنوات كاف يأخذ يف كل شهر ن

عثمآف يف كل سنة بنظّب ٨بصصات الزاكية ا٤بذكورة كأنو أخذ كقبض من صندكؽ ا٤بالية أكؿ سنة ٟبس 
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كٟبسْب لّبة عثمآف كانكر كونو قبض زيادة حسب دعول ا٤بدعي كأنو صرؼ ما قبضو يف أمور الزاكية كأنو 

ة ألجل استحصاؿ براءة األك٠بة من نظارات األكقاؼ ا١بليلة كَف يكن معو درٮبا ما ذىب إُف األستان

 "449ليصرفو على نفسو فاستقرض من عبد الرٞبن األفغآف............

يتبْب عند دراسة ىذا السجل ا٤بكانة الٍب أعطتها الدكلة العثمانية لشيوخ الزكايا الصوفية كاألمواؿ الٍب 

أجل دعمهم كأنفاقها على مريدم الزاكية من الفقراء كا٤بساكْب كعابرم خصصتها ٥بم كلزكايهم من 

 .السبيل

٤بختلف الطرؽ الصوفية تواجد يف ا٤بدينة؛ ٤با ٥با من مكانة يف قلوب ا٤بسلمْب، كمن ىذه كما أنو يوجد 

لقرف الثالث الشيخ أٞبد الرفاعي، كالنقشبندية الٍب تأسست يف ا إُفالطرؽ: القادرية، كالرفاعية الٍب تنسب 

. كمشلت ىذه الطرؽ ٨بتلف مناطق 451، كاألٞبدية450ا٥بجرم، كا٤بولوية الٍب كاف ٥با زاكية كأتباع يف ا٤بدينة

، ك٠بيت بعض الزكايا با٠بهم 455كاألكزبك، 454، كا٤بغاربة453، كاألفغاف452العاَف اإلسبلمي ففيها ا٥بنود

، ككاف شيوخ تلك 456ا٤بسكن كا٤بأكلحيث كانت تستقبل الزكار ا٤بسلمْب من ىذه ا٤بناطق كتوفر ٥بم 

  .457الذم كاف يتوُف السلطة الدينية يف الدكلة العثمانية إسطنبوؿالزكايا يعينوف من قبل شيخ اإلسبلـ يف 

كانت الدكلة العثمانية تدعم ا٢بركات الصوفية كتشجها ٤با ٥با من تأثّب كبّب على نفوس مريديها حيث 

للجهاد من أجل الدفاع عن اإلسبلـ كا٤بسلمْب، كلذلك دعمت  أهنم كانوا يشجعوف الناس على ا٣بركج

                                                           
 .82-81. مرجع سابق.407رعية. القدس.سجبلت احملكمة الش 449
 .182. مرجع سابق. 395سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 450
 .163. مرجع سابق. 390سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 451
 .84. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 452
 .54. مرجع سابق. 385سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 453
 .53. مرجع سابق.395الشرعية. القدس.سجبلت احملكمة  454
 .26. مرجع سابق.388سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 455
 .81. مرجع سابق.407سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 456

 .163. 1973ـ. القاىرة، 1873 – 1840عبد الكرٔف، أٞبد عوت. لواء القدس ٙبت ا٢بكم العثمآف   457
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ىذه الطرؽ الصوفية الٍب كاف لشيخ الطريقة نفوذ كاسع على أتباع الطرؽ ككانوا يعتربكف كبلمو كاجب 

٨بتلف ساحات  إُفالطاعة فلذلك ٪بد أف الدكلة العثمانية َف تكن ٘بد صعوبة يف أقناع ا٤بسلمْب يف التوجو 

 كمن أبرز ىذه الزكايا يف ا٤بدينة:ثّب من ا٤بناطق، القتاؿ يف ك

قرب  باب الغوا٭بة أحد أبواب ا٢بـر الشريف، كتعرؼ  458تقع يف حارة باب العامود الزاوية األفغانية@-1

أيضا بالزاكية القادرية نسبة إُف الطريقة القادرية الٍب تنسب إُف عبد القادر ا١بيبلٓف، كيقـو على 

اكية كيشرؼ على كل أمورىا، كعلى األكقاؼ التابعة ٥با، كعلى األمواؿ الٍب  مصاٌف الزاكية شيخ الز 

، كيقيم يف ىذه الزاكية دراكيش أفغاف خصصت ٥بم 459كانت الدكلة العثمانية تقدمها للزاكية

كإطعاـ الفقراء كا٤بساكْب  كتبلغ  460الدكلة العثمانية ميزانية من أجل األكل كالشرب كالسفر

، كىناؾ فوؽ الباب يوجد 461لّبة عثمانية كنصف 44جب الرباءة السلطانية ميزانية الزاكية ٗبو 

نقش كتب عليو" بسم اهلل الرٞبن الرحيم. ىذه زاكية موالنا كسيدنا قطب العارفْب كسلطاف 

 .462ـ"1633 -ق1043الشيخ عبد القادر ا١بيبلٓف قدس اهلل سره العزيز. سنة  األكلياء

 .463حارة الواد يف ا٤بدينة كيتبعها أكقاؼ متنوعةتقع يف  زاوية الشيخ محمد القرمي@ -2

كتنسب إُف أبو يزيد البسطامي أحد  464تقع يف حارة باب حطة يف ا٤بدينةزاوية أبو يزيد البسطامي@ -9

 أبرز األعبلـ الصوفية. 

                                                           
 .120. مرجع سابق. 390سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 458
 .54. مرجع سابق. 385سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 459
 .81-80. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 460
 .81. مرجع سابق. 407سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 461
 .500، 1العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 462
 .149. مرجع سابق. 362.سجبلت احملكمة الشرعية. القدس 463
 .189. مرجع سابق.364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 464
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أسسها بابا فريد شكر كنج من  ،465ا١بنوب من باب الساىرة إُفة نتقع يف داخل ا٤بديزاوية الهنود@  -:

كيتوُف شؤكهنا شيخ الزاكية، كيسكن فيها  ،466ند كالذم قدـ إُف ا٤بدينة قبل أربعة قركفمسلمي ا٥ب

 .467الزكار ا٥بنود

بناىا  تقع يف حارة الواد، كتسمى بالزاكية النقشبندية نسبة إُف الطريقة النقشبندية،الزاوية األوزبكية@ -;

 كإطعاـالغرباء  إليواء٨بصصة مؤسس الطريقة النقشبندية ٧بمد هباء الدين نقشبند البخارم ككانت 

الذم  469كيقـو عليها، كيتصرؼ يف أمورىا شيخ الزاكية ،468الفقراء من مسلمي ٖبارا كتركستاف

يتلقى مبلغا من الدكلة العثمانية ٨بصص لو ك٤بن يسكن الزاكية كللفقراء األكزبك الذين يقيموف 

 .470فيها

ن باب السلسلة، أسسها الشيخ شعيب بن تقع يف حارة ا٤بغاربة بالقرب م زاوية أبي مدين الغوث@-6

، كتتبع 471األندلسيف  إشبيلية٧بمد ا٤بغريب ا٤بعركؼ بأيب مدين الغوث الصويف ا٤بولود يف مدينة 

. كتتلقى الدعم من الدكلة العثمانية حيث 472للمغاربة الذين يتنقلوف بْب الزكايا يف ا٤بغرب كا٤بدينة

 .473اكنْب فيها من الصوفية كالفقراءيوزع على القائمْب على أحواؿ الزاكية كالس

                                                           
 .74ـ. 2006. ا٤بنظمة اإلسبلمية للَببية كالعلـو كالثقافة، 1شعث، شوقي. القدس الشريف، القاىرة. ط 465
 .499، 1العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.  466
 .134مرجع سابق. . 388سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 467
 .499، 1العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 468
 .208. مرجع سابق. 390سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 469
 .159. مرجع سابق. 384سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 470
. 1996بد ا٢بميد شوماف، . عماف: مؤسسة ع1ـ. ط1918 – 1858أبو بكر، أمْب مسعود. ملكية األراضي يف متصرفية القدس  471

430. 
 .36. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 472
 .130. مرجع سابق. 393سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 473
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، حيث 474يقع خارج سور ا٤بدينة يف الزاكية ا١بنوبية الغربية مقابل باب النيب داكدزاوية النبي داوود@ -=

 .476ككاف يتوُف الزاكية أناس من عائلة الدجآف ٠475بيت حارة من حارات القدس با٠بو

إُف الطريقة ا٤بولوية،  ا٤بنتسبوفا٤بريدكف  كيقيم فيها 477تقع يف حارة باب العامودالزاوية المولوية@ -<

كيتوُف شؤكهنا شيخ كىي تابعة للطريقة ، 478ا٤بدينة يف بداية ا٢بكم العثمآف إُفدخلت 

 .479ا٤بولوية

 .480تقع يف ٧بلة باب الواد داخل حوش الشهابية نسبة إُف الزاكية الزاوية الشهابية@-9

، كتنسب إُف العاَف الزاىد 481اب العامودتقع خارج سور ا٤بدينة من جهة بالزاوية األدىمية@ -41

. كيقـو على رعاية مصا٢بها شيخ الزاكية الذم كاف مسؤكال عن تقدٔف العوف 482إبراىيم بن أدىم

 .483كا٤بسكن كا٤بأكل لكل نزالء الزاكية كللفقراء كا٤بساكْب

لٍب  ، ك٥با كثّب من األكقاؼ ا484تقع داخل ا٤بسجد األقصى قرب باب العتمالزاوية األسعدية@ -44

 .485كانت توقف من أجل القياـ بأمور الزاكية

                                                           
 .430. مرجع سابق. 1918 – 1858أبو بكر. ملكية األراضي يف متصرفية القدس  474
 .12. مرجع سابق. 405سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 475
 .74 -73. مرجع سابق. 368جبلت احملكمة الشرعية. القدس.س 476
 .4. مرجع سابق. 371سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 477
 .500، 1العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق . 478
 .141. مرجع سابق. 373سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 479
 .42. مرجع سابق. 371سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 480
 .146. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 481
 .145. مرجع سابق. 379سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 482
 .24. مرجع سابق. 379سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 483
 .18. مرجع سابق. 402سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 484
 .120. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية القدس، 485
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يف حي الشيخ جراح  تقع خارج سور ا٤بدينة يف ا١بهة الشمالية من باب العامودزاوية الشيخ جراح@ -48

الذم  487، كيقـو على رعاية مصا٢بها شيخ الزاكية486فيها مسجد كلو مئذنة با٠بهاالذم ٠بي 

 .488على الفقراء كا٤بساكْب الذين كانوا يقيموف فيهايتوُف القياـ بإدارة أكقافها الٍب كانت تنفق 

 .489تقع قرب ا٤بسجد األقصى زاوية الخانقاة الفخرية@-13

تقع يف حارة باب حطة بالقرب من باب شرؼ األنبياء "الغنم" كيسكن فيها مفٍب الزاوية األمينية@ -:4

 .490السادات الشافعية يف ا٤بدينة

قد أكقفها السلطاف األيويب صبلح الدين األيويب، ك  491تقع يف حارة النصارلالخانقاة الصالحية@ -;4

حيث أقيمت فيها حلقات لقراءة القرآف الكرٔف، كاألذكار الصوفية، كيقـو على رعاية مصا٢بها 

كأكقافها شيخ الزاكية الذم كاف يتلقى ا٤باؿ من الدكلة العثمانية ٗبوجب الرباءة السلطانية حيث  

 .492اهنا كالفقراءكاف ينفق ىذا ا٤باؿ على ا٤بوظفْب كسك

 .494بالقرب من بوابات ا٤بسجد األقصى493تقع يف ٧بلة الواد بوصيري@زاوية محمد األ-16

 .495يقع بالقرب من باب السلسلة أحد أبواب ا٤بسجد األقصى مقام الشيخ محمد الخليلي@-17

 .497يف ا١بهة الشمالية من باب ا٣بليل 496يقع خارج أسوار ا٤بدينة مقام سيدنا عكاشة@-18

                                                           
 .499، 1العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 486
 .123. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 487
 .92. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية القدس، 488
 .88. مرجع سابق. 391سجبلت احملكمة الشرعية القدس، 489
 .122. مرجع سابق. 379سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 490
 .49. مرجع سابق. 392سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 491
 .150. مرجع سابق. 391سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 492
 .57. مرجع سابق. 377سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 493
 .148. مرجع سابق. 393سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 494
 .355. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 495
 .88. مرجع سابق. 391سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 496
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 .498يقع يف حارة باب حطة يف السوؽ ليل@مقام حسن بن اغ-19

 .499يقع قرب باب األسباط يف ساحة السيدة مرٔف مقام مجير الدين الحنبلي@-20

 المطلب الثاني@ عدد المسلمين وأماكن تواجدىم.

 502كالواد 501كباب السلسلة 500سكن ا٤بسلموف يف معظم حارات ا٤بدينة مثل حارات: ا٤بغاربة   

، كسكنت معهم بعض 506كسيدنا داككد عليو السبلـ  505امودكباب الع 504كباب حطة 503كالشرؼ

، كأما يف حارات النصارل كاليهود كاألرمن فسكنتها بعض عائبلت 507العائبلت النصرانية كاليهودية

 .508ا٤بسلمْب بتباين من حارة إُف أخرل

موف يف ، كعمل ا٤بسل509كجد يف كل حارة إماـ للحارة يتوُف األمور الدينية للسكاف كتزكية الشهود   

الوظائف ا٢بكومية ا٤بختلفة حيث تنافست العائبلت يف ا٤بدينة على شغل ىذه ا٤بناصب ككجد تنافس كبّب 

يف بْب عائبلت ا١بآف كا٢بسيِب كالنمرم كالعلمي كالشهايب كا٣بالدم كتنافسوا على تولية الوظائف الدينية 

                                                                                                                                                                          
 .27. مرجع سابق. 373سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 497
 .167. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 498
 .73. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 499
 .20. مرجع سابق. 363سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 500
 .43. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 501
 .13. مرجع سابق. 363سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 502
 .71. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 503
 .282. مرجع سابق. 361سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 504
 .133. مرجع سابق. 362سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 505
 .100. مرجع سابق. 409سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 506
 .104. مرجع سابق. 393سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 507
 .78. مرجع سابق. 402سجبلت احملكمة الشرعية القدس، 508
 .108. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 509
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اؼ على األكقاؼ، كعملوا يف التجارة كإمامة ا٤بسجد األقصى كقبة الصخرة كاإلفتاء كالتدريس كاألشر 

 كالصناعة كالزراعة.

 :اآليتكحسب إحصاءات الدكلة العثمانية فقد بلغ عدد السكاف ا٤بسلمْب كفق ا١بدكؿ   

 المقدس. بيت في المسلمين عدد @19 جدول

 النسبة ا٤بئوية عدد السكاف العدد العاـ
 %53 5841 3074 510ـ1849
 %43 14358 6150 511ـ1871
 %38 11995 4500 512ـ1888
 %34 32400 11000 513ـ1905

 

 اإلحصائياتىذه  إُفعند النظر  يبلحظٰبتوم ىذا ا١بدكؿ على قائمة باحصاء السكاف ا٤بسلمْب ك    

الطبيعية الٍب تتعلق بسكاف ا٤بسلمْب يف ا٤بدينة يف التباين بْب أعدادىم كىذا التباين ال ٲبكن تفسّبه بالزيادة 

بنسبة الضعف بينما يف عاـ  6150 1871ارتفع يف عاـ  3074كاف العدد   1849للسكاف ففي عاـ 

ىناؾ تناقص يف عدد  كأيضابنسبة تفوؽ الضعف،  1905قل العدد بنسبة كبّبة كزاد يف عاـ  1888

اف قل % من نسبة السك53 ٦1849بموع السكاف حيث كانوا يشكلوف يف عاـ  إُفا٤بسلمْب بالنسبة 

كىذا يبْب بوضوح أف ىناؾ أسباب أخرل ال ٚبضع ٢بسابات طبيعية  1905% يف عاـ 34 إُفالنسبة 

مثل ىذه النتيجة كيف مقدمتها االستيطاف اليهودم الذم كاف يلقى التأييد من ٨بتلف الدكؿ  إُفأدت 

 .األكربية

                                                           
 .41رجع سابق. ـ. م1882 -1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب   510
 .149ـ. مرجع سابق. 1871سالنامة كالية سورية. 511
 .79القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  512
 .45ـ. مرجع سابق. 1948 -1858صا٢بية. مدينة القدس السكاف األرض  513
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 المبحث الثاني@ النصارى

 بروتستانت، األقباط، األحباش، السريان، الموارنة(.)الروم األرثوذكس، الكاثوليك، األرمن، ال
 

يرجع الوجود النصرآف يف ا٤بدينة إُف ما قبل الفتح اإلسبلمي حيث استمر ىذا الوجود بنسب متفاكتة       

إُف هناية ا٢بكم العثمآف، ككاف النصارل يتبعوف الكنيسة األرثوذكسية الشرقية كمركزىا القسطنطينية، برعاية 

كبقي ىذا األمر إُف ا٢بركب الصليبية الذين أسسوا بطريركية كاثوليكية كضعف دكرىم  514البيزنطية. الدكلة

 كثّبا مع ىزٲبة الصلبْب يف معركة حطْب.

كنظرا ألٮبية ا٤بدينة الدينية ككجود أىم األماكن الدينية ٥بم فيها، فقد شهدت ا٤بدينة صراعات كثّبة    

قيامة كاألكلوية يف أداء بعض الطقوس، مثل غسل القيامة ككذلك حوؿ حدكد كل طائفة داخل كنيسة ال

االختبلؼ يف توقيت األعياد كا٤بناسبات الدينية، كتطور ىذا النزاع بْب الطوائف ا٤بسيحية ا٤بختلفة إُف قتاؿ 

، كنظرا لعدـ الثقة بْب ٨بتلف 515مرير سقط فيو قتلى كجرحى بسبب تقاسم النفوذ على األماكن ا٤بقدسة

ئف النصرانية اتفقوا على إيداع مفتاح باب كنيسة القيامة إُف ا٤بسلمْب، كأصبحوا يشرفوف على فتحها الطوا

كإغبلقها. كىناؾ عائبلت مسلمة تولت ىذا األمر كمنهم آؿ غضية "جودة" الٍب ٙبتفظ با٤بفتاح كتعطيو 

 . 516آلؿ نسيبة الذين يقـو أحدىم بفتح باب الكنيسة

ية، كبسبب تكرار ىذه األحداث عشرات ا٤برات، بإصدار تشريعات حددت من كقامت الدكلة العثمان    

خبل٥با حقوؽ ٝبيع الطوائف ا٤بسيحية فيما ٱبص سلطتها على األماكن ا٤بقدسة كىذا النزاع ليس نزاعا 

٧بليا فقط ٱبص نصارل ا٤بدينة، كلكنة امتد إُف الدكؿ الراعية للطوائف ا٤بختلفة، ففرنسا كانت تعترب 

حامية لطائفة البلتْب فعمدت إُف عقد اتفاقيات مع الدكلة العثمانية من أجل ا٢بصوؿ على  نفسها

                                                           

 .10ل األكريب فيها يف العصر ا٢بديث كا٤بعاصر. مرجع سابق. الطراكنة. األٮبية االجتماعية كاالقتصادية للقدس العثمانية كالتدخ514 
 .363العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس، القاىرة. مرجع سابق.  515 
 .145، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  516
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امتيازات دينية يف األماكن ا٤بقدسة، كتبعتها ركسيا الٍب كانت تعترب نفسها راعية للطائفة األرثوذكسية يف 

 .517ألماكن ا٤بقدسةالعاَف حيث كقعت على اتفاقيات مع الدكلة العثمانية للحصوؿ على امتيازات يف ا

ـ حدثت مشكلة بْب األرثوذكس كالبلتْب حيث تبنت فرنسا كركسيا طريف النزاع 1847كيف عاـ     
كطالبت ركسيا ٕبقوقها يف ٞباية األرثوذكس يف ا٤بدينة، كبعد رفض الدكلة العثمانية ىذا الطلب نشبت 

 .518كركسيا اكإنكلَب حرب القـر بْب الدكلة العثمانية الٍب ٙبالفت معها فرنسا 

كلقد شهدت ا٤بدينة ازدياد البعثات التبشّبية، إذ بلغت نسبة ا٤ببشرين يف ا٤بدينة أكثر من نسبتهم يف    
مكاف آخر يف العاَف، كأقامت ىذه البعثات مؤسسات تعليمية كطبية تركز على الطوائف الشرقية الٍب غّب 

 جدكؿ بعدد النصارل كنسبتهم يف ا٤بدينة كفيما يأيت، 519عدد من أبنائها انتماءىم بسبب ىذه البعثات
 كفق اإلحصاءات الر٠بية العثمانية:

 المقدس. بيت في النصارى عدد @20 جدول                                        

 النسبة ا٤بئوية عدد السكاف العدد العاـ
 %32 5841 1872 520ـ1849
 %31 14358 4428 521ـ1871
 %31 11995 3690 522ـ1888
 %25 32400 8000 523ـ1905

 

.بيت ا٤بقدسيف مدينة يسكنوف يبْب ىذا ا١بدكؿ عدد السكاف النصارل الذين كانوا   
 

                                                           
 .26كًب. القدس. دمشق. مرجع سابق.    517
 .26كًب، القدس. مرجع سابق.   518
. بّبكت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1(. ط1947فلسطْب السياسي )منذ فجر التاريخ حٌب سنة شوفائي، الياس. ا٤بوجز يف تاريخ519

 .281ـ. 1996
 .41ـ. مرجع سابق.1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب 520
 .149ـ. مرجع سابق. 1871سالنامة كالية سورية.521

 .79بق. القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سا
 .45ـ. مرجع سابق. 1948 -1858صا٢بية. مدينة القدس السكاف األرض  523
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 المطلب األول@ طوائف النصارى.

كجودىا يف ا٤بدينة  إثباتتنوعت الطوائف النصرانية يف بيت ا٤بقدس كحرصت كل الطوائف على     

داخل   أمكنةالراعية، فكل طائفة من الطوائف النصرانية كاف ٥با  األكربيةمن الدكؿ ككانت تتلقى الدعم 

كنيسة القيامة ككانوا يتناكبوف على حراسة القرب ا٤بقدس، كانت العبلقة بْب ٨بتلف الطوائف تتأثر 

لقوات بالعبلقات ا٣بارجية بْب الدكؿ الراعية ٥با ككاف ٰبصل يف كثّب من األحياف تصادـ بينهم تقـو ا

 . 524العثمانية بفض النزاع بينهم

نشوب مواجهات دائمة بْب األرثوذكس  إُفأدل التنافس على إدارة األماكن ا٤بقدس يف بيت ا٤بقدس     

أصبحت األعياد كمواسم ا٢بج مناسبة لبلحتكاؾ بْب الطرفْب ككانت تتطور يف بعض ك  ،كالكاثوليك

 .525العثمانية صدمات دامية تتوجب تدخل ا٢بكومة إُفاألحياف 

حاكلت ا٢بكومة الفرنسية كالركسية كضع حد ٥بذه ا٣ببلفات كمت التباحث بينهم ٢بل ىذه اإلشكاليات، 

كلكن التنافس الكبّب على السيطرة كإثبات الوجود جعل التعاكف بينهم أمرا يف غاية الصعوبة؛ ألف جزءا من 

الٍب سعت  األرثوذكسيةخصوصا الطائفة النشاط التبشّبم كاف موجها للطوائف النصرانية ا٤بختلفة ك 

اإلرساليات الربكتستنتية إُف ٙبويلهم عن مذىبهم كسخرت من أجل ذلك ا٤بدارس كا٤بستشفيات ككل 

مذاىبهم  إُفاإلمكانيات الٍب كانت تتمتع هبا، ككاف ا٤ببشركف األكركبيوف ٰببذكف ٙبويل النصارل الشرقْب 

 .526دخوؿ النصرانية إُفبدؿ دعوة غّبىم 

 

 

                                                           
 .192ا٢بكيم. سورية كالعهد العثمآف. مرجع سابق.  ا

 .184، 1. 2006. القاىرة: اجمللس األعلى للثقافة، 1لورنس، ىنرم. مسألة فلسطْب. ط  525
 .185لورنس. مسألة فلسطْب. مرجع سابق.   526
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 كفيما يأيت عرض بأىم الطوائف النصرانية يف ا٤بدينة:

 أوال@ الروم األرثوذكس.

تضم أربع بطريركيات ىي: القسطنطينية كاإلسكندرية كإنطاكية  األرثوذكسيةكانت الكنسية     

عاصمة الدكلة العثمانية ككانت  إسطنبوؿككانت تتبع بطريركية القسطنطينية ٕبكم مركزىا يف  527كالقدس

الرـك األرثوذكس يف فلسطْب  أسقفياتيركية القدس أصغرىن من حيث األتباع ككانت تشرؼ على بطر 

: الناصرة، طربيا، عكا، الكرؾ، السلط، عجلوف، سبسطية، طور سيناء، أسقفياتكىي  األردفكشرؽ 

 عند احتبلؿ الصلبيْب للمدينة لبلضطهاد كبقيت شؤكف األرثوذكسية، تعرضت الكنيسة 528شريعة ٭برين

أف فتح السلطاف العثمآف ٧بمد الفاتح القسطنطينية كقاـ بتنظيم شؤكف الكنيسة  إُفالكنيسة دكف تنظيم 

 .529كأصبح يسمى أتباعها "برـك ملٍب" كمنح السلطاف البطريرؾ رتبة الباشوية

؛ ألهنا كجدت قبل الفتح اإلسبلمي 530يشكل الرـك األرثوذكس أغلبية النصارل ا٤بوجدين يف ا٤بدينة  

، 531لمدينة فهم أصحاب الببلد، كلقد أمنهم ا٤بسلموف على دينهم كأموا٥بم فعاشوا فيها حٌب يومنا ا٢باِفل

كتتكوف ىذه الطائفة من العرب كاليونانيْب الذين سيطركا على الطائفة. كشهدت ا٤بدينة قدـك عدد كبّب من 

ّبكت؛ كذلك ألف األكضاع يف كأزمّب كقربص كدمشق كب إسطنبوؿأتباع الكنيسة األرثوذكسية من مناطق 

 .532كاستقرارا ىدكءا٤بدينة كانت أكثر 

                                                           
 .115. 1961. بّبكت: دار ا١بيل للطباعة، 1ـ. ط1876 – 1840كرٔف. سورية يف القرف التاسع عشر غرايبة، عبد ال 527
 .11أنظر ا٤بلحق رقم   528

 .226ـ. مرجع سابق. 1873- 1840عبد الكرٔف. لواء القدس ٙبت ا٢بكم العثمآف،  529
 .144، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 530
 .223، 6ـ. 1983. دمشق: مكتبة النورم، 3كرد علي، ٧بمد. خطط الشاـ. ط531
 .87القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  532
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ٗبساعدة الدكلة العثمانية الٍب 533كسيطرت الطائفة على أغلب األماكن الدينية النصرانية يف ا٤بدينة كجوارىا 

كتقدمت على الطوائف األخرل يف  ،534أعطتها براءة سلطانية تسمح ٥با بالتحكم يف كل ىذه األماكن

، كما امتلكت مصليات  535راسيم الدينية؛ ألف رئيس كنيسة القيامة يف ا٤بدينة من الرىباف الرـكإجراء ا٤ب

كربل داخل كنيسة القيامة كغّبىا من األماكن األخرل، ككاف الرىباف األرثوذكس يتناكبوف على حراسة 

، كيصادؽ السلطاف ، كٚبتار الطائفة البطريرؾ الذم كاف ينتخبو أعضاء الطائفة536القرب ا٤بقدس ليل هنار

كيدير شؤكف الكنيسة من خبلؿ ككبلء عنو من الرىباف كيتبع  إسطنبوؿالعثمآف على تعيينو. ككاف يقيم يف 

 . 537البطريركية دير الرـك كدير البنات الكائنْب يف حارة النصارل

دس بعد أف استقر انقسمت الكنيسة يف ببلد الشاـ إُف بطريركيتْب ٮبا: بطريركية القدس كمركزىا الق       

، كتقع 538كتشرؼ على الكنائس األرثوذكسية يف فلسطْب كاألردف كسيناء إسطنبوؿالبطريق يف ا٤بدينة بدؿ 

، 539ىذه البطريركية يف القدس حيث تقع حارة النصارل، كيقيم فيها البطريرؾ كبقية موظفي البطريركية

 .540حلب كبّبكتكالثانية مقرىا يف دمشق كأشرفت على شؤكف الكنائس يف دمشق ك 

كسيطر الرىباف اليونانيوف على مقاليد الطائفة األرثوذكسية كحاكؿ بعض الشباف العرب من أبناء     

، كقاـ 541الطائفة أف يغّبكا ىذا الواقع ٕبيث يكوف ٥بم مشاركة يف اٚباذ القرار يف شؤكف الطائفة ا٤بختلفة

اف يرغب يف إضعاؼ السيطرة اليونانية على القنصل الركسي يف ا٤بدينة بتشجيعهم على ىذا األمر حيث ك

                                                           
 .145، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  533
 .168.. مرجع سابق.  405سجبلت احملكمة الشرعية القدس. 534
 .188. مرجع سابق. 292سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 535
 .144، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  536
 .25. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 537
 .88القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  538
 .136. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية القدس، 539
 .89ائق العثمانية. مرجع سابق. القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوث 540
 .40السكاكيِب. خليل، كذا أنا يا دنيا. مرجع سابق. 541
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كأسسوا ا١بمعية األرثوذكسية الفلسطينية عاـ    .543، كإٯباد موطئ قدـ للركس يف ا٤بدينة542الكنيسة

 :اآليتكلقد كانت مطالبهم على النحو 544ـ1882

شيات أف يكوف مطراف عريب كاحد على األقل بْب االثِب عشر مطرانا يونانيا ا٤بقيم بعضهم يف األبر  -

 كاألكثرية يف مقر البطريرؾ.

 أف يشَبؾ العرب يف إدارة األديرة كاألكقاؼ. -

 .545االىتماـ با٤بدارس األرثوذكسية كإنشاء كلية من أجل ٦باراة الكنائس األخرل -

جاء يف سجبلت ٧بكمة القدس الشرعية أف كفدا من رؤساء ككجهاء الرـك األرثوذكس من أىاِف مدينة    

دعول إُف احملكمة الشرعية يف ا٤بدينة يطالبوف فيها بتطبيق ا٤بادة مئة كعشركف من القانوف  القدس قد قدموا

قامة ٦بلس ٨بتلط بالقدس نصف من إاألساسي، كالسعي لسرعة تنفيذ أحكامها كالٍب تنّص على 

ظيفتو األكلّبكس كالكهنة الوطنيْب كالنصف اآلخر من الشعب الوطِب العثمآف يرأسو غبطة البطريرؾ، كك 

إصبلح ا٤بدارس كالكنائس كا٤بستشفيات كالنظر يف ٝبيع احتياجات ا٤بلة، كيكوف لو حق مراقبة الواردات 

كا٤بصاريف، كإعادة انتخاب أعضائو الركحيْب من غبطة البطريرؾ، كأعضائو العلمانيْب برأم الشعب، 

اية، الرئيس الركحي ا٤بوجود فيها كبتعيْب نظاره من الشعب يف كل بلدة تابعة للكرسي البطريركي ا٤بذكور ر 

كتكوف كظيفتها كوظيفة اجمللس ا٤بختلط ا٤بذكور نفسو، كقبوؿ ٝبيع الزائرين من أطراؼ سوريا كفلسطْب يف 

أديرة الوقف كباقي الزكار، كقبوؿ الوطنيْب ا٤بستحقْب من سلك األبرشية يف سلك الرىبنة كترقيتهم يف 

الرىباف اليونانيْب كتعديل النظاـ ا٤بخصوص ببطريركية الرـك يف القدس الدرجات الركحية با٤بساكاة مع باقي 

 .  546الذم نشر يف زمن االستبداد كاعَبض عليو من الشعب بوضع نظاـ جديد

                                                           
 .578أرمسَبكنج.  القدس مدينة كاحدة عقائد ثبلث، القاىرة. مرجع سابق.   542
 .72شولش. ٙبوالت جذرية. مرجع سابق . 543
 .578أرمسَبكنج. مدينة كاحدة عقائد ثبلث. مرجع سابق.    544
 .148، 10نا فلسطْب. مرجع سابق. الدباغ. ببلد 545
 .102. مرجع سابق. 402سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 546
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كيبلحظ أنو كجد توجو منظم من أبناء طائفة الرـك األرثوذكس يف ٨بتلف مناطق فلسطْب للمطالبة يف    

آخر يف الفَبة نفسها مطالبة أبناء بلدة بيت جاال بنفس  إصبلح البطريركية حيث كرد يف سجل

 .547ا٤بطالب

"بااللتماس أرسل مأذكنا ٧بكمة بيت ا٤بقدس الشرعية ما يأيت:  إُفكجاء يف السجل الذم قدـ كالتماس 

من قبل الشرع الشريف ألجل ٖبصوص اآليت ذكره فيو السيد ٧بمد بن رأفت ا٣بالدم كاتب ثآف احملكمة 

لقدس الشريف ك األمناء ا٤ببعوثْب معو إُف الدار الكائنة ٗبحلة النصارل بالقدس ك٤با كصل الشرعية با

ى إليو كاألمناء ا٤ببعوثْب معو إُف ىناؾ كاستقر هبم ا٢باؿ عقد بأحد بيوهتا ٦بلسا شرعيا حضر صا٤بأذكف ا٤بو 

م كل من ا٣بورم خليل فيو رؤساء ككجهاء األقواـ الغّب ٧بصورة بالقدس كىي ملة الرـك األرثوذكس كى

أفندم بن قشطة فرح كىو البكوز كموسى الكرسي البطريركي األكرشليمي كا٣بورم جريس أفندم بن عيسى 

كا٣بورم جورجي أفندم بن إبراىيم مهنا أبو سطولة كا٣بورم كا٣بورم عيسى أفندم بن ا٣بورم ٠بعاف 

بن جريس حنانيا كطوردا أفندم بن قسطنطْب أفندم بن ا٣بورم يعقوب برامك كا٣بورم سويَبر أفندم 

يانكو طوردؾ كجريس أفندم بن ٬بلة كسليم أفندم بن إلياس الفارس ٝبيعهم من ملة الرـك العثمانيوف من 

أىاِف القدس كيعقوب بن باسيل احملش كميخائيل بن ركخة الطبة ك مَبس بن موسى خشـر كىم ٨بتاركف 

الشرعية قائلْب أننا  كنفوذ تصرفاهتمن حاؿ صحتهم كسبلمتهم ا٤بلة ا٤بذكورة بالقدس كقرركا طائعْب ٨بتاري

بالنظر للحقوؽ العمومية العائدة للملة ا٤بذكورة ككلنا عنا كعن كافة ا٤بلة ا٤بذكورة متكلما كمدافعا ك٨باصما 

كيف كل دعوة تقتضي للملة ا٤بذكورة يف ا٣بصوص اآليت ذكره كل من صاحب ا٤بعزة جورجي أفندم بن 

الركميْب العثمانيْب من أىاِف القدس الغائبْب عن ىذا اجمللس يف االسَبحاـ ٗبنح  السكاكيِبل كخلييوحنا 

ئة كالواحد كالعشرين من القانوف األساسي بتنفيذ أحكامها كإقامة ٦بلس ٨بتلط بالقدس مقتضى ا٤بادة ا٤با

  برآسة غبطة البطريرؾنصفو من االكيلّبكس كالكهنة الوطنيْب كالنصف اآلخر من الشعب الوطِب العثمآف

                                                           
 .109. مرجع سابق. 402سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 547
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ككظيفتو يف شأف ا٤بلة كالدير مثل إصبلح ا٤بدارس كالكنائس كا٤بستشفيات كالنظر يف ٝبيع احتياجات ا٤بلة 

عموما كبأنو يكوف لو حق رقابة الواردات كا٤بصاريف كبأنو يعد انتخاب أعضائو الركحيْب من غبطة 

ارة من الشعب يف كل بلدة تابعة للكرسي البطريركي كبتعبّب نظالبطريرؾ كأعضائو العلمانيْب يرل الشعب 

ا٤بذكور ٙبت راية الرئيس الركحي ا٤بوجود كتكوف كظيفتها نفس كظيفة اجمللس ا٤بختلط ا٤بذكور كقبوؿ ٝبيع 

أ٫باء الزائرين من اطراؼ سوريا كفلسطْب يف أديرة الوقف كباقي الزكار كقبوؿ الوطنْب ا٤بستحقْب من 

بنة كترقيتهم يف الدرجات الركحية با٤بساكاة مع باقي رىبانة اليوناف كتعديل النظاـ يف سلك الرى األرشية

من الشعب كيوضع كاعَبض عليو  االستبدادا٤بخصوص ببطريقخانة الرـك بالقدس الذم كاف تقرر يف زمن 

رؾ مكانو نظاـ جديد ٱبوؿ عمـو الوطنيْب يف أ٫باء األبرشية حق االشَباؾ يف جلسات انتخاب البطري

...مع حق أعماؿ ٦بلس الستودكس يف ا٤بسائل الركحية كإدخاؿ أعضاء فيو من الكهنة الوطنيْب 

رمشدنت أ أككعدـ رسم أسقف  أبرشيةاألكرشلميْب ا٤بدعوين با٣بوارنة كإقامة كاحد من األساقفة يف مركز 

كتوحيد الصندكؽ رعيتو كجعل خورم عريب كخورم يونآف يف كل كنيسة بانتخاب  إالأك كاىن أك مشاس 

قاعدة  أجرةيف الدير كمنع الرىباف من معاطاة األمور الدنيوية كما يقضي بذلك القانوف الكنائسي كأخّبا 

ا٤بساكاة يف كل عمل أك أمر من األمور مع عدـ إعطاء امتياز ١بنس دكف آخر من ا٤بسحيْب األرثوذكس 

لْب ا٤بوصى يكيبل شرعيا موقوفا على قبوؿ الوكالعثمانيْب ككالة مطلقة صحيحة ما عدا اإلقرار كالصلح تو 

ا٤ببعوثْب معو للمجلس الشرعي ٗبحكمة القدس الشريف  كاألمناءليو إمث عاد ا٤بأذكف ا٤بوصى إليهما 

الشرعية كاهنوا لدينا بوقعة ا٢باؿ فلما ٙبققناه كنفذناه كأمضيناه كألزمنا العمل ٗبقتضاه ٙبرير يف اليـو التاسع 

 ".548كألف كثبلٜبائةلسنة ست كعشرين  الشريفة ا٢بجةعشر من ذم 

يف شؤكف  إشراكهمجاءت ىذه ا٤بطالب من قبل العرب األرثوذكس الذين اشتكوا من التهميش كعدـ 

يف كل  إشراكهم إُفالطائفة مع أهنم أصحاب األرض كجاءت ىذه ا٤بطالب ا٤بتعددة الٍب كانت هتدؼ 

                                                           
 .110-109. مرجع سابق. 402سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 548
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١بنة ٨بتلطة من الرىباف  األرثوذكسيةشكلت الكنيسة ٥با، ف ْباليونانيشؤكف كقرارات الطائفة كعدـ احتكار 

الدينية كا٢بياتية كلكن مع ذلك بقي القرار بيد اليونانيْب ك٩با جاء  األموراليونانيْب كالعرب من أجل رعاية 

يف مطالب مندكب القدس عن األرثوذكس العرب يف اجتماع اجمللس ا٤بختلط الئحة إصبلحية تتعلق 

 ٤بدارس ك٩با جاء يف ىذه البلئحة:بالتعليم كا

  للمجلس ا٤بختلط حق النظارة العامة على ا٤بدارس األرثوذكسية كافة حسب نص القرار إما بنفسو أك

أكثر من  أكبواسطة ١بنة من أعضائو يف الوقت ا٢باضر كلكن ذلك ال ٲبنع من استخداـ عضو 

كال ٲبنع ذلك بقية األعضاء من  أصحاب الكفاءة يف ىذه اللجنة إذا مست ا٢باجة يف ا٤بستقبل

 ٘برم شيئا قبل طرحو يف اجمللس كتقريره. أفاالشَباؾ يف العمل كما ال ٯبوز ٥بذه اللجنة 

  :ىذه النظارة للمجلس تشمل 

 كضع ميزانية ا٤بدارس.- أ

 كضع بركغراـ بدركسها.- ب

 تعْب درجات ا٤بعلمْب كمعاشاهتم على اختبلؼ درجاهتم.- ت

 أخرل بعد االمتحاف ا٤بدقق. إُفترقية ا٤بعلمْب من درجة - ث

 تفتيش ا٤بدارس كامتحاف التبلمذة.- ج

 كضع نظاـ للمعلمْب ٕبقوقهم ككاجباهتم.- ح

 رفض ا٤بعلمْب إذا ٙبقق اجمللس بعدـ أىليتهم.- خ

  بواسطة  أكحق إدارة ا٤بدارس ىي للمتولْب ٕبسب نص القرار ك٥بم أف يقوموا هبذه اإلدارة أما بأنفسهم

 ٲبنع من استخداـ عضو أك أكثر من أصحاب الكفاءة يف ىذه اللجنة إذا ١بنة منهم على أف ذلك ال

 مست ا٢باجة يف ا٤بستقبل كأمكنتهم ميزانية مدارسهم من ذلك.

 :ىذه اإلدارة تشمل 
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 انتقاء ٧ببلت للمدرسْب.- أ

 دفع معاشات ا٤بعلمْب.- ب

 ضبط مصاريف ا٤بدرسة ككارداهتا.- ت

ت تؤذف بأىليتهم للقياـ بوظيفة ا٤بعلم يف انتقاء ا٤بعلمْب بشرط أف يكونوا حاملْب شهادا- ث

التعليم كالَببية، كعلى ا٤بتولْب أف يرفعوا بذلك بيانا للمجلس ا٤بختلط لتعْب درجات 

 ا٤بعلمْب كمعاشاهتم.

  إذا أخل معلم بوظيفتو أك اقَبؼ ذنبان يستوجب عزلو ٯبوز للمتولْب توقيفو عن الشغل على أف يرفعوا

بعد مصادقة اجمللس  إالتلط صاحب النظارة العليا كال ٰبسب ا٤بعلم معزكالن بذلك تقريران للمجلس ا٤بخ

 على ذلك.

  ٥بم مرجعية كل الشكاكل من ا٤بعلمْب كعليهم أف يرفعوا تقريران عن مدارسهم للمجلس ا٤بختلط مرة كل

 .549سنة

لت يف حل ىذه القضية رفع ا٣ببلؼ بْب الوطنيْب األرثوذكس كاليونانيْب إُف ا٢بكومة العثمانية الٍب ماط   

الضغط على البطريرؾ األرثوذكسي  لئلعبلف على مسّبة يف ا٤بدينة من أجل٩با دعا النصارل الوطنيْب 

لغاء ىذه ا٤بظاىرة ككعدىم بالسعي ا٢بثيث ٢بل إللقبوؿ ٗبطالبهم كلكن متصرؼ ا٤بدينة تدخل من أجل 

ـ لليونانيْب حيث أصدر متصرؼ بيت 1914، كلكن الدكلة العثمانية انتصرت يف عاـ 550ا٤بسألة ىذه

ا٤بقدس ماجد بك قرارا بأحقية اليونانيْب يف التصرؼ كالسيادة على ٝبيع القرارات كا٤بمتلكات 

 .551األرثوذكسية

                                                           
 .3. 1911، يافا، ٛبوز، 55فلسطْب. ع  549
 .3. 1911، يافا، آب، 56فلسطْب. ع   550
 .6. 1914، يافا، كانوف ثآف، 297فلسطْب. ع   551
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. كاعتربت 553الٍب تقع يف القسم الشماِف الغريب من ا٤بدينة 552كسكن األرثوذكس يف حارة النصارل   

، كٲبثل أبناء الطائفة يف ا٤بدينة 554واطنْب عثمانيْب تعاملهم كا٤بسلمْبالدكلة العثمانية الرـك األرثوذكس م

، ككاف مسؤكال 556، ك٦بلس اختيارية يقـو كوسيط بْب الطائفة كالسلطات العثمانية٨555بتار أكؿ ك٨بتار ثاف

 كللطائفة أكقاؼ كثّبة كاف بطريرؾ 557عن التعريف عن أبناء الطائفة كا٢بفاظ على أمواؿ األيتاـ كالشهادة

 .558الرـك مسؤكال عنها، كىي ٨بصصة لفقراء الطائفة كلئلنفاؽ على الكنيسة كالعاملْب فيها

كتعاملت الدكلة العثمانية مع الرـك األرثوذكس بطريقة ٩بتازة حيث كرد يف السجبلت مناداة بطريريك    

لطائفة مناصب كما تقلد بعض أبناء ا  560زين العشّبة العيساكيةب، كيف مرة أخرل 559الرـك بصاحب الرتبة

كعضو  561مهمة يف متصرفية القدس الشريف حيث عمل اسَبيادم أفندم عضوا يف ٦بلس إدارة ا٤بتصرفة

يف البلدية، كمن العائبلت األرثوذكسية ا٤بوجودة يف ا٤بدينة برزت عائبلت الشامي كالغورم كالطرشا 

عنصرة كالسكاكيِب كخشـر كالنحاس كالسحار كاجملشي كفراج كأبو مقحار كبرامكة كعصعوصة كنسطاس ك 

 .562كجوىرية كأبو صواف كالدبيكة كسابيبل

  

                                                           
 .85. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 552
 .882رافق.  فلسطْب يف عهد العثمانيْب. مرجع سابق. 553 
 .145. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 554
 .60. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 555
 .8. مرجع سابق. 371سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 556
 .182. مرجع سابق. 403سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 557
 .268. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 558
 .90. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 559
 .47. مرجع سابق. 386سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 560
 .99. مرجع سابق. 384سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 561

 .220ـ. مرجع سابق. 1918-1831ا٤بدٓف. مدينة القدس كجوارىا يف أكاخر العهد العثمآف،  562
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 :اآليتكبلغ عدد أبناء الطائفة األرثوذكسية على النحو 

 المقدس. بيت في األرثوذكس عدد @21 جدول

 

 ثانياً@ األرمن@ 

ـ، حيث اختار السلطاف العثمآف ٧بمد 1461اعَبفت الدكلة العثمانية باألرمن كطائفة نصرانية يف عاـ    

الفاتح بطريريك للطائفة كأناط بو اإلشراؼ على شؤكف الطائفة كمنحو السلطة الدينية على أبناء 

 .565لطائفةا

كيعود الوجود األرمِب يف بيت ا٤بقدس إُف القرف الثآف عشر ا٤بيبلدم، حيث كانت ٥بم ثبلث كنائس    

يشغل مساحة كبّبة من كالذم  566على جبل الزيتوف، كدير مار يعقوب ا٤بوجود يف حارة األرمن يف ا٤بدينة

كىناؾ دير الزيتونة الذم يوجد يف حارة ، إسطنبوؿاألراضي ككاف يقيم فيو بطريرؾ ا٤بدينة التابع لبطريرؾ 

                                                           
 .149ـ. مرجع سابق. 1871سالنامة كالية سوريا،  563
 .82القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 564
 .100اة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. القض 565
 .383. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 566

 النسبة ا٤بئوية عدد النصارل عدد األرثوذكس العاـ
 %41 4428 1794 563ـ1871
 %51 6500 3300 564ـ1880
 %52 7945 4100 ـ1890
 %53 9350 5000 ـ1900
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ـ تاريخ االحتبلؿ 1917كظل ىذا األمر إُف  567النصارل ككاف يستخدـ كسكن للراىبات األرمن

 .568للمدينة اإل٪بليزم

، كازداد عددىم بسبب حدكث 569كسكن األرمن يف ا١بنوب الغريب من ا٤بدينة يف حي عرؼ ٕبي األرمن

فلجئوا إُف ا٤بدينة؛ ٤با ٥با من مكانة دينية، كما تشهده من أمن صدامات يف مدف أخرل كدمشق كبّبكت 

، ككاف البطريرؾ األرمِب مسؤكال عن 570كاستقرار، كىي من أغُب الطوائف النصرانية ا٤بوجودة يف ا٤بدينة

أكقاؼ الطائفة يف ا٤بدينة ٗبوجب الرباءة السلطانية كيستخدـ ريعها لئلنفاؽ على فقراء الطائفة كعلى 

 .571لبطريركيةموظفي ا

أقاـ األرمن طقوسهم الدينية داخل كنيسة القيامة أسوة ببقية الطوائف، ككاف الصراع على أشده      

٧بتدما بْب ٨بتلف الطوائف على السيادة على األماكن الدينية يف ا٤بدينة كحدثت بسبب ذلك صدامات 

 .572دامية أدت إُف كقوع قتلى كجرحى يف فَبات زمنية ٨بتلفة

ـ على رعاية مصاٌف األرمن ا٤بوجودين يف ا٤بدينة ٨بتار مهمتو االتصاؿ بالسلطة العثمانية يف ا٤بدينة كيقو     

 .573كالتعريف على األشخاص كالشهادة معهم

  

                                                           
 .160. مرجع سابق. 382سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 567
ت: مركز دراسات الوحدة العربية، . بّبك 1أبو جابر، رءكؼ سعد. الوجود ا٤بسيحي يف القدس خبلؿ القرنْب التاسع عشر كالعشرين. ط568 

 .56ـ. 2004
 .133. مرجع سابق. 390سجبلت احملكمة الشرعية القدس، 569
 .104القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  570
 .140-138. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 571
 .364سابق.العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع 572
 .95. مرجع سابق. 385سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 573
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 :اآليتكبلغ عدد األرمن يف مدينة بيت ا٤بقدس على النحو 

 المقدس. بيت في األرمن عدد @22 جدول                                         

 النسبة ا٤بئوية عدد النصارل عدد األرمن العاـ
 %24 4428 1050 574ـ1871
 %11 6500 730 ـ1880
 %9 7945 735 ـ1890
 %10 9350 900 575ـ1900

 

 ثالثاً@ الروم الكاثوليك.

استطاعوا أف ـ حيث 1848انشقت عن طائفة الرـك األرثوذكس كأنشأت ٥بم أبرشيو يف ا٤بدينة عاـ   

 .576ٰبصلوا على االستقبلؿ التاـ عن الرـك األرثوذكس

، كيرجع 577كاضطهدىم األرثوذكس أكؿ األمر ٗبساعدة الدكلة العثمانية الٍب َف تكن تعَبؼ بانشقاقهم   

ىذا الدعم ألف الدكلة العثمانية َف تكن تعَبؼ يف ذلك الوقت بالطوائف الٍب انشقت عن أصو٥با، كلذلك  

على شؤكف الكاثوليك ك٩بارسة شؤكهنم الدينية كٲبثلهم أماـ  اإلشراؼؾ الرـك األرثوذكس يتوُف كاف بطرير 

الدكلة، كألف الدكلة العثمانية اعتربت األرثوذكس من رعايا الدكلة العثمانية ككصفتهم السجبلت برعايا 

اثوليك فكانوا يتبعوف البابا يف السلطاف نصره العزيز الرٞبن؛ كألهنم من أبناء الببلد األصلية، أما الرـك الك

ركما، ككانوا يتلقوف الدعم من أكركبا الٍب كانت يف عداء شديد مع الدكلة العثمانية. كاستفاد الكاثوليك 

ـ 1833من االتفاقيات الٍب كقعتها فرنسا مع الدكلة العثمانية، كنالوا اعَباؼ الدكلة العثمانية هبم عاـ 

                                                           
 .149ـ. مرجع سابق. 1871سالنامة كالية سوريا،  574
 .82القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  575
 .65 أبو جابر. الوجود ا٤بسيحي يف القدس خبلؿ القرنْب التاسع عشر كالعشرين. مرجع سابق. 576

 .117ـ. مرجع سابق. 1872 – 1840غرابية. سورية يف القرف التاسع عشر   577
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ر من السلطاف العثمآف، بطريرؾ الرـك الكاثوليك الذم يسكن يف حارة كيعْب البطريرؾ ٗبوجب قرار يصد

، كأتباع ىذه الطائفة من أصوؿ 579ككاف دير الكاثوليك موجودا أيضا يف حارة النصارل 578النصارل

٨بتلفة: إسباف كأ٤باف كإيطاليْب كمع ذلك َف يكن ٥بم ثقل كبّب يف ا٤بدينة بسبب قلة أتباعها مقارنة 

 .580رلبالكنائس األخ

 :اآليتكبلغ عدد الرـك الكاثوليك يف ا٤بدينة على النحو 

 المقدس. بيت في الكاثوليك عدد @23 جدول

 النسبة ا٤بئوية عدد النصارل عدد الكاثوليك العاـ
 %2 4428 106 ـ1871
 %28 6500 1850 ـ1880
 %29 7945 2300 ـ1890
 %32 9350 3050 581ـ1900

 

 عاً@ الالتين@راب

يعود كجودىم يف ا٤بدينة إُف االحتبلؿ الصلييب ٤بدينة بيت ا٤بقدس حيث أقاموا بطريركيا التينيان على    

، كعندما فتح صبلح الدين األيويب ا٤بدينة بقي عدد 582ا٤بدينة فأصبحت كلمة البلتْب ىي العليا يف ا٤بدينة

كانية الٍب عهد إليها حراسة بعض األماكن سنسي، كأشرؼ على إدارة شؤكهنم األخوية الفر 583قليل منهم

                                                           
 .184. مرجع سابق. 393سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 578
 .143. مرجع سابق. 405سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 579
 .96القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  580
 .82صارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. القضاة. ن 581

 .54، 1951، 1العارؼ. عارؼ، ا٤بسيحية يف القدس، القدس، مطبعة دير الرـك األرثوذكس، ط  582
 .10. الطراكنة. األٮبية االجتماعية كاالقتصادية للقدس العثمانية كالتدخل األكريب فيها يف العصر ا٢بديث كا٤بعاصر. مرجع سابق583

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



148 

، ك٥بم نفوذ كبّب استطاعوا من خبللو ٙبويل عدد من أتباع الكنيسة 584الدينية كخدمة ا٢بجاج األكربيْب

األرثوذكسية إُف طائفتهم على الرغم من كجود مرسـو سلطآف ٲبنع ٙبوؿ أم نصرآف من أتباع الدكلة 

  .585العثمانية إُف أم طائفة أخرل

ـ فقد قرر البابا ذلك العاـ 1847كظل البلتْب ٩بنوعْب من كجود بطريرؾ ٲبثلهم يف ا٤بدينة إُف عاـ    

، حيث نصب بطريرؾ يقـو على ٛبثيلهم كيسكن يف بطريركية البلتْب يف 586إحياء بطريركية القدس البلتينية

رضاء أكركبا من أجل نيل ، كلقد استفادكا من كجود ا٢بكم ا٤بصرم الذم سعى إُف إ587حارة ا١بوالدة

كىناؾ ٨بتار ك٦بلس اختيارية ٲبثل  589، كبعد أف اعتربهتم الدكلة العثمانية من راعياىا588الدعم كالتأييد

، كما أف بعض أبناء الطائفة كصلوا إُف مراكز مهمة داخل متصرفية القدس 590البلتْب لدل الدكلة العثمانية

، كفرنسيس أفندم كاف 591أعضاء ٦بلس إدارة اللواء الشريف ، كمنهم حنا عيسى أفندم البلتيِب أحد

. 593كسركفيم البلتيِب عضو ٧بكمة بداية ا٢بقوؽ يف ا٤بدينة 592أيضا عضو يف إدارة لواء القدس الشريف

كامتاز البلتْب يف نشاطهم يف اإلرساليات التبشّبية الٍب قامت بإنشاء عدد من األديرة كا٤بدارس الٍب 

 .594وؿ بعض أبناء الطوائف األخرل إليهمساٮبت يف زيادة أعدادىم كٙب

  

                                                           
 .108القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 584
 .109القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 585

 .121ـ. مرجع سابق. 1872 – 1840غرابية. سورية يف القرف التاسع عشر  586
 .29 . مرجع سابق.372سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 587
 .110القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 588
 .40. مرجع سابق. 412سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 589
 .17. مرجع سابق. 373سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 590
 .81. مرجع سابق. 373سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 591
 .79. مرجع سابق. 384س.سجبلت احملكمة الشرعية. القد 592
 .87. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 593
 .114القضاة. أٞبد حامد، نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية، 594
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، 597كفرنسا 596كإيطاليا 595كٛبيز البلتْب بتنوعهم العرقي، فمنهم الرىباف كالرعايا البلتْب من دكؿ إسبانيا  

يف حارة النصارل كدير رىباف صهيوف  599كدير راىبات مار يوسف 598رسانطةطككانوا يشرفوف على دير 

كبلغ عدد اللتْب يف ا٤بدينة على النحو  601ا٤بنشية خارج سور ا٤بدينة كدير احملبة يف حارة 600يف حارة الواد

 اآليت:

 .المقدس بيت في الالتين عدد @24 جدول

 النسبة ا٤بئوية عدد النصارل عدد البلتْب العاـ

 %25 4428 1074 602ـ1871

 

 خامساً@ األقباط.

س إُف القرف الربع ا٤بيبلدم كيتبع األقباط بابا األقباط يف مصر، يعود كجود األقباط يف مدينة بيت ا٤بقد   

كىو يف العادة من ا٤بصريْب الساكنْب يف  603كينوب عنو مطراف ا٤بدينة الذم يتوُف الرئاسة الدينية

، ككانوا يسكنوف حارة النصارل حيث يوجد دير خاص هبم يسمى دير األقباط يقع بالقرب من 604ا٤بدينة

كىؤالء ٥بم مكاف خاص يف   606ت بطريركية األقباط تقع بالقرب من كنيسة القيامةككان 605خاف الزيت

                                                           
 .94. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 595
 .3. مرجع سابق. 393سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 596
 .61. مرجع سابق. 395رعية. القدس.سجبلت احملكمة الش 597
 . 58. مرجع سابق. 371سجبلت احملكمة الشرعية. القدس.598
 .41. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 599
 .42. مرجع سابق. 409سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 600
 .31. مرجع سابق. 412سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 601
 .149ـ. مرجع سابق. 1871ا، سالنامة كالية سوري 602
 .14الطراكنة. األٮبية االجتماعية كاالقتصادية للقدس العثمانية كالتدخل األكريب فيها يف العصر ا٢بديث كا٤بعاصر. مرجع سابق. 603
 .38. مرجع سابق. 402سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 604
 .73. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 605
 .92. مرجع سابق. 405احملكمة الشرعية. القدس.سجبلت  606
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، ك٥بم أكقاؼ داخل ا٤بدينة كخارجها، يستخدـ ريعها لئلنفاؽ على فقراء الطائفة كرعاية 607كنيسة القيامة

،كٙبسنت أحوا٥بم مع ا٢بكم ا٤بصرم لببلد الشاـ حيث ازدادت أعدادىم كٙبسنت 608موظفي الطائفة

 .609ياهتم كابتاعوا أمبلكا كثّبةظركؼ ح

 :اآليتكيبلغ عدد األقباط يف ا٤بدينة على النحو 

 المقدس. بيت في األقباط عدد @25 جدول

 النسبة ا٤بئوية عدد النصارل عدد األقباط العاـ
 %6 4428 264 610ـ1871
 %2 6500 100 ـ1880
 %1 7945 100 ـ1890
 %1 9350 130 611ـ1900

 

 سادساً@ األحباش. 

ينتمي األحباش إُف الكنيسة األرثوذكسية، ككصلوا ا٤بدينة يف القرف الرابع ا٤بيبلدم، كيتبعوف البطريركية      

، 612القبطية يف مصر ككاف رئيس ديرىم ا٤بوجود يف بيت ا٤بقدس يعْب من قبل بابا األقباط يف مصر

ها أخذت منهم بسبب قلة عددىم كعدـ امتبلكهم كٲبلكوف عددا من ا٤بمتلكات داخل ا٤بدينة كلكن

 .613مصليات داخل كنيسة القيامة

                                                           
 .115القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 607
 .38. مرجع سابق. 402سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 608
 .132العارؼ. ا٤بسيحية يف القدس. مرجع سابق. 609
 .149ـ. مرجع سابق. 1871سالنامة كالية سوريا،  610
 .82لقضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. ا 611
 .12الطراكنة. األٮبية االجتماعية كاالقتصادية للقدس العثمانية كالتدخل األكريب فيها يف العصر ا٢بديث كا٤بعاصر. مرجع سابق. 612
 .117القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 613
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كازداد التنافر بْب األحباش كاألقباط رغم أهنم يتبعوف كنيسة كاحدة، رغم إقامة األحباش يف كنيسة      

 يف ا٤بدينة كضيوؼ، كٙبسن أكضاعهم بعد أف أرسل ٥بم ملكة ا٢ببشة األمواؿ البلزمة؛ لسد 614األقباط

حاجاهتم كشراء بعض ا٤بمتلكات الٍب كاف ٱبصص ريعها لسد حاجات الطائفة يف ا٤بدينة، كما قاـ ببناء  

 اآليت: يف ا٤بدينة على النحو، كبلغ عدد األحباش 615كنيسة خاصة هبم

               

 المقدس بيت في األحباش عدد @26 جدول

 النسبة ا٤بئوية لعدد النصار  عدد األحباش العاـ

 %0.34 5220 75 ـ1870

 %0.11 6500 75 616ـ1880

 %0.94 7945 75 ـ1890

 %0.10 9350 100 ـ1900

 

 سابعاً@ السريان@

ـ أقيم للسرياف بطريريك إنطاكية، كأعلن 1783، كيف عاـ 618ككاثوليك 617ككانوا منقسمْب بْب أرثوذكس

أف السرياف يف بيت ا٤بقدس بقوا يتبعوف الكنيسة األرثوذكسية  االٙباد مع الكنيسة الكاثوليكية يف ركما إال

ـ كبعدىا حصلوا على اعَباؼ السلطاف العثمآف هبم، فهو يقـو على رعاية شؤكف 1851حٌب عاـ 

                                                           
 .48. مرجع سابق. 382سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 614
 .73. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية القدس،615
 .82القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  616
 .14. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 617
 .93رجع سابق. . م397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 618
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، ككانوا يعيشوف يف حارة السرياف الٍب تقع بْب باب ا٣بليل كباب 619الطائفة كأكقافها مطراف السرياف

 الشرؼ.

 :اآليتجاؤكا على النحو  كعددىم قليل حيث

 المقدس. بيت في السريان عدد @27 جدول

 النسبة ا٤بئوية عدد النصارل عدد السرياف العاـ
 %1 4428 42 620ـ1871
 %0.23 6500 15 621ـ1880
 %0.31 7945 25 ـ1890
 %0.75 9350 70 ـ1900

 

 ثامناً@ البروتستانت.

إُف ا٤بدينة، كركزت  إ٪بليزيةـ، حيث قدمت أكؿ إرسالية تبشّبية 1822ت يف عاـ بدأ نشاط الربكتستان   

حيث كزعت عليهم األناجيل، ككقف األرثوذكس ضد نشاط  622جهدىا على تنصّب اليهود الفقراء

الربكتستانت كقامت الدكلة العثمانية ٗبنع شراء الكتب الذين يوزعوهنا كما منعوا من الصبلة يف كنيسة 

 .623القيامة

كتغّب ىذا ا٢باؿ بعد دخوؿ ا٢بكم ا٤بصرم إُف ا٤بدينة حيث ٠بح ٥بم ٗبمارسة نشاطهم التبشّبم بْب     

٨بتلف الطوائف النصرانية بعد أف ناؿ أتباع ا٤بذىب الربكتستانٍب اعَباؼ الدكلة العثمانية، كأصبحت تتعامل 

                                                           
 .93. مرجع سابق. 391سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 619
 .149ـ. مرجع سابق. 1871سالنامة كالية سوريا،  620
 .82القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.     621
 .567أرمسَبكنج. مدينة كاحدة عقائد ثبلث. مرجع سابق. 622
 .13جتماعية كاالقتصادية للقدس العثمانية كالتدخل األكريب فيها يف العصر ا٢بديث كا٤بعاصر. مرجع سابق. الطراكنة. األٮبية اال623
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اؼ بعد ضغوط إ٪بليزية قاـ هبا ،  كمت ىذا االعَب 624معهم كمواطنْب تسرم عليهم القوانْب العثمانية

الٍب أسست  625اإل٪بليزيةيف ا٤بدينة، ككانت مدينة القدس مقر ا١بمعية الكنسية التبشّبية  اإل٪بليزمالقنصل 

، كمنحت ٥بم حرية التبشّب بْب ٨بتلف الطوائف النصرانية حيث اعتنق 626ـ1841أكؿ أسقفية يف 

اموا بإنشاء عدد من ا٤بدارس، كأسسوا كلية يف عاـ الربكتستانتية عدد من أبناء الطوائف األخرل كق

، كٲبثل الربكتستانت يف ا٤بدينة ٨بتار يُعّد كسيطا بْب الربكتستانت كبْب مؤسسات الدكلة 627ـ1854

 .628العثمانية ا٤بختلفة

 :اآليتعلى النحو كبلغ عدد الربكتستانت 

 س.المقد بيت في البروتستانت عدد @28 جدول

 النسبة ا٤بئوية عدد النصارل عدد الربكتستانت العاـ
 %2 4428 96 ـ1871
 %7 6500 430 ـ1880
 %8 7945 610 ـ1890
 %1 9350 100 629ـ1900

 

 تاسعاً@ الموارنة.

، كلكن ىذا الوجود تضاءؿ بصورة كبّبة مع مركر الوقت كيف عاـ 630ك٥بم حارة صغّبة تابعة ٢بارة النصارل

، كقدـ بعض ا٤بوارنة ا٤بدينة قادمْب من 631كافسأكقافهم يف ا٤بدينة إُف دير الفرنسيـ حيث بيعت 1860

                                                           
 .304. مرجع سابق. 361سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 624
 .183. مرجع سابق. 405سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 625
 .26شولش. ٙبوالت جذرية. مرجع سابق. 626
 .129قدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. القضاة. نصارل ال627
 .134. مرجع سابق. 396سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 628
 .82القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  629
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، كال 632لبناف بسبب حدكث االضطرابات ىناؾ، كَف تعَبؼ الدكلة بوجودىم كطائفة مستقلة يف ا٤بدينة

 يوجد إحصائيات بعددىم يف ا٤بدينة.

مركزان دينيان للطائفة عرؼ "بطركخانة ا٤بوارنة" يف ا٤بدينة كقاموا ببناء  أرضاـ 1895اشَبل ا٤بوارنة يف عاـ 

ـ ا٣بورم يوسف العلم ككيبل للبطريركية 1896كبنيت يف داخلو كنيسة القديس ماركف، كعْب يف عاـ 

 .633ا٤باركنية يف ا٤بدينة

 :كفيما يأيت جدكؿ يبْب عدد كل طائفة من الطوائف النصرانية

 .634المقدس بيت مدينة في النصرانية الطوائف عدد @29 جدول

 اجملموع السرياف الربكتستانت البلتْب األقباط الكاثوليك األرمن األرثوذكس العاـ

 5220 42 96 1074 264 106 1050 1794 635ـ1871

 6500 15 430 --- 175 1850 730 3300 636ـ1880

 7945 25 610 --- 175 2300 735 4100 ـ1890

 9350 70 100 --- 230 3050 900 5000 ـ1900

 

ـ يبلحظ أف األرثوذكس 1871الدكلة العثمانية يف عاـ يف ىذا ا١بدكؿ الذم يعتمد على إحصاءات 

ككاف الكاثوليك كالربكتستانت أقلية يف حافظوا على مركز الصدارة من حيث العدد كمن مث البلتْب كاألرمن 

للعاـ  ؤرخ بن أريوا٤بأما اإلحصائية الٍب أكردىا ا٤بدينة ككما د٦بت اإلحصائية بْب األقباط كاألحباش، ك 
                                                                                                                                                                          

 .9. مرجع سابق. 361سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 630
 .142. مرجع سابق. 402سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 631
 .132القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 632

 .151العارؼ. ا٤بسيحية يف القدس. مرجع سابق.  633
 .82القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  634
 .149ـ. مرجع سابق. 1871سالنامة كالية سوريا،  635
 .82. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. القضاة 636
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كبّبة على ما أكرده الرحالة كالقناصل يف   تتفق بنسبةـ فهي 1900ـ كعاـ 1890ـ كعاـ 1880

 .637تقديراهتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .109القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  637
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 المبحث الثالث@ اليهود )طوائفهم، عددىم(.

ها معهم أحد من اليهود، كلكن اشَبط نصارل بيت ا٤بقدس على ا٤بسلمْب بعد فتحهم ا٤بدينة أال يسكن   

نشاط علِب أك ٥بم ا٤بسلمْب تساىلوا مع سكن اليهود للمدينة حيث أهنم كانوا قليلي العدد كَف يكن 

 مظاىر دينية منظمة تدؿ على كجودىم يف ا٤بدينة حيث أهنم اقتصركا شعائرىم على بيوهتم.

اليهود بقسوة كقتلوا عددا منهم، كاسَبقوا كظل ىذا األمر إُف ا٢بركب الصليبية حيث عامل الصليبيوف    

البعض كَف يبقوا على أم يهودم داخل ا٤بدينة؛ كيعود ىذا األمر إُف اعتقادىم بأف اليهود ىم من قتل 

من ا٤بدينة عادكا إليها بعدد قليل. كيف عهد الصلبيْب  الدين األيويب، كبعد أف طرد صبلح 638ا٤بسيح

شخصا، ك٥بم كنيس يؤدكف شعائرىم الدينية  250بلغ عددىم  ا٤بماليك بقي الوضع على ما ىو حيث

 .639فيو

 المطلب األول@ الوجود اليهودي في المدينة.

، ككانت عبلقتهم مع ا٤بسلمْب عبلقة حسنة استمرت 640سكن اليهود يف ا٤بدينة حّيا عرؼ ٕبارة اليهود   

رل، كىاجر إُف ا٤بدينة يف منتصف حٌب بعد قدـك العثمانيْب الذين تعاملوا معهم كما تعاملوا مع النصا

القرف الثامن عشر عدد من يهود بولندا كركسيا الذين تعرضوا إُف التضييق كاالضطهاد، مث ىاجر إليها يهود 

، كاستمر ىذا الوضع إُف أكاسط القرف التاسع عشر الذم أخذ 641إسبانيا الذين ىربوا من بطش اإلسباف

أجل ا٥بجرة إُف فلسطْب؛ حٌب يؤسسوا كطنا خاصا هبم، ككي يشهد دعوات يهودية إُف يهود العاَف من 

                                                           
 .100علي. القدس يف العصر ا٤بملوكي. مرجع سابق.  638
 .102-101علي. القدس يف العصر ا٤بملوكي. مرجع سابق.  639
 .94. مرجع سابق. 388القدس.سجبلت احملكمة الشرعية.  640
 .77ـ. مرجع سابق. 1909 -ـ1897حبلؽ. موقف الدكلة العثمانية من ا٢بركة الصهيونية  641
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يتخلصوا من الظلم كاالضطهاد الذم يعيشوه يف أكركبا، فحصلت ىجرات متتالية استمرت حٌب هناية 

 ا٢بكم العثمآف يف ا٤بدينة.

الدكلة  كٲبكن تقسيم اليهود إُف قسمْب: قسم موجود يف ا٤بدينة قبل موجة ا٥بجرة اليهودية، كتعاملت معهم

. كٲبثل 642العثمانية كمواطنْب ٥بم نفس حقوؽ بقية الرعية ككانت تصفهم الدكلة با٤بوسويْب العثمانيْب

، كىناؾ حاخاـ 643ىؤالء ٨بتاراف ك٦بلس اختيارية مهمتهم كحلقة كصل بْب اليهود كبْب الدكلة العثمانية

د كعن أكقاؼ اليهود ا٤بوجودة يف ا٤بلة ا٤بوسوية الذم كاف مسؤكال عن الناحية الدينية للسكاف اليهو 

 .644ا٤بدينة

كالقسم الثآف ىاجر إُف ا٤بدينة كاستوطن داخل ا٤بدينة يف حارة اليهود، كأحيانا يف حارات أخرل كيف  

 647كقومبانية مشكلوت 646كقومبانية ماية شعارٔف 645ا٤بستوطنات خارج السور مثل قومبانية بيت إسرائيل

 653كاسَباليا 652كمصر 651كاليمن 650كإيراف  649ككاف اليهود من دكؿ متعددة "ا٤بغرب 648كرموت

 662كالنمسا 661كفرنسا 660كإ٪بلَبا 659كركسيا 658كأ٤بانيا 657كأمريكيا 656كٖبارل 655كبلغاريا 654كالربازيل

                                                           
 .217. مرجع سابق. 360سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 642
 .142. مرجع سابق. 362سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 643
 .72. مرجع سابق. 392سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 644
 .126. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 645
 .72. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 646
 .113. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 647
 .46. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 648
 .254 . مرجع سابق.360سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 649
 .82. مرجع سابق. 413سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 650
 .8. مرجع سابق. 391سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 651
 .223. مرجع سابق. 361سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 652
 .152. مرجع سابق. 360سجبلت احملكمة الشرعية القدس، 653
 .6 . مرجع سابق.413سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 654
 .120. مرجع سابق. 412سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 655
 .72. مرجع سابق. 400سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 656
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كبقية دكؿ العاَف". ككانوا يشكلوف أغلبية اليهود ا٤بوجدين يف ا٤بدينة كتعاملتم معهم  663كالسويد كإيطاليا

كلة العثمانية كمقيمْب يف ا٤بدينة معهم جنسية أخرل منعتهم يف بعض األكقات من التملك يف الد

 . 664ا٤بدينة

  م4<<4-<><4الهجرة اليهودية  أواًل@

قاـ يهودم أ٤بآف يدعى ىوفماف بالدعوة إُف ا٥بجرة إُف فلسطْب، فأسس ٝبعية ٧بيب القدس الشريف    

دج من السلطاف العثمآف عبد العزيز ترخيصا بإنشاء مستعمرة حيث طلب ٗبساعدة يهودم آخر ا٠بو ىار 

يهودية يف فلسطْب يسكن فيها اليهود، ك٪بحا يف ا٢بصوؿ على اإلذف كتوجها إُف فلسطْب لبلطبلع على 

 األمر.

ـ بدأ اليهود األ٤باف يهاجركف إُف فلسطْب حيث اشَبل ىوفماف أراضي يف يافا كبيت 1869يف عاـ      

كن فيها ا٤بهاجرين األ٤باف الذين عملوا يف الزراعة كحصلوا على الدعم من يهود فرنسا، ا٤بقدس كأس

كتغاضت الدكلة العثمانية عنهم؛ العتقادىا بأهنم ال يشكلوف خطرا على فلسطْب كأف ا٥بدؼ كاف تطوير 

 .665اقتصاد الدكلة العثمانية ا٤بتهاكم عن طريق تشجيع كدعم ا٤بشاريع الزراعية

اليهود يف إقناع السلطاف العثمآف عبد العزيز يف كىبهم قطعة أرض ليقيموا عليها مدرسة زراعية ك٪بح       

عرفت باسم "شارؿ نَب" حيث ٚبرج من ىذه ا٤بدرسة ٫بو ستوف شابا يهوديا، كما ٪بح بعض يهود بيت 

                                                                                                                                                                          
 .85. مرجع سابق. 370سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 657
 .10. مرجع سابق. 409سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 658
 .59. مرجع سابق. 408سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 659
 .8. مرجع سابق. 409سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 660
 .146. مرجع سابق. 360سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 661
 .66. مرجع سابق. 412سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 662
 .25. مرجع سابق. 408سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 663
 .261. مرجع سابق. 360سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 664
 .79حبلؽ. موقف الدكلة العثمانية من األطماع الصهيونية. مرجع سابق. 665
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اليهودم  ، كأسس ا٢باخاـ666ا٤بقدس من شراء مساحة من األراضي أقاموا عليها مستعمرة "بتاح تكفا"

يهودا القلعي ٝبعية الستعمار األراضي يف القدس ككاف ىدؼ ا١بمعية ا٤بعلن ٚبليص اليهود يف العاَف من 

 . 667الشتات كالنفي كاعتبار فلسطْب ىي السبيل الوحيد أماـ اليهود

يهود ـ، كقد اهتم ال1881كتزايدت ىجرة اليهود الركس بعد اغتياؿ القيصر الركسي إسكندر الثآف عاـ     

يف ا٤بشاركة يف اغتيالو، كاٚبذت ا٢بكومة الركسية عددا من القرارات ا٤بناىضة لليهود كالٍب تقيد حريتهم، 

كىناؾ أسباب أخرل شجعت ا٢بكومة الركسية على اٚباذ ىذه القرارات منها أسباب اقتصادية سببها 

 . 668ما٥بماألساليب غّب ا٤بشركعة الٍب يستخدمها التجار كا٤برابوف اليهود يف أع

 م>?<4-8<<4ثانياً@ الهجرة اليهودية 

أسس عدد من الزعماء اليهود من بلداف ٨بتلفة ٝبعية أحباء صهيوف الٍب كانت هتدؼ إُف قياـ     

مستعمرات زراعية كمقدمة لبلستيبلء على فلسطْب، ك٪بحوا يف إنشاء عدد من ا٤بستعمرات الزراعية على 

ككانت تشَبط  669ـ ٗبنع ا٥بجرة اليهودية إُف فلسطْب،1882يف عاـ الرغم من إصدار الدكلة العثمانية 

، كعلى الرغم من كل ىذه 670على األجانب ا٢بصوؿ على رخصة من أجل الشراء كالبيع  داخل ا٤بدينة

فلسطْب كلكن ىذه ا٥بجرة استمرت حيث يعد عاـ  إُفاإلجراءات الٍب حاكلت ا٢بد من ىجرة اليهود 

، كَف تشَبط الدكلة العثمانية على اليهود 671لليهود يف فلسطْبقيقي ـ بداية االستعمار ا٢ب1882

، كلكن اإلدارة 672العثمانيْب ا٢بصوؿ على تصريح من أجل البيع كالشراء كعاملتهم كما تعامل بقية رعاياىا

                                                           
 .82 -80حبلؽ. موقف الدكلة العثمانية من األطماع الصهيونية. مرجع سابق.  666
 .83حبلؽ. موقف الدكلة العثمانية من األطماع الصهيونية. مرجع سابق.  667
 .85ية. مرجع سابق. حبلؽ. موقف الدكلة العثمانية من األطماع الصهيون 668
 .298االعارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 669
 .261. مرجع سابق. 360سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 670
 .228ـ. مرجع سابق. 1918 – 1700مناع. تاريخ فلسطْب يف أكاخر العهد العثمآف  671
 .254. مرجع سابق. 360سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 672
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 احمللية العثمانية كانت تتحايل على القانوف كتتعاكف مع الزعماء اليهود كالقناصل األجانب الذين يغدقوف

 .673عليهم األمواؿ كالرشاكل من أجل تسهيل انتقاؿ ملكية األراضي لليهود

 م.=4?4-=?<4ثالثاً@ الهجرة اليهودية 

دعا الزعيم اليهودم ىّبتزؿ اليهود إُف التحرؾ ا١بدم إلقامة كطن قومي لليهود، كمن أجل ٙبقيق ىذا 

قامة دكلة يهودية عن طريق ا٢بصوؿ كدعا ىّبتزؿ إُف إ ،ـ1897األمر عقد مؤٛبر باؿ يف سويسرا يف عاـ 

تأييد دكِف يرعى قياـ ىذه الدكلة، كاٚبذ ا٤بؤٛبر قرارات عرفت بالربنامج الصهيوٓف كالذم كاف يتكوف من 

 النقاط اآلتية: 

 ا٤بثابرة على استعمار فلسطْب بواسطة الزراع كأصحاب ا٢برؼ كا٤بهن. -1

 عاَف.إٯباد كحدة مّلية بْب ٝبيع اليهود ا٤بنتشرين يف ال -2

 تقوية كتغذية الشعور كالوعي القومي اليهودم. -3

 بعث رسائل إُف الدكؿ ا٤بختلفة لتوضيح غايات اليهود كأسس فكرهتم. -4

ا٢بصوؿ على موافقة الباب العاِف كالدكؿ الٍب يوجد هبا اليهود لتسهيل ىجرهتم  -5

 .674كانتقا٥بم

نظر عن ىجرة اليهود إُف فلسطْب كحاكؿ ىّبتزؿ مساكمة السلطاف عبد ا٢بميد الثآف على غض ال     

مقابل سداد ديوف الدكلة العثمانية كدعم ميزانيتها ٗببلغ كبّب من ا٤باؿ، كقد قاؿ ىّبتزؿ "ترغب ٝباعتنا يف 

عرض قرض متدرج من عشرين مليوف جنيو إسَبليِب يقـو على الضريبة الٍب يدفعها اليهود ا٤بستعمرين 

لٍب تدفعها ٝباعتنا مائة ألف جنيو إسَبليِب يف السنة األكُف كتزاد إُف لفلسطْب ١ببللتو كتبلغ ىذه الضريبة ا

" إال أف 675مليوف جنيو إسَبليِب سنويا كيتوقف ىذا النمو التدرٯبي يف الضريبة على ىجرة اليهود التدرٯبية
                                                           

 .139ـ. 2012. بّبكت: مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات، 5سن ٧بمد. الطريق إُف القدس. طصاٌف. ٧ب673
 .29الكياِف. تاريخ فلسطْب ا٢بديث. مرجع سابق. 674
 .191حسوف، علي. عوامل اهنيار الدكلة العثمانية. دمشق: ا٤بكتب اإلسبلمي،  675
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أف ال  طلبو جوبو بالرفض الشديد من السلطاف ك٩با قالو يف رده على تلك احملاكالت" أنصح الدكتور ىّبتزؿ

يسّب أبدا يف ىذا األمر، ال أقدر أف أبيع كلو قدما كاحدا من الببلد، ألهنا ليست ِف بل لشعيب كلقد 

حصل شعيب على ىذه اإلمرباطورية بإراقة الدماء كقد غذاىا بعد بدمائو، كسوؼ نغطيها بدمائنا قبل أف 

 نسمح ألحد باغتصاهبا منا.

اإلمرباطورية فقد ٰبصل اليهود على فلسطْب بدكف قتاؿ...إننا لن ليحتفظ اليهود ٗببليينهم فاذا ما قسمت 

"، كبالرغم من موقف السلطاف عبد 676نقسم إال على جثثنا كلن نقبل بتشريح أجسادنا ألم غرض كاف

 ا٢بميد الثآف الرافض للهجرة اليهودية إُف ا٤بدينة إال أف األمور سارت بثبلثة ا٘باىات:

إلقامة غّب الشرعية ك٘باىل القوانْب العثمانية كذلك عن طريق استمرار ا٥بجرات ليهودية كا -1

 التغاضي عن تسجيل ا٤بهاجرين يف كشوؼ القادمْب من قبل القائمْب على منع ا٥بجرة.

استمرار السلطاف عبد ا٢بميد الثآف بإصدار القوانْب، ٩با يؤكد مقاكمتو العنيفة ٢بركة ا٥بجرة،  -2

 بسبب فساد الكثّب من رجالو يف فلسطْب. كإف كانت األمور ٚبرج من بْب يديو

، بسبب ما مارسوه من فرض 677قياـ األجانب بدكر مهم يف ا٥بجرة كنقل ملكية األراضي -3

 .678للحماية على ا٤بهاجرين، مستغلْب بذلك نظاـ االمتيازات الٍب يتمتعوف هبا

ده للهجرة بشكل ـ عْب أٞبد رشيد بك متصرفا للمدينة كخبلؿ فَبة توليو أعلن تأيي1904كيف عاـ 

ـ بعد 1906علِب متجاىبل القوانْب كاألنظمة الٍب كانت ٛبنع ىذه ا٥بجرة كمت عزلو من منصبو يف عاـ 

احتجاجات أىاِف ا٤بدينة كاستبدؿ بأكـر بك الذم قاـ بإجراءات عديدة من أجل تطبيق القوانْب 

 كمنع ا٥بجرة اليهودية إُف ا٤بدينة:

                                                           
 .104ة. مرجع سابق. ا١بندم، أنور. السلطاف عبد ا٢بميد كا٣ببلفة اإلسبلمي 676
 .12أنظر ا٤بلحق رقم  677
 .120ـ. 2000العريض، كليد. إجراءات الدكلة العثمانية يف منع التسلل الصهيوٓف يف القدس. أربد: جامعة الّبموؾ،  678
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إلجراءات الٍب من خبل٥با يتم ا٢بصوؿ على التصاريح عرقلة بناء ا٤بؤسسات حيث شدد ا -1

 اللزمة.

خلق مشكبلت متواصلة مع القنصليات األجنبية الٍب كانت ترعة الوجود اليهودم يف ا٤بدينة  -2

 كيف مقدمتها القنصلية اإل٪بليزية كالفرنسية.

 مداٮبة بيوت اليهود كالتفتيش عن مهاجرين غّب شرعيْب. -3

 ود ٤بعرفة خططهم كأخبارىم.قاـ بوضع جواسيس بْب اليه -4

 .679فرض عقوبات على ا٤برتشْب كمراقبة تصرفاهتم -5

ـ كمن مث عزؿ السلطاف عبد ا٢بميد الثآف كتوُف حزب االٙباد 1908أعلن الدستور العثمآف يف عاـ   

، فسن يف عهدىم 680كالَبقي ا٢بكم حيث تعهد ٕبماية الدستور كٙبيق ا٤بساكاة بْب ٝبيع فئات اجملتمع

ٯبيز للجمعيات أف ٛبتلك األراضي يف فلسطْب كسن قانوف ثآف ٯبيز بيع األراضي السلطانية  قانوف

 .681كٛبكنت ا١بمعيات اليهودية عن طريق ىذين القانونْب من امتبلؾ مساحة كبّبة من أراضي فلسطْب

ء كالقادة كاستغل اليهود ىذا األمر كسارعوا يف ا٥بجرة كاالستعمار يف فلسطْب، كحاكلوا إقناع الوجها

،  كىذا ما دفع بعض كجهاء ا٤بدينة 682الفلسطينيْب على ا٤بوافقة على السماح ٥بم باالستعمار يف فلسطْب

مواطن يطلبوف فيها ٗبنع ىجرة كشراء  500ـ لرفع عريضة إُف السلطات العثمانية كقعها 1891يف عاـ 

ى اليهود القادمْب إليها من أجل ـ فرضت الدكلة العثمانية عل1911، كيف عاـ 683األراضي من قبل اليهود

بلداهنم  إُفالزيارة يسلموا جوازاهتم األجنبية يف ا٤بوانئ كيأخذكا بدالن منها كرقة ٞبراء حٌب يضمنوا عودهتم 

                                                           
 .150-149ـ. 2009. عماف: كزارة الثقافة األردنية، 1ربابعة، غازم. تاريخ القدس السياسي. ط 679
 .44 ا٢بديث. مرجع سابق. الكياِف. تاريخ فلسطْب680
 .299العارؼ. تاريخ القدس. مرجع سابق. 681
 .298العارؼ. تاريخ القدس. مرجع سابق. 682
 .49، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 683
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، كيف 684كعدـ بقائهم يف فلسطْب كلكن ىذا األمر َف ينجح بسبب انتشار الرشوة بْب ا٤بوظفْب العثمانيْب

 .685الٍب تعهدت فيو بإقامة كطن قومي لليهود اإل٪بليزيةقبل ا٢بكومة ـ صدر كعد بلفور من 1917عاـ 

 المطلب الثاني@ طوائف اليهود.

 ينقسم اليهود إُف: 

 أواًل@ السفارديم@

العربية كفرنسا كإسبانيا ككاف معظم اليهود ا٤بوجدين يف ا٤بدينة منهم،  افىم اليهود الذين يقيموف يف البلد   

ـ " يهود 1878دكمْب حيث كصف حا٥بم القنصل األمريكي يف ا٤بدينة يف عاـ كأغلبهم من الفقراء ا٤بع

القدس خاصة فقراء كساُف ضعاؼ األجساـ كالعقوؿ.... كيبدك أف القدس ىي ٧بطة يتبلقى فيها اليهود 

ا٤بتعصبوف ا٤بشوىوف العجائز؛ ليعيشوا ىنا على الشحادة كاإلحساف كليقضوا بقية حياهتم ينوحوف إماـ 

، كلقد حاكؿ ا٤ببشركف الربكتستانت 687، ككاف األغنياء ا٤بوجدين يف أكركبا يدعمونو با٤باؿ٤686ببكىحائط ا

، كيطلق عليهم يف الدكائر الر٠بية العثمانية طائفة اليهود ككاف 688تنصّبىم كٙبوؿ عدد منهم إُف النصرانية

، ككانت الدكلة 689سبافاليهود ا٤بغاربة يشكلوف أساس ىذه الطائفة ىم كاليهود الذين ىربوا من اإل

العثمانية تتعامل معهم كرعايا ٙبت سلطتها ٯبرم عليهم القانوف الر٠بي كٲبثلهم لدل ا٢بكومة ٩بثل عنهم 

 .691كاللغة العربية اإلسبانية، ككانت لغتهم مزٯبا بْب اللغة 690يطلق عليو "حاخاـ باش"

                                                           
 .1، 1911، يافا، أيلوؿ، 69فلسطْب. ع  684
. 2014. بّبكت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1درادكو.  حلمي خليفة. يهود القدس يف النصف األكؿ من القرف التاسع عشر. ط   685

30. 
 .48، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 686 
 .152، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  687
 .64شولش. ٙبوالت جذرية. مرجع سابق.  688
 .123درادكو.  يهود القدس يف النصف األكؿ من القرف التاسع عشر. مرجع سابق. 689 
 .259ـ. مرجع سابق. 1873- 1840كرٔف. لواء القدس ٙبت ا٢بكم العثمآف عبد ال  690
 .228ا٤بدٓف. زياد عبد العزيز، مدينة القدس كجوارىا يف أكاخر العهد العثمآف. مرجع سابق. 691 
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 ثانياً@ اإلشكنازيم@ 

ىاجركا إُف تلك الببلد ىجرة ٘بارية  الشمالية كقد ا كأمريكياكالنمسىم الذين سكنوا أ٤بانيا كركسيا     

، كقد 692كاستوطنوا فيها، كىم على درجة عالية من الغُب كالثراء كمن أشد الداعمْب لبلستيطاف يف ا٤بدينة

 جاؤكا إُف ا٤بدينة كسكنوا يف ضواحيها، كظلوا ٧بتفظْب ٔبنسياهتم األكربية لبلستفادة من االمتيازات األجنبية

فنادؽ كأساتذة مدارس كأرباب مهن حرة كا٣بياطة  كمديرك693ككاف منهم التجار كالصرافوف كاألطباء

كغّبىا، ككاف بينهم كبْب السفاردٔف تزاحم كتنافس على السيطرة كالنفوذ ككانوا أكثر ٛبسكان بدينهم 

 .694كقوميتهم من السفاردٔف

 ثالثاً@ القراؤون@

كإيراف كاستقركا يف ا٤بدينة ككانوا يطلقوف على أنفسهم ا٢بزاْف على  ىم اليهود الذين قدموا من العراؽ  

 .695صهيوف

 :اآليتككاف عدد اليهود خبلؿ فَبة الدراسة على النحو  

 المقدس. بيت في اليهود عدد @30 جدول

 النسبة ا٤بئوية عدد السكاف عدد اليهود العاـ
 %15 5841 895 696ـ1849
 %26 14358 3780 697ـ1871
 %32 11995 3805 698ـ1888
 %41 32400 13400 699ـ1905

                                                           
 .199ا٢بكيم. سوريا يف العهد العثمآف. مرجع سابق.  692
 153، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  693
 .199. سوريا كالعهد العثمآف. مرجع سابق. ا٢بكيم 694
 .638، 4ا٤بوسوعة الفلسطينية. مرجع سابق.  695 
 .41ـ. مرجع سابق.1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب  696
 .149ـ. مرجع سابق. 1871سالنامة كالية سورية.697 
 .79القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  698
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 العالقة بين السكان@ لفصل الرابعا

 المبحث األول@ فئات المجتمع )رجال الدين، الموظفين، التجار، الحرفين، المزارعين(.

 المبحث الثاني@ العالقة بين السكان.

 ليد )اللباس، الزواج، الوفاة(.المبحث الثالث@ العادات والتقا

 المبحث الرابع@ االحتفاالت والمناسبات )احتفاالت المسلمين، والنصارى، والترفيو(.

 مقدمة@ 

تنوعت فئات السكاف يف مدينة بيت ا٤بقدس، ككاف ىناؾ فئات رئيسية ٥با دكر مهم يف ٨بتلف جوانب    

٥بم دكر بارز يف ا٢بياة االجتماعية حيث كانوا  ا٢بياة، فرجاؿ الدين من ٨بتلف الطوائف كاألدياف كاف

يتميزكف با٤بكانة الرفيعة كالقدرة على التأثّب، كاىتمت هبم الدكلة كقربتهم إليها كخصصت ٥بم ركاتب، 

كىناؾ موظفو الدكلة العثمانية الذين سكنوا كعاشوا يف ا٤بدينة ككانوا أصحاب النفوذ األكؿ كالتجار 

 ا٤بدينة بسبب ا٤بواسم الدينية الٍب كاف يأيت ا٤بدينة حجاج من ٨بتلف بقاع كا٢برفيْب الذين نشطوا يف

، كٛبيزت العبلقة بْب ٨بتلف فئات السكاف قبل ظهور ا٢بركة الصهيونية كاالستعمار الغريب باحملبة األرض

ئف الٍب تقع يف ا٤بدينة سببها أبناء الدين الواحد كخصوصان طوا اإلشكالياتككانت معظم  كاالحَباـ

 األكربيةالنصارل الٍب كانت تتنازع النفوذ فيما بينها على األماكن الدينية ككانت تستعْب يف ذلك بالدكؿ 

، ككاف ا١بميع يعيشوف يف أحياء مشَبكة ٥بم عادات متشابو كلباس الٍب كانت تدعم أبناء طوائفها يف ا٤بدينة

 .بلؿ لباسومن خ إالحٌب أنو يصعب التفريق بْب ا٤بسلم كالنصرآف  ٩بيز

 

                                                                                                                                                                          
 .45ـ، مرجع سابق 1948 -1858صا٢بية. مدينة القدس السكاف األرض  699
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 المبحث األول@ فئات السكان وأقسامهم
 )رجال الدين، موظفو الدولة، التجار، وأصحاب الحرف، المزارعون(.

 

انقسم سكاف فلسطْب خبلؿ ا٢بكم العثمآف إُف ثبلث فئات رئيسية ىي: ا٢بضر كالفبلحوف كالبدك،    

فبلحوف يشكلوف أغلبية سكاف فلسطْب كىذا التقسيم تقسيم مكآف ٕبسب مكاف السكن كا٢بياة ككاف ال

 .700حيث كانت الزراعة تشكل أساس ىذا االقتصاد

ساد النظاـ اإلقطاعي الذم كاف سائدان قبل ٦بيء الدكلة العثمانية إُف فلسطْب، كبقيت العائبلت    

ت ا٤بتنفذة يف فلسطْب تتحكم يف األكضاع، ككانت األراضي كالقرل مقسمة فيما بينهم كإقطاعيات أعطي

٥بم من قبل الدكلة مقابل دفع الضرائب، كاستمر ىذا الوضع كإف ضعف يف القرف التاسع عشر بعد أف 

أصدرت الدكلة العثمانية سلسلة من القوانْب كاألنظمة الٍب أعطت األىاِف كالفبلحْب حق التصرؼ 

بة عليهم كلكن باألراضي الٍب كانت ٕبوزهتم بشرط قيامهم بتسجيل ىذه األراضي كدفع الضرائب ا٤بَبت

ا٣بوؼ من الضرائب كٚبويف اإلقطاعيْب ٥بم من ىذا األمر دفع الكثّبين منهم إُف تسجيل ىذه األراضي 

 .701كاألمبلؾ باسم اإلقطاعي أك الزعيم

كٛبيزت مدينة بيت ا٤بقدس بطابع خاص جعل أكضاعها االقتصادية كاالجتماعية ٨بتلفة عن بقية مناطق    

١بميع األدياف السماكية، كفيها تنوع ديِب كيأتيها كل عاـ آالؼ ا٢بجاج  فلسطْب فهي مدينة مقدسة

كالزكار الذين كاف يفدكف إليها كيقيموف فيها حٌب انتهاء موسم ا٢بج، كىذا األمر قلل من اعتمادىا على 

 .702القطاع الزراعي الذم كاف اعتماد سكاف فلسطْب عليو بصورة كبّبة ...

                                                           
 .6ـ. 1981. بّبكت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1ا٢بوت، بياف نويهض. القيادات كا٤بؤسسات السياسية يف فلسطْب. ط ا

 .38الكياِف. تاريخ فلسطْب ا٢بديث. مرجع سابق. 701 
 .143، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 702
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جتماعي يف ا٤بدينة كمدل تأثره با٢بالة االقتصادية الٍب ساىم كصوؿ كيصف يوسف ا٢بكيم الوضع اال

 أقطارا٤بدينة كل عاـ يف ٙبسنها كتطورىا" إف قدـك ا٢بجاج كالسياح من ٨بتلف  إُفا٢بجاج كالسياح  األؼ

قي القدس لزيارة ا٤بقامات ا٤بقدسة كمشاىدة اآلثار القدٲبة، كاف يف مقدمة األسباب الرئيسية لر  إُفالعاَف 

ا٢بياة االجتماعية كعامبل قويا يف رفع ا٢بالة االقتصادية، حٌب كاف عدد غّب قليل من الرجاؿ كالشباف يقـو 

 . يف القدس كسائر فلسطْب كاألمريكيْب األكربيْبٗبهاـ الَبٝبة كالداللة للسياح 

كالقدـ، كآؿ  عريقة يف ا٢بسب كالثراء أرستوقراطية، رغم كجود عائبلت تسود القدس حياة دٲبقراطية

كالنشاشييب كجار اهلل كغّبىم، كلك بفضل انتشار ا٤بدارس ا٢بكومية كاألجنبية  كالداكدما٢بسيِب كا٣بالدم 

ا٤بختصة ٗبختلف العلـو كالفنوف كقد ضمت العدد الكبّب من األكساط الشعبية، ٩با جعل الشعب ينقسم 

 .703"عظم ا٤بدف السوريةقسمْب ال ثالث ٥بما، قسم راؽ كآخر غّب متعلم أسوة ٗب إُف

كانت عائبلت ا٤بدينة ٛبلك سلطة كاسعة على األحداث كاجملريات الٍب ٘برم يف ا٤بدينة، كبرز ىذا       

الدكر بعد تسليط الضوء على ا٣بطر اليهودم الذم أصبح يصرح أف فلسطْب أرض األجداد كأف ا٤بدينة 

بينها من أجل إبراز شخصيات منها يكوف ٥با  ستكوف عاصمة ٥با، كىذا جعل عائبلت ا٤بدينة تتدافع فيما

، كمن العائبلت ا٤بقدسة الٍب تنافست على الزعامة 704دكر فاعل يف ٨بتلف الساحات احمللية كالدكلية

كالنفوذ يف ا٤بدينة عائلٍب ا٣بالدم كا٢بسيِب الٍب كانت تتوُف عدد من ا٤بناصب اإلدارية يف اإلدارة احمللية يف 

 .705متصرفية القدس

ا٤بدينة مركزا للواء القدس الشريف قبل أف تكوف مركزا ٤بتصرفية القدس الشريف الٍب ارتبطت بشكل  كانت

مباشر مع الباب العاِف يف إسطنبوؿ، كىذا األمر جعل فيها موظفي الدكلة ا٤بدنيْب كالعسكريْب الذين كانوا 

                                                           
 .190ا٢بكيم. سوريا كالعهد العثمآف. مرجع سابق.  703
 .38الكياِف. تاريخ فلسطْب ا٢بديث. مرجع سابق. 704
 .28ـ. 1991. دمشق، دار ا٢بصاد للنشر كالتوزيع، 1ـ(. ط1983-٠1876بيث، باميبل آف. فلسطْب كالفلسطينيوف )705
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ايف كاستقرارىا األمِب ككجود يعيشوف يف جنباهتا؛ ٩با أعطاىا ٩بيزات اجتماعية ٛبثلت يف تنوعها الثق

 .706ا٣بدمات ا٤بختلفة كالتعليم كالصحة

 المطلب األول@ رجال الدين. 

شكل رجاؿ الدين ٤بختلف الطوائف يف ا٤بدينة ٬ببة اجتماعية متميزة كاف ٥با احَباـ كبّب ٛبيزت بقدرهتا    

ها عشرات العاملْب الذين كانوا العالية على التأثّب، فكل طائفة كاف ٥با أماكن دينية خاصة هبا ككاف في

يقوموف بإدارة ىذه األماكن ككانت تتخطى سلطتهم ىذه األماكن لتقـو بدكر الزعامة الدينية كالركحية 

 ألتباعهم.

 واًل@ المسلمون.

كاف ىناؾ عدد كبّب من األئمة كا٤بدرسْب كموظفي األكقاؼ حيث كانت ٥بم سلطة كبّبة على ا٤بسجد     

مفٍب القدس  707الدينية األخرل كاألكقاؼ، كمن ا٤بوظفْب ا٤بسلمْب ا٤بوجدين يف ا٤بدينةاألقصى كاألماكن 

 710كمدير أكقاؼ القدس 709كأماـ السادات ا٤بالكية 708الشريف كمفٍب ا٢بنفية كمفٍب السادات الشافعية

 712كأئمتو كأئمة قبة الصخرة كقيمباش قبة الصخرة كمؤذف ا٤بسجد األقصى711كخطباء ا٤بسجد األقصى 

، ككاف ىناؾ أيضا شيوخ ا٤بقامات الصوفية كالطرؽ الصوفية الٍب  713ـ ا٤بصلى القبلي كقبة الصخرةكخد

                                                           
 .284ـ. مرجع سابق.1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب 706
 .13أنظر ا٤بلحق رقم  707
 .97. مرجع سابق. 409سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 708
 .90. مرجع سابق. 404سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 709
 .180. مرجع سابق. 402سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 710
 .55. مرجع سابق. 395سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 711
 .38. مرجع سابق. 395س.سجبلت احملكمة الشرعية. القد 712
 .137. مرجع سابق. 404سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 713

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



169 

، حيث كانوا يتلقوف الدعم كالتأييد من قبل السلطات العثمانية ككانت ٥بم 714كانت منتشرة يف ا٤بدينة

كزاكية  716ا٤بغاربةكزاكية  715يا النقشبنديةامالية ٥بم كلزكاياىم، فكاف ىناؾ شيوخ للزك  ركاتب ك٨بصصات

 . 721كشيخ الطريقة ا٤بولوية 720كالزاكية الرفاعية 719كزاكية األفغاف 718كالزاكية األدٮبية 717ا٥بنود

 ثانياً@ النصارى.      

 723كالكاثوليك 722كل طائفة من طوائفهم الٍب تزيد عن العشرة، كاف ىناؾ بطريرؾ للرـك األرثوذكس      

رجاؿ دين كرىباف متفرغْب إلدارة ىذه األماكن الكثّبة ، ك  726كمطراف لؤلقباط 725كالبلتْب 724كاألرمن

،  كيذكر أحد الرحالة الذين زاركا 727ككاف فيها مَبٝبوف للزكار الذين يفدكف إليها من ٨بتلف دكؿ العاَف

القدس يف أكائل القرف العشرين أنو كاف ىنالك يف كنيسة القيامة ٟبسْب قسيس من الرـك األرثوذكس 

 .728ه القرب ا٤بقدسيرتلوف الَباتيل ٘با

                                                           
 .141. مرجع سابق. 373سجبلت احملكمة الشرعية، القدس، 714
 .140. مرجع سابق. 390سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 715
 .120. مرجع سابق. 390سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 716
 .84. مرجع سابق. 364لقدس.سجبلت احملكمة الشرعية. ا 717
 .170. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 718
 .154. مرجع سابق. 390سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 719
 .163. مرجع سابق. 390سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 720
 .141. مرجع سابق. 373سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 721
 .107. مرجع سابق. 371، القدس،سجبلت احملكمة الشرعية 722
 .184. مرجع سابق. 393سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 723
 .134. مرجع سابق. 396سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 724
 .60. مرجع سابق. 373سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 725
 .40. مرجع سابق. 391سجبلت احملكمة الشرعية، القدس، 726
 .147. مرجع سابق. 382ية. القدس.سجبلت احملكمة الشرع 727

 .58كينجّبك. الرحلة اليابانية إُف فلسطْب كمصر. مرجع سابق.  728 
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كا٤بوظفْب الذين كانوا يتلقوف الدعم من كنائسهم ا٤بختلفة الٍب   729ككل طائفة نصرانية ٥با عشرات الرىباف

كانت تتبع دكؿ ٨بتلفة، ككاف ىذا التنافس يف أكجو إلٯباد موطئ قدـ ٥بم يف ا٤بدينة ككانت كنيسة القيامة 

 مقسمة بْب ٨بتلف الطوائف.

 ثالثا@ اليهود. 

، فهناؾ حاخاـ 730كاف ىناؾ حاخامات يقوموف على أمور الطائفة كٲبثلوهنم أماـ الدكلة العثمانية     

، كمن مهامهم إدارة أكقاؼ اليهود ا٤بوجودة 732كحاخاـ ا٤بغاربة ا٤بوسويْب 731للكل من السكناز كالسكناج

 يبقوا يف ا٤بدينة كال ككانوا يتلقوف الدعم من يهود أكركبا الذين كانوا يردكف دعمهم؛ حٌب 733يف ا٤بدينة

 يهاجركا منها بسبب أكضاعهم االقتصادية السيئة.

 المطلب الثاني@ موظفو الدولة.

كانت ا٤بدينة مركزان ٤بتصرفية القدس حيث اإلدارة العثمانية الٍب كانت تشرؼ على غزة كيافا كالرملة،     

لغ عدد ا٤بوظفْب ا٤بدنيْب ما يقارب ا٤بائة ككاف ا٤بوظفوف يشكلوف جزءا مهما من تركيبة ا٤بدينة السكانية، كب

، ككاف ٲبثل الدكلة العثمانية، كخوؿ 734موظف، ككاف ا٤بتصرؼ أعلى موظف إدارم يف لواء القدس

اإلشراؼ على أمور ا٤بلكية كا٤بالية كاألمن ضمن دائرة اللواء، كطلب منو تنفيذ األكامر كالتعليمات الٍب 

                                                           
 .48. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 729
 .118. مرجع سابق. 362سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 730
 .118. مرجع سابق. 362سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 731
 .13. مرجع سابق. 379حملكمة الشرعية. القدس.سجبلت ا 732
 .73. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 733
 .128، 1دركزة. ٟبسة كتسعوف عاما يف ا٢بياة مذكرات كتسجيبلت. مرجع سابق.  734
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ـ( يعْب 1864ق/٤1281بتصرؼ حسب نظاـ الواليات الصادر عاـ)، ككاف ا735يرسلها إليو الباب العاِف

 .737يصدره السلطاف 736ٗبوجب فرماف

كتنوعت أعماؿ ا٤بتصرؼ فهو يقـو على تنفيذ األحكاـ الٍب تصدرىا احملاكم، كما يَبأس ٦بلس إدارة      

الواقعة ضمن صبلحياتو،  اللواء، كتعيْب أكقات انعقاده كتنفيذ القرارات الٍب تتخذىا تلك اجملالس يف األمور

،  كمن 738كىو ا٤بسؤكؿ عن األمن يف اللواء، كلو ا٢بق يف ٙبريك قوات األمن ا٤بوجودة داخل اللواء

كمدير البوستة  739الوظائف الٍب كانت موجودة يف ا٤بدينة خبلؿ فَبة الدراسة: مدير ٙبريرات لواء القدس

 743ك٧بكمة بداية ا٢بقوؽ 742حملاكم الشرعيةكقضاة ككتاب ا  741كأعضاء إدارة لواء القدس 740كالتلغراؼ

كمدير  747كمدير دار األيتاـ 746ك٧باسبو مالية لواء القدس 745ك٧بكمة ا١بزاء 744ك٧بكمة ٘بارة القدس

 751كمدير أعشار القدس 750كبنك فلسطْب التجارم 749كبنك فلسطْب األ٤بآف748كموظفو البنك العثمآف

                                                           
 .96ـ. مرجع سابق. 1914-1864عوض. اإلدارة العثمانية يف كالية سورية 735
أمر أك حكم أك دستور موقع من ا٤بلك، استعملو العثمانيوف ٗبعُب األكامر السلطانية. ا٣بطيب، معجم. مرجع فرماف: لفظ فارسي معناه  736

 .338سابق. 
 .386، 1نوفل. الدستور. مرجع سابق. 737
 .202ق.  ـ. مرجع ساب1917-1869النجار. اإلدارة العثمانية يف كالية بغداد من عهد الواِف مدحت باشا إُف هناية ا٢بكم العثمآف  738
 .189. مرجع سابق. 382سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 739
 .7. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 740
 .213. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 741
 .29. مرجع سابق. 374سجبلت احملكمة الشرعية، القدس، 742
 .22ابق. . مرجع س388سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 743
 .11. مرجع سابق. 371سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 744
 .82. مرجع سابق. 392سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 745
 .41. مرجع سابق. 374سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 746
 .77. مرجع سابق. 374سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 747
 .150بق. . مرجع سا374سجبلت احملكمة الشرعية، القدس، 748
 .81. مرجع سابق. 407سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 749
 .85. مرجع سابق. 414سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 750
 .14. مرجع سابق. 412سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 751
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كمدير كموظفو دائرة  754كمهندس البلدية 753كمدير كموظفو دائرة األراضي  752كمدير حبسنامة القدس

موظف حيث ٛبّيزكا  60، كأما العسكريوف فكانوا ما يقارب من 756كناظر نفوس القدس 755ا٤بعارؼ

 .757بالقدرة على التأثّب ككانت عائبلت القدس ا٤بتنفذة تتنافس على شغل ا٤بناصب ا٤بختلفة يف ا٤بدينة

٤بسلموف ككاف ىناؾ عدد قليل من ا٤بوظفْب غّب شغل معظم الوظائف العامة يف متصرفية القدس ا   

الذين عينتهم الدكلة العثمانية يف ا٤بدينة من أجل إرضاء  الدكؿ الغربية، ككاف أىل ا٤بوظفْب  758ا٤بسلمْب

، 759معظمهم من أىل ا٤بدينة باستثناء بعض ا٤بوظفْب األتراؾ الذين كانوا ال يتجاكزكف عدد أصابع اليد

على سلطة حكومية، كالبوستة كالتلغراؼ الٍب كاف يعمل فيها عدد من ا٤بوظفْب حيث كاف ا٤بتصرؼ ٲبثل أ
كا١بيش الذم كاف يرابط يف ا٤بدينة  حيث كاف يوجد فيها حامية عثمانية؛ نظرا ألٮبيتها الدينية 760

، كما شكلت البلدية 761شرطيان كانوا يقوموف ٗبهاـ حفظ األمن كالنظاـ 26كالشرطة الذين بلغ عددىم 

كانت تتكوف من رئيس كمعاكف كستة أعضاء كعدد آخر من األعضاء االستشاريْب كبْب ىؤالء طبيب الٍب  

البلدية كمهندسها كالكاتب كأمْب الصندكؽ، كيشكل عن طريق االنتخاب، كمدة انتخاب الرئيس 

ة أك كاألعضاء سنتاف كٯبرم تغيّب نصفهم كل سنة، كٲبنع من العضوية كل من كاف ٧بكومان عليو يف جناي

جنحة أك موظفان أك متعهدان أك كاف عمره أقل من عشرين سنة كال يتقاضى رئيس كأعضاء اجمللس البلدم 

                                                           
 .81. مرجع سابق. 407سجبلت احملكمة الشرعية، القدس، 752
 .181بق. . مرجع سا379سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 753
 .78. مرجع سابق. 373سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 754
 .165. مرجع سابق. 393سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 755
 .57. مرجع سابق. 395سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 756
 .280ـ. مرجع سابق. 1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب يف فلسطْب 757
 .137. مرجع سابق. 400القدس.سجبلت احملكمة الشرعية.  758
 .3. 138فلسطْب. السنة الثانية، عدد  759
 .325العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.760
 .354العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.761
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مرتبات، كيعقد اجمللس البلدم اجتماعْب يف األسبوع برئاسة رئيس البلدية أك معاكنو كيف حاؿ غياب 

 .762االثنْب تكوف رئاسة اجمللس لؤلكرب سنا بْب األعضاء

لدم ٗبهمات عديدة تتلخص باإلشراؼ على كافة األبنية يف ا٤بدينة كعلى األمور ا٤بتعلقة ككل اجمللس الب   

با٤بياه كتنظيم البناء، كإزالة األبنية ا٣بربة الٍب تشكل خطرا على سبلمة السكاف كشق الطرؽ كتسهيل ا٤بركر 

األكزاف كٙبديد أسعار كصيانتها كالعمل على نظافة ا٤بدينة كالشوارع كاألزقة كاإلشراؼ على ا٤بقاييس ك 

 .763البضائع كاإلشراؼ على كسائل النقل كتنظيم ا٤بساٍف كاحملارؽ كمنع الغش ك٨بالفة ا٤بعتدين

اجمللس البلدم حدائق يف ا٤بدينة يف طريق يافا كادخل إُف ا٤بدينة قوة شرطية ٢بفظ األمن كالنظاـ،  كأنشأ    

متحف لآلثار كمسرح تقدـ فيو مسرحيات باللغة  كأنشأ مشفى للبلدية يقدـ للمواطنْب العبلج كافتتح

 .764العربية كالَبكية كالفرنسية

كانت إيرادات اجمللس البلدم تشمل الرسـو كا٤ببالغ الٍب ٚبصصها ا٢بكومة ٥با كاألمواؿ الٍب ٘بىب من     

م دفَب ميزانية ا٤بستفيدين من تنظيمات البلدية كرسـو عقود اإلٯبار كاإلعانات كا٥ببات، كينظم اجمللس البلد

يف كل شهر كيرفعو إُف إدارة اللواء كيف آخر كل سنة ينظم جدكؿ بياف ا٤بيزانية الشهرية الٍب ٙبتوم عليها 

دفاتر ا٢بسابات، كيرسل ىذا ا١بدكؿ مع جدكؿ آخر يتضمن بيات الواردات كالنفقات ا٤بتوقعة للعاـ القادـ 

 .765إُف كزارة الداخلية

ـ ككانت ثآف مدينة عثمانية تتأسس فيها البلدية بعد 1863س يف عاـ تأسست بلدية بيت ا٤بقد    

، 766كتكوف اجمللس البلدم من تسعة أعضاء ستة من ا٤بسلمْب كاثنْب من النصارل كيهودم إسطنبوؿ

لّبة ذىبية سنويا  5000ككانت عبارة عن ىيئة ٧بلية صغّبة ذات سلطة ٧بدكدة كإيرادات ضئيلة َف تتجاكز 

                                                           
 .110-109ـ. مرجع سابق. 1914-1864عوض. اإلدارة العثمانية يف كالية سورية 762
 .216قدس. مرجع سابق.العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ ال763
 .577ارمستوج. مدينة كاحدة عقائد ثبلث. مرجع سابق. 764
 .110ـ. مرجع سابق. 1914-1864عوض. اإلدارة العثمانية يف كالية سورية  765
 .575ارمستوج. مدينة كاحدة عقائد ثبلث. مرجع سابق.  766
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ـ كقانوف البلديات 1864ية قانوف ينظم عملها إُف أف صدر قانوف الواليات يف عاـ كَف يكن للبلد

 .767ـ كالذم نظم عملها كأصبح دستورا للبلديات1877

 المطلب الثالث@ التجار.

شكلت التجارة يف ا٤بدينة رافدا مهما جعل ا٤بئات من السكاف يعتمدكف عليها يف حياهتم، فآالؼ    

كالعلب انوا يأتوف ا٤بدينة كل عاـ كانوا حريصْب على أخذ التذكارات معهم  ا٢بجاج كالسياح الذين ك

لتخليد ذكرل رحلتهم، فكاف يف ا٤بدينة عدد كبّب من احملبلت الٍب ٚبتص يف مثل ىذا التذكارية كا٤بسابح 

 768النوع من التجارة كالٍب كانت ٨بتلف الطوائف تقـو هبا، ككانت ىناؾ عبلقات ٘بارية ٩بيزة مع مصر

 ك٨بتلف كاليات الدكلة العثمانية. 769كالشاـ كا٢بجاز كالعراؽ

شكلت التجارة مع القرل احمليطة بالقدس رافدا مهما القتصاد ا٤بدينة يف تلك الفَبة حيث كاف يأيت      

ا٤بدينة ا٣بضركات كاأللباف كاألجباف كاألصواؼ كالتْب كالعنب كالزيت كالبطيخ كالرماف كالسفرجل ككاف 

 يشَبكف ما ٰبتاجونو من مواد غذائية كسكر كملح كأدكات منزلية ككاز. القركيوف 

كما شهدت التجارة ا٣بارجية ٭بوا كاضحا كتطورا كبّبا، إذ استورد التجار كثّبا من ا٤بواد كا٤بنتجات من 

من ٨بتلف ا٤بدف الفلسطينية كنابلس كيافا كغزة كمن مدف الشاـ كدمشق كبّبكت كالبلقاء، كاستوردكا من الي

القهوة كاألقمشة كمن مصر السكر كاألرز كالكتاف كمن أكربا ا٤بلح اإل٪بليزم كآالت ا٣بياطة كاألكآف 

 .770كالسمسم كزيت الزيتوف كالقمح ا٢بديدية كمن أمريكا الكاز، كصدركا الصابوف كخشب الزيتوف 

                                                           

 .201-200، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 767 
 .47. مرجع سابق. 369شرعية. القدس.سجبلت احملكمة ال 768
 .120. مرجع سابق. 369سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 769

. بّبكت: ا٤بؤسسة العربية للدراسات كالنشر، 1ـ. ط1914 – 1831عوض. عبد العزيز ٧بمد. مقدمة يف تاريخ فلسطْب ا٢بديث    770
1983 .103. 
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طهم متنوع ككاف نشا 771رجبلن  1920دكانان يعمل فيها  1320ـ 1876كاف يف ا٤بدينة يف عاـ    

 :772يبْب عددىم كنوع النشاط الذم كانوا ٲبارسونو يف ا٤بدينة اآليتك٦باالت عملهم كثّبة، كا١بدكؿ 

 م.>=<4 عام المقدس بيت في التجار عدد @31 جدول

 عدد التجار التجارة
 3 ٘بار بطنيات

 24 ٘بار خبز
 11 ٘بار فحم نبايت

 6 ٘بار دجاج
 9 ؼ صيِب٘بار خز 

 8 ٘بار فحم
 11 ٘بار حبوب

 3 ٘بار قطن
 19 ٘بار زجاج

 19 ٘بار خضركات
 189 بقالوف

 5 أصحاب خانات
 1 ٘بار عدس
 1 ٘بار كلس

 7 ٘بار مبلبس قدٲبة
 3 ٘بار مواقد

 10 باعة متجولوف
 11 باعة فخار
 20 ٘بار حرير
 2 باعة جلود

 3 باعة مقصات الفتائل
 3 باعة السعوط

                                                           
 .348العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 771
 .158-152ـ. مرجع سابق. 1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب 772
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 8 باعة صابوف
 6 باعة أنابيب فخار

 6 ٘بار حجارة
 10 باعة سكر

 37 باعة تبغ
 1 باعة مزىريات

 10 باعة مشع
 58 ٘بار ٟبور

 6 ٘بار خشب
 8 ٘بار صوؼ

 

ـ كعلى أنواع التجارة 1876عاـ يف مدينة بيت ا٤بقدس ىذا ا١بدكؿ ٰبتوم على قائمة بعدد التجار       

 الٍب كانت موجودة.

 المطلب الرابع@ أصحاب الحرف والمهن@ 

لعبت الطوائف ا٢برفية دكرا مهما يف بيت ا٤بقدس يف العهد العثمآف حيث اختصت كل طائفة حرفية    

بتنظيم عمل أفرادىا كرعاية مصا٢بهم كا٢بفاظ على حقوقهم، ككاف يرأس كل طائفة شيخ مسؤكؿ عن 

 . 773ؤسسات الدكلة العثمانية احمللية ا٤بوجودة يف ا٤بدينةٝبيع العاملْب يف ا٢برفة كيقـو بالتواصل مع م

كما اكتسبت القدس أٮبية ٘بارية بسبب كجود األماكن الدينية فيها فالزكار الذين كانوا يفدكف إليها يف    

أسهموا يف زيادة ا٢بركة التجارية الٍب  كانوا يأخذكف ا٥بدايا كالتذاكر معهم ٚبليدا ٥بذه الرحلة، فكل موسم  

ت تعتمد على ا٤بهنيْب كما يصنعوه، فلذلك كثرت ا٤بهن ا٤برتبطة بالسياحة الدينية كمن ا٤بهن الٍب كانت كان

موجودة يف ا٤بدينة ككاف ينسب الشخص إُف مهنتو الٍب أصبح ا٠بها كمعرؼ يعرؼ بو كمن ىذه األ٠باء: 

                                                           
 .211. 2002. عماف: دار حنْب للنشر كالتوزيع، ٧1باسنة، ٧بمد حسْب كآخركف. تاريخ مدينة القدس. ط 773
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 ،780، الطحاف779، الساعايت778، ا٤بعصرآف777، العطار776، اللباف775، القصاب774اإلسكايف

، 789، البنا788، الفراف787، الطحاف786، الصايغ785، العتاؿ784، القزاز783، ا٢بداد782، ا٢ببلؽ781ا٣بياط

، كمارس عدد كبّب من سكاف ا٤بدينة 794،القهوجي793، النجار792، النحاس791، الدقاؽ790الكندرجي

 ىذه ا٤بهن الٍب ٲبكن إٝبا٥با كفق ىذا ا١بدكؿ الذم يبْب أىم ا٤بهن الٍب كانت موجودة يف ا٤بدينة يف عاـ

 : 795ـ كعدد من كاف يزاك٥با1877

 

                                                           
 .179. مرجع سابق. 373سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 774
 .132. مرجع سابق. 374سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 775
 .139. مرجع سابق. 374سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 776
 .42. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 777
 .53. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 778
 .79. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 779
 .143. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 780
 .178. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 781
 .179. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 782
 .178. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 783
 .80. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 784
 .87ق. . مرجع ساب378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 785
 .122. مرجع سابق. 379سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 786
 .125. مرجع سابق. 379سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 787
 .132. مرجع سابق. 379سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 788
 .64. مرجع سابق. 386سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 789
 .53ابق. . مرجع س388سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 790
 .180. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 791
 .156. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 792
 .7. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 793
 .64. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 794
 .158-152مرجع سابق. ـ. 1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب 795
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 المقدس. بيت في يزاولها من وعدد المهن أسماء @32 جدول

 العدد ا٤بهنة
 77 فرانوف

 56 حبلقوف
 22 ٞباميوف

 7 ٦بلدك كتب
 36 ٢باموف
 36 ٪باركف

 30 طحانو بن
 5 طهاة

 8 صيادلة
 28 صباغوف
 21 طحانوف

 3 صناع أسلحة
 6 صانعو قرب

 4 قصابوف
 5 شواؤكف
 22 صرافوف

 1 صانعو أحواض
 4 مصوركف

 3 صانعو غبليْب
 7 سراجوف

 230 صانعو أحذية
 32 مسعصاركا ٠ب

 28 حدادكف
 32 صاغة
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 36 ٠بكرية
 30 مبيضوف
 76 صبانوف
 2 نقاشوف

 32 صانعو حلويات 
 23 ساعاتية

 

كعدد ا٢برفيْب الذين  هن الٍب كانت منتشرة يف مدينة بيت ا٤بقدس يضم ىذا ا١بدكؿ قائمة بأ٠باء ا٤ب    

 كانوا بعملوف هبا.

 المطلب الخامس@ المزارعون.

عدد من سكاف ا٤بدينة ٲبارسوف الزراعة كيزرعوف بعض ا٤بناطق داخل ا٤بدينة، ككانت معظم كاف     

 اف سكاف القدس ٲبتلكوف ىذه األراضي.ا٤بزركعات تزرع خارج ا٤بدينة على ا١بباؿ كالسهوؿ احمليطة كالٍب ك

 ،تنوعت ملكية األراضي يف ا٤بدينة فهناؾ ا٤بلك ا٣باص كيشتمل على ٩بتلكات عقارية كبساتْب ككرـك   

ككانت ىذه ا٤بلكية موجودة داخل ا٤بدينة كخارجها ككانت قليلة خارج ا٤بدينة كخصوصا يف أكقات عدـ 

تتكوف من نوعْب: خّبم كذرم األكؿ كاف يرصد ريعو االستقرار، كىناؾ أرض الوقف الٍب كانت 

للمؤسسات ا٣بّبية مثل ا١بوامع كالزكايا كا٤بدارس ككاف يستخدـ إنتاجها من أجل اإلنفاؽ على ىذه 

ا٤بؤسسات، كالثآف كاف يرصد على الذرية أك حسب ما يشَبطو الواقف كيف أحياف كثّبة كانت ٚبصص 

ىذا الوقف منع بيع الوقف أك مصادرة الدكلة ٥بذه األمبلؾ، كىناؾ للذكور دكف اإلناث ككاف ا٥بدؼ من 

ـ طبق 1872، كيف عاـ 796األراضي األمّبية الٍب تعود ملكيتها إُف الدكلة أك األمّب ككانت تعرؼ با٤بّبية
                                                           

 .946رافق. فلسطْب كالعثمانيْب. مرجع سابق.  796
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قانوف ٛبلك األرضي األمّبية على السكاف كلكن الكثّب منهم خشي من امتبلؾ األراضي خشية من 

 انت تفرض على ملكية األراضي فكانوا يسجلوف األراضي باسم ا٤ببلؾ كاإلقطاعْب.الضرائب الٍب ك

امتلك عدد من األغنياء مساحات كاسعة من أراضي القرل احمليطة بالقدس ككاف يقـو على زراعتها    

فبلحوف من أىل تلك القرل، ككانوا يزرعوف القمح كالشعّب كالعدس كاحملاصيل الصيفية باإلضافة إُف 

جار الزيتوف كالرماف كا١بوز كالتْب ككرـك العنب، كاىتموا أيضا بالثركة ا٢بيوانية كخاصة ا٤باعز كالضأف أش

حيث كانوا ينتفعوف بلحومها كجلودىا كلبنها كصوفها، كما أىتموا أيضا بَببية ا٣بيوؿ كاألبقار كالبغاؿ 

طق ا٤بختلفة، كاىتموا بَببية الطيور مثل كالعمّب الٍب كانوا يستخدموهنا يف حراثة األرض كالتنقل بْب ا٤بنا

 .   797الدجاج كا٢بماـ كما قاموا بَببية النحل من أجل استخراج العسل منو

كاف ا٤بزارعوف يعانوف من انتشار األكبئة الٍب كانت تصيب حيواناهتم ككذلك تأثرت با١بفاؼ الذم      

كا١براد الذم كاف يهاجم احملاصيل كاف يصيب الببلد فيضر باحملصوالت الزراعية كخصوصا ا٢ببوب، 

 .798ـ حيث قضى على نصف احملاصيل الزراعية يف ا٤بدينة1878الزراعية كما حدث يف عاـ 

 

 

 

                                                           
 .٧210باسنة، تاريخ مدينة القدس. مرجع سابق.  797
 .950رافق. فلسطْب كالعثمانيْب. مرجع سابق.  798
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 المبحث الثاني@ العالقة بين فئات المجتمع.

شكل الفتح اإلسبلمي للمدينة صفحة جديدة يف تارٱبها الدامي الذم عاشتو على مر العصور، فبعد     

ة لدين كاحد متحكم يف كل نواحيها أصبحت مدينة متنوعة األدياف، فقد بقي النصارل أف كانت مدين

ظلت أماكنهم الدينية ملكا ٥بم، أما اليهود فقد كانت عداكهتم التارٱبية ك فيها ٲبارسوف حريتهم الدينية، 

 تساىلوا سببا يف طلب النصارل من عمر بن ا٣بطاب أف ال يسكن ا٤بدينة أحد من اليهود كلكن ا٤بسلمْب

مع اليهود الذين سكنوا ا٤بدينة كأعترب بعض ا٤بؤرخْب أف ىذا الشرط َف يكن موجودا يف الوثيقة األصلية ألف 

الواقع َف يكن يشّب إُف خلو ا٤بدينة من اليهود يف أم فَبة زمنية من فَبات كجود ا٤بسلمْب يف ا٤بدينة، كيف 

ود عادت ا٤بدينة إُف سابق عهدىا حيث الدين الواحد ا٢بركب الصليبية كذبح الصليبيْب للمسلمْب كاليه

ا٤بصّب، كلكن اسَبجاع صبلح الدين ٥با أعادىا إُف سابق عهدىا يف مربع التعايش كتعدد األدياف حيث 

٠بح للنصارل العرب بسكن ا٤بدينة كعاد اليهود إُف السكن فيها بعد أف منعهم الصلبيْب من ذلك ، كبقي 

ـ حيث احتلها اإل٪بليز الذين 1917كلة العثمانية الٍب ظلت ٙبكمها حٌب عاـ ىذا األمر حٌب ٦بيء الد

كخبلؿ ا٢بكم العثمآف للمدينة ساد التعايش بْب ٨بتلف     قاموا بتمكْب اليهود من السيطرة على ا٤بدينة.

فة الطوائف، كَف  يعكر ىذا ا١بو إال بعض ا٣ببلفات الٍب كانت ٘برم بْب الطوائف كبْب أبناء الطائ

الواحدة، ك٩با يذكر أف ىذا األمر أدىش الرحالة األكربيْب الذين َف ٯبدكا ىذا األمر يف مدهنم حيث يقوؿ 

ـ " لسنا ىنا يف شتات كما ىو 1535الذم زار ا٤بدينة يف عاـ  اإليطاِف)دافيد دام ركس اليهودم( 

كما ال توجد ضريبة خاصة تفرض ا٢باؿ يف بلدنا...فالقائموف ىنا بأمر ا١بمارؾ كا٤بكوس ىم من اليهود،  

"، كمن البلفت لبلنتباه أف العبلقة بْب ا٤بسلمْب كاليهود كا٤بسلمْب كالنصارل كانت أفضل 799على اليهود

حاال من العبلقة بْب اليهود كالنصارل، أك حٌب من العبلقة بْب الطوائف النصرانية ا٤بختلفة، ككصفت ٦بلة 

                                                           
 .528ارمستوج. مدينة كاحدة عقائد ثبلث. مرجع سابق. 799
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ـ بقو٥با: "يتمتع اليهود يف تركيا بقدر من 1867ة العثمانية يف عاـ فرنسية يهودية أكضاع اليهود يف الدكل

ا٤بساكاة قل نظّبه حٌب يف أكثر الببلد حضارة كرقيا؛ ألف جبللة السلطاف كحكومة الباب العاِف ينتهجاف 

 .800سياسة بالغة يف التسامح ٘باه اليهود"

حٌب أف مؤسسة عسكرية بريطانية  كاستمرت أجواء التسامح  بْب ا٤بسلمْب كالنصارل لفَبة جيدة،  

"أف ا٤بسلمْب من سكاف القدس  :للمدينة اإل٪بليزمكصفت ا١بو السائد يف ا٤بدينة قبيل االحتبلؿ 

،  كَف يعكر صفو ىذا 801كضواحيها يكنوف للمسيحيْب العطف كا٤بودة، كلكنهم شديدك العداء لليهود"

ة على فلسطْب؛ إلقامة كطن قومي لليهود  حيث العبلقة إال ا٢بركة الصهيونية الٍب كانت تسعى للسيطر 

توترت األكضاع عندما أحس سكاف ا٤بدينة ٖبطر االستعمار اليهودم الذم كاف يدعمو يهود أكربا كالدكؿ 

 500األكربية، حيث فطن أىاِف ا٤بدينة إُف ىذا ا٣بطر فقاموا برفع عريضة إُف الدكلة العثمانية كقعها 

 . 802ود كشرائهم األراضيشخص طالبتها ٗبنع ىجرة اليه

كٲبكن تقسيم السكاف يف ا٤بدينة إُف قسمْب: أىاِف ا٤بدينة األصليْب حيث كانوا من ا٤بسلمْب كالنصارل  

كانوا   803كاليهود، كىؤالء كانت تسود بينهم عبلقات ا١بوار كحسن ا٤بعاملة حيث أف اليهود كالنصارل

، ككانوا يفضلوف الذىاب إُف تلك 804يما بينهميتحاكموف إُف احملاكم الشرعية يف حاؿ حدكث مشاكل ف

احملاكم يف حاالت كثّبة كخصوصا يف حاالت ا٤بّباث؛ كذلك ألف احملاكم الشرعية كانت تنصفهم كتساكم 

سجل شرعي يتضمن دعول لدل ٧بكمة بيت ا٤بقدس الشرعية مرفوعة من كفيما يلي ،805بينهم يف ا٢بقوؽ

من  البلتيِبكة يوحنا بن كارنة كلد حنا ا١ببلد تر  عكمبي ضبطن قبل نصارل من طائفة البلتْب" دفَب يتضم

                                                           
 .314-313ـ. 2004لرياض: مكتبة العبيكاف، . ا1ـ. ط1922 -1700كواترت، دكنالد. الدكلة العثمانية   800
 .170، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 801
 .49، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 802
 .32. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 803
 .312ـ. مرجع سابق. 1922 -1700كواترت. الدكلة العثمانية 804
 .128. مرجع سابق. 361القدس. سجبلت احملكمة الشرعية. 805
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رعايا الدكلة العلية ا٤بتوىف يف السادس عشر من شهر ربيع الثآف سنة ٜباف كٜبانْب كمئتْب كألف كا٤بنحصر 

ارثو الشرعي يف زكجتو مكلو بنت يوسف بن بطرس البلتيِب كيف أكالده كىم كارنو الذم كاف غائبان كحضر 

كحنا كجلستينا كسلطانة كفامينة كٝبيل كمرٔف البالغْب كيوسف كفريدة كماتيلد القاصرين عن درجة  وافكأنط

البلوغ ا٫بصاران شرعيان كذلك ٗبعرفة كحضور االبن أنطواف ا٤برقـو األصيل عن نفسو كالوكيل الشرعي عن 

على أكالدىا يوسف  الشرعي عن نفسها كا٤بنصوبة من قبل موالنا ا٢باكم األصيلةكالدتو ملكو ا٤برقومة 

كفريدة كماتليد القاصرين ا٤بذكورين كا٤بقررة بذلك من جناب سيدنا كموالنا ا٢باكم الشرعي ا٢باِف ا٤بوقع 

ختمو الكرٔف فيو كا٤بأذكف ٥با بتعاطي أمور ذلك إذنان شرعيان مقبوالن شرعان الثابت ككالتو عنها بشهادة نسيبها 

جة يعقوب بن فرنسيس راحيل البلتيِب العارفْب هبا شرعا ا٤بزكيْب سران كعلنان بيسكواؿ بن حنا ا١ببلد كا٣بوا

تيِب كنقوال بن ٠بعاف قعوار الركمي كحنا بن جريس بن عيسى من ا٣بواجة حبيب بن خليل النحاس البل

كبتصديق االبن الثآف كارنو ا٤بوجود اآلف حنانيا كشحادة بن جريس القرعة الركمياف الثبوت الشرعي 

الشريف على ضبط كمبيع الَبكة ا٤برقومة تصديقان شرعيان كٗبعرفة كحضور ا٣بواجة خليل بن سليم  القدسب

الكاثوليكي الوكيل الشرعي عن زكجتو حنة ا٤برقومة الثابت ككالتو عنها بشهادة شقيقها أنطواف ا٤بذكور ك 

ا٤بزكيْب ا٤بذكورين أيضان الثبوت الشرعي  بيسكواؿ ا١ببلد ا٤برقـو العارفْب هبا شرعان ا٤بزكيْب سران كعلنان  من

الثابت ككالتو عنها  عن زكجتو جلستينا ا٤برقومةكٗبعرفة كحضور بيسكواؿ ا١ببلد ا٤بذكور الوكيل الشرعي 

بن حنا ا١ببلد العارفْب هبا شرعا  كا٤بزكيْب  كإلياسفيما سيذكر فيو بشهادة ا٢باج أٞبد بن حسن ا٤بصرم 

ا٤بذكورين ا٢باج أٞبد بن ٧بمد بن موسى الربادعي كا٢باج ٧بمد بن قدكرة كىبة بن  سران كعلنان من ا٤بزكيْب

كحضور ا٣بواجة أنطواف بن عبد الغِب الكشمّبم كا٢باج ٧بمد بن حسْب فصار الثبوت الشرعي كٗبعرفة 

ن بطرس فيما سيذكر بشهادة بولص ب ٨بائيل البلتيِب الوكيل الشرعي عن مرٔف ا٤برقومة الثابت ككالتو عنها

ا٤بزكيْب الثبوت  أكالالعارفْب هبا شرعان ا٤بزكيْب سران كعلنان من ا٤بسيحيْب ا٤بذكورين  البلتيِببن توما  كأنطواف

الشرعي كٗبعرفة كحضور ا٣بواجة بطرس البلتيِب الوكيل الشرعي عن سلطانة ا٤برقومة الثابت ككالتو عنها فيما 
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كمنصور  الربكتستانٍبية البلتيِب كا٣بواجة نصرم بن عرعور سيذكر فيو بشهادة ا٣بواجة عيسى بن حنا صاف

الثبوت  ا٤بذكورينْب سران كعلنان من ا٤بسيحيْب ا٤بزكيْب يكز بن داكد الكردم البلتيِب العارفْب هبا شرعا ا٤ب

يف ىذا السجل يتبْب أف النصارل ٗبختلف طوائفهم   الشرعي كٗبعرفة كحضور ا٣بواجة حسْب........."

القضاء الشرعي اإلسبلمي ٢بل اإلشكاليات الٍب كانت ٙبدث بينهم على الرغم من  إُفهوف كانوا يتوج

كأحيانا كاف ا٤بسلموف قضاء ا٤بسيحي ككاف الشهود من ٨بتلف الطوائف كاألدياف يزكوف بعضهم، كجود ال

 . 806يوكلوف يهوديا لينوب عنهم يف احملاكم، كالنصارل كانوا يوكلوف ا٤بسلمْب

ـ يقوؿ يوسف ا٢بكيم يف كتابو سورية كالعهد العثمآف 1909السائد يف ا٤بدينة يف عاـ كعن الوضع    

عريقة يف ا٢بسب كالثراء كالقدـ، كآؿ  أرستوقراطية"تسود القدس حياة دٲبقراطية، رغم كجود عائبلت 

ية ا٢بسيِب كا٣بالدم كالداكدم كالنشاشييب كجار اهلل كغّبىم، كذلك بفضل انتشار ا٤بدارس ا٢بكوم

كاألجنبية ا٤بختصة ٗبختلف العلـو كالفنوف كقد ضمت العدد الكبّب من األكساط الشعبية، ٩با جعل 

 .  807السورية" فالشعب قسمْب ال ثالث ٥بما، قسم متعلم راؽ، كآخر غّب متعلم، أسوة ٗبعظم ا٤بد

لدكلة العثمانية الٍب كانت كعاش ا١بميع يف ا٤بدينة الٍب كانت مهد األدياف السماكية يف أمن كأماف كفرتو ا   

حريصة أشد ا٢برص على االستقرار األمِب؛ كلذلك كانت تتدخل يف حاؿ حدكث أم إشكاؿ بْب 

 .808الطوائف ا٤بختلفة كتسّن القوانْب كاألنظمة الٍب ٙبدد العبلقة بْب ٨بتلف الطوائف

نت ٚبتلف على تقاسم ككانت أكثر اإلشكاليات حدكثا يف ا٤بدينة بْب الطوائف النصرانية الٍب كا   

ا٤بقدسة، كتعترب كنيسة القيامة أىم معلم نصرآف يف ا٤بدينة، كمن أكثر السلطة كالنفوذ على األماكن 

األماكن الٍب تثّب ا٣ببلؼ بينهم، كنظرا الدعاء كل طائفة ا٢بق يف نيل النفوذ األكرب كبسبب عدـ الثقة بْب 
                                                           

 .6. مرجع سابق. 412سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 806
 .190ا٢بكيم. سورية كالعهد العثمآف. مرجع سابق.  807
. بّبكت: ا٤بؤسسة العربية للدراسات كالنشر، 1غوشة.  صبحي سعد الدين. ا٢بياة االجتماعية يف القدس يف القرف العشرين. ط 808
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ة لعائلة مسلمة من سكاف ا٤بدينة كىذا األمر مستمر منذ ٨بتلف الطوائف اتفقوا على تسليم مفتاح الكنيس

 .809طرد الصلبْب من ا٤بدينة على يد صبلح الدين األيويب

الٍب سطرىا يف  كمشاىداتوكعن العبلقة بْب ا٤بسلمْب كالنصارل يف ا٤بدينة يقوؿ يوسف ا٢بكيم يف ذكرياتو 

الشعور القومي العريب النبيل أف ساد  إُففة كتابو سوريا كالعهد العثمآف" كمن نتائج ىذا الرقي، باإلضا

اإلخاء كا٤بودة بْب ا٤بواطنْب من مسلمْب كمسيحْب، فهم يتبادلوف العواطف يف كل مناسبة كال سيما يف 

األعياد كا٤بواسم على كثرهتا، حٌب ليعسر على ا٤برء التفريق بينهم لوال بعض ا٢باالت ا٤بتعلقة باأللبسة 

 .810اختص هبا فريق دكف آخر" ا٤بوركثة الٍب كاأل٠باء

ـ الوضع االجتماعي يف ا٤بدينة 1858كيصف الرحالة السويسرم فليكس بوفيو الذم زار ا٤بدينة يف عاـ 

كذلك بقولو" من األمور الٍب تدعوا إُف االستغراب أنو يوجد حي خاص باألرمن يتميز عن ا٢بي ا٤بسيحي 

ية ككبّبة تتميز عن السكاف اآلخرين بلغتها كمبلبسها، يف لكوف األرمن أغرابا كيشكلوف يف ا٤بدينة جالية غن

حْب أف معظم ا٤بسيحْب اآلخرين من أرثوذكس ككاثوليك ىم من السكاف احملليْب كال شيء ٲبيزىم عن 

 إُفا٤بسلمْب سول لوف العمامة للذين يلبسوهنا، فلغتهم كاحدة ككذلك أصو٥بم كصفاهتم كحٌب عاداهتم 

صعب يف القدس ٛبييز ا٤بسلم من ا٤بسيحي كما يصعب يف الغرب ٛبييز الربكتستانٍب حد كبّب.....كما أنو ي

 .811من الكاثوليكي"

كٲبكن القوؿ: إنو خبلؿ ا٢بكم العثمآف للمدينة ال يكفي ا٤برء أف يكوف مسلما ليضمن لو مكانا         

ٰبظوف ٗبكانة اجتماعية كسياسية ٩بيزان من الناحية القانونية، فهناؾ عدد كبّب من النصارل كاليهود كانوا 

كيتمتعوف بثركات تفوؽ ثركات الكثّب من ا٤بسلمْب، فالتاجر النصرآف الثرم كاف يتمتع ٗبكانة أرفع كنفوذ 

                                                           
 .297وشة.  ا٢بياة االجتماعية يف القدس. مرجع سابق. غ 809
 .191ا٢بكيم. سوريا كالعهد العثمآف. مرجع سابق.  810
 .880رافق.  فلسطْب يف العهد العثمآف. مرجع سابق.  811
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أكرب من ا١بندم الفقّب الذم يدين باإلسبلـ، كٲبكن القوؿ: إف االنتماء الطائفي َف يكن عامبلن فاعبلن يف 

 .812الجتماعية كاالقتصادية كالسياسيةٙبديد كضع الفرد من الوجهات: ا

أما القسم الثآف: فهم ٩بن قدـ إُف ا٤بدينة من النصارل كاليهود الذين جاؤكا ألىدؼ استعمارية     

كتبشّبية ككانت الدكؿ األكربية ا٤بختلفة تدعمهم كتوفر ٥بم الغطاء كا٢بماية للقياـ بأعما٥بم، حيث منحت 

األكربية ككانت ىذه االمتيازات تشمل دكرىم يف رعاية كٞباية األماكن الدكؿ العثمانية امتيازات للدكؿ 

، ككاف القناصل األكربيوف يتولوف شؤكف جالياهتم الٍب كانت تعيش يف ا٤بدينة حيث  813ا٤بقدسة يف ا٤بدينة

كىذا األمر أحدث كثّبا من اإلشكاليات كالصدمات بْب 814كاف يسرم عليها قانوف دك٥بم األصلية

 تلفة الٍب كانت تتقاسم السيطرة.الطوائف ا٤بخ

كنشب صراع بْب طوائف النصارل يف ا٤بدينة حوؿ أكلوية الدخوؿ كإقامة الشعائر الدينية يف الكنائس    

كاإلشراؼ عليها، كلقد دخلت طائفة اّلبلتْب يف صراع مع بقية الطوائف حيث استغلت الدعم ا٣بارجي 

 . 815األماكن ا٤بقدسة كاالمتيازات من أجل ا٢بصوؿ على السيطرة على

كلقد ساىم االستعمار الصهيوٓف يف نشر العداء بْب ا٤بسلمْب كاليهود الذين كانوا يأتوف ا٤بدينة بدعم   

خارجي كيشَبكف البيوت كاألراضي؛ الستجبلب سكاف يهود إُف ا٤بدينة، ككانت نظرة الفلسطينيْب إُف 

الصبياف، كما يقوؿ الرحالة اليابآف الذم زار ىؤالء نظرة الكره الشديد حٌب كصلت ٩بارسة الكره من 

ـ " كشاىدت ٫بو ٟبسة صبية أك ستة يف الثالثة عشر أك الرابعة عشر من عمرىم 1906ا٤بدينة يف عاـ 

 .816يضعوف الطرابيش على رؤكسهم كيعمدكف إُف مضايقة اليهود مث بدؤكا يلقوف عليهم ا٢بجارة"

                                                           
 .261ـ. مرجع سابق. 1922-1700كواترات. الدكلة العثمانية 812
813 Paamela Ann. Palestine And the Palestinans 1876 – 1983. Asustralia, 2001. 8. Smith 
 .13ـ. 1990دار سراس للنشر،  :. تونس1احملجويب، علي. جذكر االستعمار الصهيوٓف بفلسطْب. ط814 
 .460القضاة. نصارل القدس دراسة يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 815 
 .62كينجّبك. الرحلة اليابانية إُف فلسطْب كمصر. مرجع سابق.   816

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



187 

ا٤بسلمْب كاليهود يف مذكراتو" ك٩با ٯبد ذكره أف أىل القدس ك٩با يقولو يوسف ا٢بكيم عن العبلقة بْب 

ـ 1910الودعاء كانوا يبادلوف مواطنيهم اليهود عواطف احملبة كاإلخاء، دكف أف ٱبطر ٥بم باؿ كىم يف عاـ 

أنو سيأيت يـو يقصيهم عن ديارىم اليهود النازحوف من شٌب أقطار العاَف فيصبح أصحاب الببلد الجئْب 

 .817العربية" يف األقطار

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .200كيم. سوريا كالعهد العثمآف. مرجع سابق. ا٢ب 817
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 المبحث الثالث@ العادات والتقاليد )اللباس، الزواج، الوفاة(.

 المطلب األول@ اللباس.

فرضت الدكلة العثمانية على رعاياىا لباسا خاصا ٲبيز كل فئة كيدؿ على مرتبتو االجتماعية أك ا٤بهنية،     

معينة كقبعات يعكس مرتبة الفرد كمكانتو كلقد كضعت قوانْب خاصة باللباس كالزم حيث أف ارتداء أثواب 

االجتماعية حٌب أف القانوف مشل األحذية كلوف اللباس، كلعل ا٥بدؼ من ىذا القوانْب كاف تقسيم األىاِف 

 .818إُف فئات متميزة ٕبيث تلـز كل فئة حدكدىا كتقـو بواجب االحَباـ ألصحاب الرئاسة كعلية القـو

٧بمود الثآف الذم ٘باكب مع التغّبات االجتماعية الٍب كانت تطالب  كبقي ىذا األمر إُف عهد السلطاف  

ـ ٦بموعة من القوانْب كاألنظمة الٍب 1829بإلغاء التمييز بْب فئات اجملتمع؛ كلذلك صدرت يف عاـ 

فرضت على ٝبيع موظفي الدكلة لبس الطربوش كالتخلي عن القلنسوة كالعمامة كاستثُب ىذا القانوف رجاؿ 

 .819الطوائف كافة الدين من 

كيهدؼ القانوف العثمآف إُف توحيد الزم العاـ كإلغاء التمايز يف اللباس بْب ٨بتلف فئات اجملتمع حيث     

زالت الفوارؽ يف اللباس بْب أصحاب ا٤بهن كا٢برؼ، أك الٍب كانت تدؿ على الدين كالطائفة كمهدت 

اكاة بْب ٝبيع فئات اجملتمع بغض النظر عن الدين السبيل للقوانْب الٍب صدرت الحقا ككانت تدعو إُف ا٤بس

أك العرؽ أك الطائفة، كأصبح الطربوش كا٤بعطف العادم كالبنطاؿ اللباس الر٠بي لكل ا٤بوظفْب كرجاؿ 

 820الدكلة.

                                                           
 .263ـ. مرجع سابق. 1922-1700كواترات. الدكلة العثمانية 818
 .268ـ. مرجع سابق. 1922-1700كواترات. الدكلة العثمانية 819
 .269ـ. مرجع سابق. 1922-1700كواترات. الدكلة العثمانية 820
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" الدٲباية" أك ا١بلباب كالسركاؿ كا٢بزاـ كالعمامة أك ا٢بطة 821ككاف الرجاؿ يف ا٤بدينة يلبسوف القنباز  

لقنباز ثوب يغطي كل جسم اإلنساف كلو فتحة من األماـ كلكن يرتد جزء فوؽ ا١بزء اآلخر كالعقاؿ، كا

فيختفي ما ٙبتو، ككاف يضع يف ا٣بصر حزاـ ٲبنع انفتاح اللباس كيستخدـ لوضع بعض ا٤بستلزمات الٍب  

 كانت ٛبيز الرجاؿ كالساعة كالشربيّة.

وضع االجتماعي كا٤بادم كأرخصها الكتاف كألوانو كيصنع القنباز من أنواع ٨بتلفة من القماش حسب ال   

 رمادم أك سوداء أك مائلة إُف الصفرة، كاألعلى منها يصنع من الصوؼ أك القماش ا٤بخطط باألبيض أك

األسود أك األزرؽ الفاتح، أما أعبلىا فيصنع من ا٢برير كلونو زىرم أك أبيض، ككاف ا٢بزاـ يصنع من 

عليو اللوف الفاتح، كيلبس فوؽ القنباز جاكيت أك معطف يصل إُف فوؽ القماش العجمي ا٤بزركش كيغلب 

الركبة يناسب مع حالة ا١بو، ككاف البعض يلبسوف عباءة خفيفة يف الصيف كعباءة صوؼ يف 

 تتناسب مع مركزىم االجتماعي.822الشتاء

اؿ جوخ الذم  كقد كرد يف السجبلت أ٠باء مبلبس كاف يرتديها الرجاؿ خبلؿ فَبة الدراسة مثل شرك    

كحرير كقطِب 824كعثمآف كٲبِب كمكاكم كجنزير 823كانت ألوانو أسود كبِب كدمّب كعسلي كقنباز سريت

، كعباية الصوؼ الٍب كانت تسمى 827كطربوش 826كركزة أبيض 825كدٲبا فر٪بي كشيت كأطلس صباغة

ية جوخ حسب ا٤بنطقة الٍب صنعت فيها: ٞبصي كتلي شامي زراقي كغزلية كجداعي كقصب كصدية كعبا

                                                           
 .21. 2003. القدس: مؤسسة الدراسات ا٤بقدسية، 1ـ. ط1917-1904ىرية ٛبارة. سليم. القدس العثمانية يف ا٤بذكرات ا١بو  821
 .526-525غوشة.  ا٢بياة االجتماعية يف القدس يف القرف العشرين. مرجع سابق. 822
 .6. مرجع سابق. 374سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 823
 .19. مرجع سابق. 374سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 824
 .161. مرجع سابق. 378رعية. القدس.سجبلت احملكمة الش 825
 .17. مرجع سابق. 389سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 826
 .129. مرجع سابق. 360سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 827
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، كجبة جوخ أسود كرصاصي 829كطرابيش مصرية كإفر٪بي كخلعيات٨828بيط ك٧ببلكم لفافة ككهنة قدٲبة 

 830كطحيِب كسكِب

ككاف ا٢بذاء خفيفا يتم ثِب القسم األخّب منو ٙبت الكعب ٕبيث تبقى مفتوحة، كأما غطاء الرأس      

ؿ أسود أك مقصب ككاف بعض كبار السن فكاف كوفية بيضاء من ا٢برير الناعم كأطرافها مطرزة كفوقو عقا

يضعوف العمامة كتتكوف من طربوش قصّب طرم كفوقو قماش ملفوؼ عدة لفات، كأما السركاؿ فكاف 

، كارتدل النصارل على رؤكسهم الطاقية حيث إهنا كانت ٚبتلف 831فضفاضا حٌب يستطيع ا٢بركة بسهولة

 عن لباس ا٤بسلمْب بأنو ال يوجد لفيفة تلف حولو. 

كيلبس رجاؿ الدين ا٤بسلمْب العمامة الٍب تتكوف من طربوش أك طاقية كٰبيطوهنا بقطعة قماش يلفوهنا     

عدة لفات ككاف لوهنا أبيض، كبعض أتباع الطرؽ الصوفية كانوا يرتدكف اللوف األخضر، أما رجاؿ الدين 

طربوش ككاف اللباس ٱبتلف  النصارل فكانوا يغطوف رؤكسهم بغطاء يشبو العمامة لونو أسود كال يوجد ٙبتو

من طائفة إُف أخرل، حيث ارتدل بطريرؾ الرـك األرثوذكس عباءة سوداء كتاجا على شكل جرس ككاف 

، كأما الكاثوليك فكاف لباسهم مشاهبا لؤلرثوذكس، 832الكهنة يرتدكف قبعات سوداء منبسطة يف األعلى

أسود يتدُف من غطاء رأسو  فريرؾ يرتدم طيلساكأما السرياف فارتدكا اللباس ذات اللوف األسود ككاف البط

، كأما اليهود فكانوا يرتدكف القبعات السوداء ذات 833حجاب، كأما األرمن فكاف لباسهم األزرؽ ا٤بظلم

 . 834ا٢بافة العريضة كالقباء كا١بلباب األسود الطويل كالبنطلوف

                                                           
 .19. مرجع سابق. 374سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 828
 .161. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 829
 .17. مرجع سابق. 389لشرعية. القدس.سجبلت احملكمة ا 830
 .526غوشة.  ا٢بياة االجتماعية يف القدس يف القرف العشرين. مرجع سابق. 831
 .167القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 832
 .168القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 833
 .528 القدس يف القرف العشرين. مرجع سابق. غوشة.  ا٢بياة االجتماعية يف834

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



191 

ء الرأس كىو الربنس األسود كا٤بنديل كأما النساء فكن يلبسن ا٤ببليات أك ا٢بربة ككانت تتألف من: غطا   

األسود ككاف يتكوف من طبقة أك طبقتْب يربط خلف الرأس كٲبتد من ٙبت الربنس إُف أعلى الصدر، كبلوزة 

طويلة ٛبتد من الرقبة إُف ٙبت الوسط، كتنورة سوداء طويلة تصل إُف أٟبص القدمْب، كىذا ىو لباس ا٤برأة 

اء ألبسة كانت تستخدمها النساء يف تلك الفَبة بدلة ٲبِب كقز تفاحي ، ككردت أ٠ب835عندما ٚبرج من بيتها

، كصوؼ كقميص بفت كملس كبطلوف بفت كشركاؿ قز 836كفنّبال ككرمسوت كردم كتبيت أخضر

طلوف بفت كٲبِب كمالطي كقميص يانس نكفوسة جوخ كبغت كدمسَبم بغت كتقصّبة أطلس كب837ظهر

ت كمنديل كشاكرت كسرموجة كقزية كقبقاب مصدؼ كبغت مالطي كبقجة أطلس كٲبِب كإزار بف

  838ككندرة.

 المطلب الثاني@ الزواج.

كاف الزكاج يف فَبة الدراسة يتم بعد موافقة األب أك كِف األمر ككاف يرفع اسم العركس إُف احملكمة    

قة الطرفْب الشرعية من إماـ ا٢بارة، كيف أحياف أخرل من أئمة ا٤بسجد األقصى كقبة الصخرة، كيشَبط مواف

إماـ احمللة يرفع كتاب اُف احملكمة ككاف  ،839كحضور الشهود كعدـ كجود مانع شرعي ٲبنع إٛباـ ىذا الزكاج

الشرعية يطلب من خبلُف الزكاج بْب العريسْب ككاف يذكر فيو عدـ كجود موانع كأف تكوف ٨بطوبة ألجد 

ر ينقسم إُف معجل كمؤجل ٚبتلف ككاف ا٤به ،840كخصوصا ٩بن كاف يف التجنيد االجبارم أك التدريب

 إُفككاف يتم دفع الثلثْب كمعجل كالثلث الباقي مؤجل قيمتو باختبلؼ أكضاع الناس ا٤بادية كاالجتماعية، 

                                                           
 .537-536غوشة.  ا٢بياة االجتماعية يف القدس يف القرف العشرين. مرجع سابق. 835
 .7. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 836
 .101. مرجع سابق. 374سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 837
 .7ع سابق. . مرج378سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 838
 .303. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 839
 .14أنظر ا٤بلحق رقم  840 
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كيف أحدل كثائق الزكاج الٍب كردت يف سجبلت احملكمة الشرعية كاف ، 841الطبلؽ أكأقرب األجلْب ا٤بوت 

َبل الزكج لزكجتو ساعة ككستك ذىب إفر٪بي كحلق قرش حيث اش 500قرش كا٤بؤجل  5500ا٤بعجل 

 2000كيف أحياف أخرل كاف ا٤بعجل  842قرش 2112ذىب ٧بجر بقشر ا٤باس كخامت ا٤باس قيمتهم 

، ككانت النساء ٰبق ٥بن طلب ا٣بلع مقابل التخلي عن ا٤بهر ا٤بؤجل أك 843قرش 300قرش كا٤بؤجل 

 .844إرجاع ا٤بهر للزكج

كاج كيبالغوف يف اإلعداد كاالستعداد لو حٌب أف أياـ الفرح كانت تستمر سبعة كٰبتفل سكاف ا٤بدينة بالز    

أياـ، حيث تبدأ بليلة ا٢بشوة حْب تذىب النساء من أىل العريس ٰبملن الطيب كا٢بناء كالصابوف 

فيستقبلهم أىل العركس بالزغاريد كالَبحاب كالليلة الثانية تسمى ليلة البيضاء حيث تلبس العركس مبلبس 

يضاء من جهازىا الٍب ٘بهزت بو كاشَبتو من مهرىا، كيف الليلة الثالثة ليلة ا٢بناء تضع النساء ا٢بناء على ب

أيديهن بأشكاؿ ٨بتلف حيث يشارؾ معظم أفراد العائلة كبارا كصغارا، كيف األياـ التالية حٌب اليـو السادس 

ـ السابع مساء يـو الزفاؼ يأيت أىل العريس ٰبتفل أىل العريس كٰبيوف اللياِف بالغناء كالدبكة، كيف اليو 

 .845ليأخذكا العركس من أىلها

كجرت العادة أف ٱبتار النصارل يـو األحد إلٛباـ االحتفاؿ بالزكاج ككاف أىل العريس يذىبوف إُف      

، بيت العركس قبل أربعْب يوما كيطلبوا منهم تسليم ما قدمو العريس طيلة مدة ا٣بطبة ألجل ٘بهيز العركس

 . 846ككانوا ٰبتفلوف بإقامة سهرات ٛبتد إُف ليلتْب أك ثبلثة لياؿ، حيث يعزفوف ا٤بوسيقى كينّبكا الطرؽ

                                                           
 .124العارؼ. تاريخ القدس. مرجع سابق.  841
 .9. مرجع سابق. 393سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 842
 .293. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 843
 .15. مرجع سابق. 388س.سجبلت احملكمة الشرعية. القد 844
 .129-128غوشة.  ا٢بياة االجتماعية يف القدس يف القرف العشرين. مرجع سابق. 845
 .143القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 846
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 المطلب الثالث@ الوفاة@

كاف أىل ا٤بدينة يدفنوف ا٤بوتى يف مقابر مأمن اهلل "مامبل" الٍب تقع يف خارج ا٤بدينة على بعد ميلْب من    

، 848سبلمية ا٤بوجودة يف ا٤بدينة كقد دفن فيها عدد كبّب من العلماءكىي من أقدـ ا٤بقابر اإل847باب ا٣بليل

كمقربة باب الرٞبة عند باب الرٞبة كالٍب دفن فيها الصحايب عبادة بن الصامت كشداد بن أكس رضي اهلل 

، كمقربة باب الساىرة عند باب الساىرة خارج السور، كالنصارل كانوا يدفنوف موتاىم يف مقربة 849عنهما

. كيغسل ا٤بتوىف كٰبمل على خشبة إُف ا٤بقربة 850نية، ككاف ىناؾ مقربة خاصة باليهود السكناجا١بثما

حيث يسّب أماـ ا٤بوكب ٞبلة سعف النخل ككاف يسّب أيضا بعض ا٤بقرئْب الذين كانوا يرددكف ال إلو إال 

لدفن يتم تلقْب ا٤بتوىف مث خلف ا١بثماف حٌب يصلوا ا٤بقربة، بعد ا ا٤بتوىفاهلل أك صلوا على النيب كيسّب أىل 

يتم إغبلؽ القرب با٢بجارة مث الَباب كيرطب ٗباء كيغلق جيدا كيوضع شاىد فوؽ رأس ا٤بيت ريثما يتم بناء 

 .851القرب

بعد كفاة ا٤بتوىف كاف يتم حصر اإلرث كتوزيعو على الورثة ككاف يتم تقسيم مّباث ا٤بتوىف حسب الشريعة    

ثة قّصر كاف يتم إيداع أموا٥بم يف صندكؽ دار األيتاـ حيث تقـو الدار ٕبفظ اإلسبلمية، كإذا كاف يف الور 

  .852أموا٥بم كتشغيلها كتدفع إليهم بعد بلوغ األطفاؿ السن القانونية

                                                           
 .20. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية، القدس، 847
 .25. 2013. القدس: دار ا١بندم للنشر كالتوزيع، ٤1بقدس. طعرامْب، ٧بمد ٕبيص، ا٤بقابر اإلسبلمية يف بيت ا 848
 .90عرامْب. ا٤بقابر اإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  849
 .120. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 850
 .583غوشة.  ا٢بياة االجتماعية يف القدس يف القرف العشرين. مرجع سابق. 851
 .2860. مرجع سابق. 360ة. القدس.سجبلت احملكمة الشرعي 852
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 المبحث الرابع@ االحتفاالت والمناسبات والترفيو.

يوجد لكل األدياف  ٛبيزت مدينة بيت ا٤بقدس بكثرة االحتفاالت كاألعياد الٍب كانت تقاـ فيها حيث  

احتفاالت خاصة بل كانت تتعدل أىل الدين إُف الطائفة؛ كلذلك كانت تقاـ االحتفاالت على طوؿ 

العاـ ككاف يشارؾ فيها الزكار كا٢بجاج من ٨بتلف بلداف العاَف، ككانت االحتفاالت ذات طابع ديِب 

 ١بمع كا٤بشاركة.كسياسي حيث ٙبرص ٝبيع الطوائف على االحتفاؿ كإظهار قدرهتا على ا

 المطلب األول@ االحتفاالت. 

 أواًل@ احتفاالت المسلمين.

 موسم النبي موسى@   -4

يعد موسم النيب موسى الذم كاف أىل فلسطْب يقوموف من خبللو بزيارة مقاـ موسى حيث يقاؿ: إف    

ب مدينة أرٰبا، ككاف قرب موسى عليو السبلـ موجود فيو، كيقع ا٤بقاـ يف الشماؿ الغريب من البحر ا٤بيت قر 

ا٤بوسم أىم حدث ديِب فولكلورم يف العاَف كلو حيث القى تشجيعا قويا من الدكلة العثمانية من أجل 

منافسة ا٢بجاج النصارل كقاـ العثمانيوف بتشجيع ا٤بسلمْب من ٨بتلف دكؿ العاَف للمشاركة فيو، كقدر 

 .853فاف من نابلس كا٣بليلشخص منهم أل األؼـ عشرة 1875عدد ا٤بشاركْب فيو يف عاـ 

بعد صبلة ا١بمعة يسّب موكب النيب موسى من ا٤بسجد األقصى ا٤ببارؾ باحتفاؿ ديِب مهيب فيكوف     

ا٤بتصرؼ كالقاضي الشرعي كالرؤساء من موظفي ا٢بكومة كاألعياف كرجاؿ الدين ا٤بسلمْب، كٱبرجوف من 

مل شخصاف من عائلة القطب علمْب ساحة ا٤بسجد األقصى حاملْب األعبلـ ا٤بختلفة حيث كاف ٰب

كشخصاف من عائلة الدجآف ٰبمبل علمْب يطلق عليهما أعبلـ النيب داكد كشخصْب من عائلة ا٢بسيِب 

                                                           
 .27-26ـ. مرجع سابق.1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب 853
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ٰبمبل علمْب بصفتهم متولْب مقاـ النيب موسى كشخص من عائلة قليبو ٰبمل علم النيب موسى، ككاف 

لعائدة للجيش العثمآف كمن خلفو كاف ٲبشي شباب يسّب ىذا ا٤بوكب من باب األسباط كأمامو ا٤بوسيقى ا

ا٤بدينة ككانوا يرفعوا بّبؽ يطلق عليو بّبؽ الشباب، كترافق ا٤بوكب فرقة كانت تعرؼ بالسيارة ككانت ٙبمل 

 .  854طبوال كبّبة كصغّبة كمزاىر ككاسات ٫باسية يدؽ أك يضرب عليها بإيقاع ٨بتلف الشكل كاللوف

شعيب اشَبؾ فيو أىل القرل كا٤بدف الفلسطينية كخاصة مناطق بيت ا٤بقدس  كموسم النيب موسى موسم   

كنابلس كا٣بليل ككانوا يتنافسوف على حجم ا٤بشاركة كعلى الصدارة كالسبق، ككاف االحتفاؿ يقاـ عادة قبل 

 عيد الفصح لطائفة الرـك األرثوذككس بأسبوع كيبدأ ا٤بوسم يـو ا٣بميس بقدـك موكب أىاِف نابلس، كيف

ا١بمعة يبدأ االحتفاؿ الر٠بي بزفة العلم من ا٤بسجد األقصى إُف النيب موسى، كيـو األحد يصل موكب أىل 

ا٣بليل كقراىا، كيـو االثنْب تغادر أعبلـ ا٤بدف الثبلث إُف مقاـ النيب موسى، حيث كانوا ٲبشوف على 

، 855زخرفة بآيات كأحاديث شريفةاألقداـ كيطلقوف األغآف كاألىازيج كاالبتهاالت كراء رايات كأعبلـ م

كٛبتد الزيارة سبعة أياـ تبدأ يـو ا١بمعة كتنتهي ا٣بميس حيث يعود احملتفلْب إُف بيت ا٤بقدس باحتفاؿ كبّب، 

كيف يـو ا١بمعة الذم كاف يطلق عليو ٝبعة العليمات تعاد األعبلـ إُف أماكنها كتبدأ الوفود ٗبغادرة 

 .856ا٤بدينة

 @ استقبال الراية النبوية-8

ـ ا١بهاد األكرب 1914أعلن السلطاف العثمآف ٧بمد رشاد ا٣بامس بوصفو خليفة ا٤بسلمْب يف عاـ     

، كجرل احتفاؿ مهيب عند 857ضد ا٢بلفاء كأخذت الدكلة العثمانية تشجع ا٤بسلمْب على االشَباؾ فيو

                                                           
 .57ـ. مرجع سابق. 1917-1904ٛبارة. القدس العثمانية يف ا٤بذكرات ا١بوىرية  854
 . 149، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 855
-101ـ. 1990. عماف: منشورات ا١بامعة األردنية، 1ا٤بوسم كا٤بقاـ(. طالعسلي، كامل. موسم النيب موسى يف فلسطْب )تاريخ 856

102. 
 .205. 2013. دمشق: دار القلم، 2شراب، ٧بمد حسن. بيت ا٤بقدس كا٤بسجد األقصى دراسة تارٱبية موثقة. ط  857
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راية النيب صلى اهلل عليو  السبلـ يف ا٤بدينة ا٤بنورة حيث شارؾ فيو آالؼ كأخرجتالصبلة ك قرب الرسوؿ عليو 

حيث مت استقبا٥با ٕبفاكة بالغة من ـ 15/12/1915بواسطة القطار يف كسلم كمت نقلها إُف دمشق 

كتوقف ا٤بوكب يف مدينة نابلس لتأدية صبلة ا١بمعة مث  السكاف، كنقلت بعدىا إُف مدينة بيت ا٤بقدس

شارؾ فيو سكاف ا٤بدينة  858حة قبة الصخرةحيث أقيم احتفاؿ كبّب يف سا كصلت الراية اُف بيت ا٤بقدس

كختم االحتفاؿ بالصبلة يف ا٤بسجد األقصى ككضعت الراية ىناؾ إلخراجها يف اليـو التاِف إلعطائها 

، ككاف ا٥بدؼ من ىذا التجمع حث 859اإل٪بليزممصر لقتاؿ ا١بيش  إُفللجيش الذم سوؼ يغادر 

ين دخلت الدكلة العثمانية ا٢برب العا٤بية األكُف ا٤بسلمْب كتشجيعهم على القتاؿ ضد دكؿ ا٢بلفاء الذ

  .860ضدىم

 االحتفال بقدوم شهر رمضان@-9

، ككانت تقاـ 861كيتم ذلك بإيقاد القناديل كتزين الشوارع كاألسواؽ، كبصبلة الَباكيح كقراءة القرآف   

 .862حلقات ذكر يف مقاـ الشيخ رٰباف يف حارة باب العامود كتنشد فيو األناشيد الدينية

 انياً@ احتفاالت النصارى.ث

 عيد الفصح@  -4

يعد أىم عيد عند النصارل كيكوف مع هناية صومهم حيث تقـو كل طائفة ٔبمع موكب تدخل فيو     

كنيسة القيامة كبعدىا تتجمع حوؿ ا٤بذبح ا٣باص هبا كيرتدكف ثيابا خاصة باالحتفاالت كيرفعوف الصليب 

                                                           
 .232 مرجع سابق.أنطونيوس. يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية.  858

 .157-156، 10مرجع سابق. الدباغ. ببلدنا فلسطْب. 859
. 2000. الرياض: دار ا٤بريخ للنشر، 1أبو عيلة، عبد الفتاح حسن. القدس دراسة تارٱبية حوؿ ا٤بسجد األقصى كالقدس الشريف. ط 860

131-132. 
 .47. مرجع سابق. 362سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 861
 .78ـ. مرجع سابق. 1917-1904ٛبارة. القدس العثمانية يف ا٤بذكرات ا١بوىرية  862
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األجراس بعد منتصف الليل، ككانوا يصنعوف الكعك كيسلقوف كتضاء الكنيسة كتفتح كيقرأ اإل٪بيل كتقرع 

 .863البيض كيلوننو باللوف ا٢بمر كرمز ليـو القيامة كا٤بوت

 

 خميس الغسل@  -8

كانت ٘برم مراسم ىذا العيد لكل الطوائف النصرانية يف األماكن ا٤بخصصة ٥بم داخل كنيسة      

ث يقـو البطريرؾ األرثوذكسي بغسل أرجل ا٢باضرين ، كٰبتفل بو قبل عيد الفصح بثبلثة أياـ حي864القيامة

من النصارل على سطح كنيسة القيامة يف ذكرل غسل ا٤بسيح ألرجل تبلمذتو ليعلمهم التواضع، كينصب 

مقعدا للتبلميذ كا٤بقعد الثالث عشر للمسيح ٯبلس  12سريرا كبّبا من ا٣بشب أك ا٢بديد كيثبت حولو 

 .865سل أرجلهم كيف ىذه اإلثناء يقـو ا٢باضركف بالغناء كإنشاد األىازيجعليها الكهنة كيقـو البطريرؾ بغ

 عيد الميالد@ -9

كانوف الثآف من كل عاـ حيث كاف التجار يزينوف ٧ببلهتم كيعرضوف بضائعهم   25ٰبتفل بو يف ليلة    

سي يقاـ يف  ككاف النصارل يضعوف شجرة ا٤بيبلد يف بيوهتم كتزين باألضواء كا٥بدايا ككاف االحتفاؿ الرئي

 .866كنيسة ا٤بهد يف بيت ٢بم

 عيد الصلب@  -:

أيلوؿ من كل عاـ  14يقاـ يف ذكر عثور ا٤بلك قسطنطْب كأمو ىيبلنة على الصليب كٰبتفل بو يف     

كأما االحتفاالت فكانت تقاـ يف دير ا٤بصلبة ككانوا  867كيقاـ يف مغارة الصليب يف أسفل كنيسة القيامة،

 . 868الصلوات يقرعوف األجراس كيرتلوف 

                                                           
 .429القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 863
 .60ـ. مرجع سابق. 1917-1904ٛبارة. القدس العثمانية يف ا٤بذكرات ا١بوىرية  864
 .306غوشة.  ا٢بياة االجتماعية يف القدس يف القرف العشرين. مرجع سابق. 865
 .317س يف القرف العشرين. مرجع سابق. غوشة.  ا٢بياة االجتماعية يف القد866
 .432القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 867
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 عيد الزيتونة أو الشعانين@  -;

ٰبتفل بو يـو األحد قبل أسبوع من عيد الفصح كيسمى أحد السعف كيرمز إُف دخوؿ ا٤بسيح إُف     

بيت ا٤بقدس راكبا ا٢بمار كتنطلق االحتفاالت من كنيسة العيزرية حيث ٰبملوف الصلباف كسعف النخيل 

 .869يامةكأغصاف الزيتوف كيتجهوف إُف كنيسة الق

 المطلب الثاني@ الترفيو. 

 أوالُ@ القهاوي@

اقتصرت كسائل الَبفيو يف فَبة الدراسة على القهاكم الٍب انتشرت يف ٨بتلف حارات ا٤بدينة حيث      

كالنشاشبية يف  871كالباشورة يف خط ا١بواعنة يف حارة اليهود 870كجدت قهوة الربكة يف حارة النصارل

كقهوة 874كقهوة باب العامود 873اف كمقيبة يف حارة باب العامودكخاف السلط 872حارة السلسلة

كتقدـ القهوة كالشام  876، ككانت القهاكم تضم طاكالت خشبية ككراسي قهوة صغّبة875ا٣بطيب

، ك٩با يذكر أف شرب القهوة 878كاللموناضة ككاف ا٢بضور يلعبوف لعبة طاكلة الزىر877كاألراجيل كالشيشة

ر ا٥بجرم حيث كانت تقدـ يف ٨بتلف اجملالس كأصبحت تقدـ يف بيوت انتشر يف ا٤بدينة يف القرف العاش

 العزاء.

                                                                                                                                                                          
 .315غوشة.  ا٢بياة االجتماعية يف القدس يف القرف العشرين. مرجع سابق. 868
 .433القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 869
 .83. مرجع سابق. 382القدس.سجبلت احملكمة الشرعية.  870
 .190. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 871
 .66. مرجع سابق. 368سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 872
 .162. مرجع سابق. 369سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 873
 .91. مرجع سابق. 367سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 874
 .216. مرجع سابق. 364القدس. سجبلت احملكمة الشرعية. 875
 .97. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية، القدس، 876
 .361. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 877
 .6. مرجع سابق. 389سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 878
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ككانت القهاكم تقـو بدكر النوادم الثقافية حيث قاـ بتأسيسها عدد من أعياف ا٤بدينة ككاف للعاملْب     

حت يف ا٤بقاىي نقابة خاصة هبم كبقية ا٢برفيْب كا٤بهنيْب، كقد تطورت القهاكم مع مركر الزمن حيث أصب

تعرض ٤برتاديها مسرح الظل الشعيب كالركايات الشعبية الٍب كاف ا٢بكوايت يقـو هبا، ككاف ا٢بكوايت يقضي 

 إُفشهر رمضاف متنقبل بْب القهاكم إللقاء القصص الشعبية كا٢بكايات كيبقى منهمكا يف عملو 

 ، كقدمت عدة مقاىي العركض الغنائية كا٤بوسيقى.879السحور

ا٤بدينة يف  إُفية يف مذكراتو " أف ا٤بنشد كعازؼ العود ٧بمد العاشق كاف ٰبضر كيذكر كاصف جوىر     

فصل الصيف ككاف يتفق مع أصحاب مقهى ا٥بوسبيس يف ٧بلة الواحد على الغناء ككاف ٯبلس على منصة 

ؼ خشبية مرتفعة يف إحدل زكايا مفَبؽ الطرؽ الرئيسية ا٤بقابلة للمقهى كيغِب بصوتو ا٢بنوف العاِف كيعز 

على عوده كالناس جالسْب من حولو كعلى رصيف كل شارع من تلك احمللة كيشربوف الشربات كاألركيلة 

 .880كالقهوة ككأف على رؤكسهم الطّب ككانوا يتفاعلوف معو بكلمة اهلل يا سبلـ"

كمن األمور األخرل الٍب كانت تقدـ يف ا٤بقاىي ما يعرؼ بالكراكوز كىو قياـ ٩بثل بعرض كٙبريك    

ككاف يأيت ا٤بدينة بعض ا٤بمثلْب من خارجها ليعرضوا  أصواهتاصيات مصنوعة من القماش كتقليد شخ

 أعما٥بم كباألخص يف شهر رمضاف.

" كاف يبدأ العرض بعد أذاف ا٤بغرب بساعة يف كل يـو ٟبيس كيبدأ الفصل األكؿ منو يف مقهى خليل ٪بم 

ٓف فكاف يف مقهى ٧بلة باب حطة ككاف ٨بصصا كىو فصل ٤بدة ساعة ٨بصص لؤلكالد، كأما الفصل الثا

الفصل األخّب  كأمالؤلكالد أيضا، كالفصل الثالث فكاف يف مقهى الواد كالرابع يف مقهى ٧بلة خاف الزيت، 

 .   881"كاألساتذة كاألدباءفكاف ٨بصصا من السادة 

 ثانياً@ حديقة المنشية@

                                                           
 .312 -306ـ. 2014ة، . الكويت: دار البشائر اإلسبلمي1. طدراسات في تاريخ بيت المقدسبركات، بشّب.  879
 .45ـ. مرجع سابق. 1917-1904ٛبارة. القدس العثمانية يف ا٤بذكرات ا١بوىرية  880
 .80ـ. مرجع سابق. 1917-1904ٛبارة. القدس العثمانية يف ا٤بذكرات ا١بوىرية  881
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كأنشئت حديقة  882لقرب من باب ا٣بليلأسست بلدية القدس منتزه عمومي خارج سور القدس با    

حيث كاف يوجد يف كسط ا٤بنتزه قاعة مسقوفة با٣بشب 883عرفت ٕبديقة ا٤بنشية بالقرب من ا٤بسكوبية

كالزينكو الزخرؼ ككاف حوؿ القاعة مقاعد خشبية ثابتة ٨بصصة للفرقة العسكرية العثمانية الٍب كانت 

أسبوع كتعزؼ ا٤بقطوعات ا٤بوسيقية، ككاف يوجد  ٙبضر بعد ظهر أياـ ا١بمعة كالسبت كاألحد من كل

 . 885، كمتحف يف طريق يافا884داخل ا٤بنتزه أيضا مقهى يقدـ القهوة كاألركيلة

 ثالثاً@ متحف األثريات@

الٍب كانت تستخرج من ا٤بدينة كا٤بدف اجملاكرة، كلقد  األثرياتـ من أجل حفظ 1895تأسس يف عاـ     

 10ـ كرد ا٤بتحف 1906كحفظت القطع األثرية بصناديق، كيف عاـ خصصت دفاتر لتسجيل ا٤بوجودات 

 .  886صناديق ٩بلؤة باآلثار ٟبسة منها من مدينة أرٰبا كالبقية من بيت ا٤بقدس

 رابعاً@ مسرح البلدية@

ـ بالقرب من باب ا٣بليل ككانت تقدـ فيو ا٤بسرحيات باللغة الَبكية كالعربية 1901أسس عاـ 

 .887كالفرنسية

 

 

 

                                                           
 .228. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 882
 .443سابق.العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع  883
 .27ـ. مرجع سابق. 1917-1904ٛبارة. القدس العثمانية يف ا٤بذكرات ا١بوىرية  884
 .577ارمستوج. مدينة كاحدة عقائد ثبلث. مرجع سابق.  885
 .3، 1911، يافا، كانوف أكؿ، 91فلسطْب. ع  886
 .397ـ. مرجع سابق. 1917 –ؽ.ـ  3000ا٤بهتدم. القدس تاريخ كحضارة  887
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 التعليم والصحة@ فصل الخامسال

 المبحث األول@ التعليم العثماني )المدارس القديمة، المدارس الحكومية، المدارس اإلسالمية،

 المدارس الوطنية(.  

 المبحث الثاني@ التعليم األجنبي )مدارس النصارى، مدارس اليهود(.

 المبحث الثالث@ الحركة الثقافية )المكتبات، المطابع(.

 رابع@ الصحة )المستشفيات(.المبحث ال

 مقدمة@ 

 احتوتفلذلك  شهدت مدينة بيت ا٤بقدس هنضة علمية كصحية ساٮبت أسباب كثّبة يف تطورىا كتقدمها     

كأمريكيا كا٢بركة  األكربيةا٤بدينة على عدد كبّب من ا٤بدارس كا٤بستشفيات الٍب كانت تقاـ بدعم من الدكؿ 

ؼ إُف تقدٔف أفضل ا٣بدمات إُف أبناء طائفتو ك٧باكلة التأثّب على األدياف الصهيونية فكل كأحد منهم كاف يهد

عن طريق تقدٔف التعليم ا٤بميز كالعناية الصحية ا٤بتقدمة فلذلك كانت معظم ىذه ا٤بدارس  األخرلكالطوائف 

طر التبشّب كا٤بستشفيات تتبع اإلرساليات التبشّبية كا٢بركة الصهيونية الٍب حرصت على ٞباية طوائفها من خ

 الذم كاف ٲبارس على أبناء األدياف اآلخرين كأبناء الدين الواحد.

الدكلة العثمانية با٤بدينة بعد أف شاىدت االىتماـ الغريب كالصهيوٓف هبا كحاكلت ٦باراة ىذا كبسبب ىذا اىتمت 

ا٤بدارس التبشّبية  جملاراةكقاـ األىاِف بإنشاء بعض ا٤بدارس يف ٧باكلة األمر بإنشاء عدد من ا٤بدارس ا٢بكومية، 

كلكن ىذا األمر كقف عاجزا أماـ عشرات ا٤بدارس التبشّبية كاليهودية الٍب كانت تناؿ كل الدعم كالصهيونية 

كالتأييد من الدكؿ الغربية كمن الكنائس ا٤بختلفة كمن ا٢بركة الصهيونية، أما ا١بانب الصحي فيجرم عليو األمر 

تشفيات التبشّبية الٍب تنوعت ٚبصصاهتا، كأنشأت البلدية مستشفى البلدية نفسو حيث كاف ىناؾ عشرات ا٤بس

الٍب كانت تتلقى الدعم  الذم ساىم يف الرقي با١بانب الصحي كلكنو فشل يف ٦باراة ا٤بستشفيات األخرل

 . األكربيةالكبّب من الدكؿ 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



202 

 المبحث األول@ التعليم العثماني
 لمدارس اإلسالمية، المدارس الوطنية(.)المدارس القديمة، المدارس الحكومية، ا

 

كانت قلة قليلة تستطيع القراءة كالكتابة ككاف التعليم مقصورا يف الكتاتيب الٍب كانت منتشرة يف     

ا٤بساجد ككانت ٙبمل العبء األكرب يف التعليم ككاف التعليم يف معظمو موجهان للطبلب الذكور أما اإلناث 

قراءة أك الكتابة كلكن ىذا األمر بدأ بالتغّب خبلؿ القرف التاسع عشر فبل تكاد ٘بد كاحدة تستطيع ال

حيث انتشرت ا٤بدارس الدينية الٍب كانت يف معظمها تابعة للطوائف النصرانية الٍب اىتمت با٤بدينة؛ نظرا 

الدكؿ  ألٮبيتها الدينية كالركحية عندىا، ككجود أىم األماكن الدينية يف ا٤بدينة حيث كانت تتلقى الدعم من

، كأنشأ اليهود مدارس 888األجنبية الٍب كانت تتقاسم النفوذ كتسعى إُف السيطرة على النصارل يف ا٤بدينة

خاصة هبم يف ا٤بدينة؛ من أجل ا٢بفاظ على أنفسهم من التبشّب الذم كانت اإلرساليات الربكتستانتية 

 .889ٛبارسو عليهم كتسعى لتنصّبىم كٚبليصهم من عيش الفقر كا١بهل

كاىتمت الدكلة العثمانية بالتعليم كأخذت تعمل على إنشاء ا٤بدارس كتنظيم التعليم كأنشأت يف كل     

كالية ٦بلسان للمعارؼ يقـو باإلشراؼ على مدارس الوالية، كيرأس إدارة ا٤بعارؼ يف الوالية مدير معارؼ 

س معارؼ يرأسو مدير ، ككاف يف بيت ا٤بقدس ٦بل890يقـو عملو على اإلشراؼ على التعليم يف الوالية

كيعاكنو ستة أعضاء باإلضافة إُف كاتب اجمللس ككانت مهمتو تتلخص يف األمور التعليمية الٍب تتعلق 

باللواء، كصرؼ اإلعانات ا٤بالية، كاإلشراؼ على تأسيس ا٤بدارس كا٤بكتبات كا٤بطابع، كتنظيم ا٤بيزانية 

ة كٕبث أساليب تطوريها كتقدمها، كالقياـ برفع تقرير السنوية للمدارس كمراقبة سّب أعماؿ ا٤بدارس ا٢بكومي

                                                           
 .299ـ. مرجع سابق. 1922-1799العثمانية كواترت. الدكلة 888
 .64-63ـ يف فلسطْب. مرجع سابق. 1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب 889
 .92ـ يف فلسطْب. مرجع سابق. 1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب 890

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



203 

، كاختيار ا٤بعلمْب كتعيينهم للمدارس ا٢بكومية 891سنوم يف توصيات من أجل معا١بة القصور يف التعليم

 .892بعد إجراء امتحاف ٥بم كفصلهم من كظائفهم عند الضركرة

اف يشرؼ على االمتحانات الٍب كانت كقد أشرؼ ٦بلس ا٤بعارؼ يف ا٤بدينة على التعليم يف اللواء، كك   

، ككاف يُعقد للطبلب امتحاف 893تعقد للطبلب كللمعلمْب من أجل التأكد من قدرهتم على التعليم كالتعلم

سنوم يف شهر حزيراف من كل عاـ، ككاف ٰبق لكل من يتأخر عن االمتحاف التقدـ مرة أخرل يف شهر 

بعده الشهادات للناجحْب فيو، ككانت االمتحانات السنوية أيلوؿ، ككاف يتم االمتحاف يف ا٤بدرسة، كٛبنح 

 .894٘برم ٕبضور بعض مدرسي ا٤بدرسة كبعض العاملْب يف ٦بلس ا٤بعارؼ

اعتمد ٦بلس ا٤بعارؼ يف عملو على األمواؿ الٍب ٘بىب من الضرائب الٍب كاف ريعها ٨بصصان للتعليم مثل    

م ا٤بسقفات، ككاف يضاؼ إليها ضريبة "الويركو" %( من قس5ضريبة ا٤بعارؼ الٍب كانت ٘بىب بنسبة )

ك٘بىب معها كبعد ذلك تقـو ا٢بكومة بدفعها إُف ٦بلس ا٤بعارؼ من أجل تطوير التعليم كإنشاء ا٤بدارس 

باإلضافة إُف اإلعانات  896، كىناؾ األقساط الٍب ٘بىب من الطبلب األغنياء كرسـو للتعليم895داخل اللواء

 .897من أجل بناء ا٤بدارسالٍب تقدـ من قبل األىاِف 

كعهدت الدكلة التعليمية إُف مديرم ا٤بعارؼ تطبيق القانوف كالنظاـ الذم أقرتو يف نظاـ ا٤بعارؼ حيث    

طلبت منو تفتيش ا٤بدارس كاجملبلت كالكتب ا٤بوجودة يف مراكز األلوية، كألزمتو بتقدٔف تقرير سنوم عن 

                                                           
 .421ـ. مرجع سابق. 1917-1869م العثمآف النجار. اإلدارة العثمانية يف كالية بغداد من عهد الواِف مدحت باشا إُف هناية ا٢بك 891
 .422ـ. مرجع سابق. 1917-1869النجار. اإلدارة العثمانية يف كالية بغداد من عهد الواِف مدحت باشا إُف هناية ا٢بكم العثمآف  892
 .142، 1دركزة. ٧بمد عزة، ٟبسة كتسعوف عاما يف ا٢بياة مذكرات كتسجيبلت، فلسطْب. مرجع سابق.  893
 .258ـ. مرجع سابق. 1914-1864اإلدارة العثمانية يف كالية سورية عوض.  894
 .187-185، 2نوفل. الدستور. مرجع سابق.  895
 .182، 1ـ. 1914. بّبكت: مطبعة إقباؿ، 1التميمي، هبجت. كالية بّبكت. ط 896
 .425ـ. مرجع سابق. 1917-1869ثمآف النجار. اإلدارة العثمانية يف كالية بغداد من عهد الواِف مدحت باشا إُف هناية ا٢بكم الع 897
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ـ ألزمت 1898، كيف عاـ 898ليقدمو الواِف إُف الباب العاِفاإلجراءات كاإلصبلحات التعليمية إُف الواِف 

، كأصدرت يف عاـ 899الدكلة العثمانية أف يكوف مديرك ا٤بدارس كا٤بعلموف من رعايا الدكلة العثمانية

 ـ أمرا بإلزاـ ا٤بدارس الطائفية بأف يعلموا الطبلب اللغة الَبكية.1895

حرصت على اإلشراؼ ا٤بباشر على ىذه ا٤بدارس  كمن أجل إضعاؼ التدخل األجنيب يف التعليم     

 حيث شددت القيود على إنشاء ا٤بدارس، كمن ىذه القيود:

 .ا٢بصوؿ على رخصة ر٠بية من إدارة معارؼ الوالية 

 .ا٤بصادقة على شهادات ا٥بيئة التدريسية يف ا٤بدرسة ا٣باصة من إدارة ا٤بعارؼ 

  ا٤بعارؼ.عرض جداكؿ الدركس ككتب التعليم هبا على إدارة 

 .ـ1900قائمة بأ٠باء أعضاء ٦بلس معارؼ بيت ا٤بقدس يف عاـ  اآليتكيف ا١بدكؿ 

 م.11?4 عام المقدس بيت معارف مجلس أعضاء @33 جدول

 900ـ1900 ا٤بنصب
 901إ٠باعيل حقي بك مدير ا٤بعارؼ

 بديرم زادة علي أفندم احملاسب
 ٧بمد عبد الوىاب الكاتب

 طوقات زادة حسن كفا٤بعا
 حسيِب زادة حساـ الدين ا٤بعاكف

 مصطفى اغازادة أمْب الصندكؽ
 عاطف أفندم أمْب الصندكؽ

 شوكت أفندم مأمور الصندكؽ

    

                                                           
 .403، 1نوفل. الدستور. مرجع سابق.  898
 .239القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. مرجع سابق. 899
 .1246ـ. مرجع سابق. 1900سالنامة ا٤بعارؼ. 900
 .114. مرجع سابق. 390سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 901
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حظي ا٤بعلمْب كا٤بدرسْب يف الفَبة العثمانية ٗبكانة عالية يف ا٤بنظومة االجتماعية الٍب كانت سائدة يف تلك 

جنب مع ا٢بكاـ كالقضاة  إُفا٤بدرسْب جنبا  إُفسؤكلْب العثمانيْب يوجهوف ا٤براسيم الفَبة ككاف ا٢باـ كا٤ب

، اإلجبارمكا٤بفتْب ككانوا يتقاضوف ركاتبهم من أكقاؼ ا٤بدارس كا٤بساجد كما كانوف يعفوف من التجنيد 

اطق القريبة من ا٤بن أككمن ا٤ببلحظ أف ا٤بدرسْب يف مدارس بيت ا٤بقدس كاف معظمهم من أىاِف ا٤بدينة 

 . 902على ا٤بدينة ككانت ىناؾ قلة من الوافدين من خارج فلسطْب

 المطلب األول@ المدارس.

 أوال@ المدارس القديمة.

عرفت ا٤بدينة بكثرة مدارسها الٍب كانت فيها حيث أسس األيوبيوف كا٤بماليك عددان كبّبان من ا٤بدارس    

ست قبل العهد العثمآف كظلت بعضها قائمة حٌب هناية الٍب كانت على درجة كبّبة من األٮبية كالٍب أس

 :903ا٢بكم العثمآف بينما استخدمت بعض ا٤بدارس ألغراض أخرل كالسكن

  905بالقرب من باب العتم 904: تقع داخل ا٢بـر القدسي يف ا١بهة الشماليةالمدرسة الفارسية-1

كاقفها األمّب فارس البكي الذم  إُف" ا٤بعركؼ يف كقتنا ا٢باِف بباب ا٤بلك فيصل تنسب األنبياء"شرؼ 

أكقف عليها أكقافا كثّبة من أجل القياـ على مصاٌف ا٤بدرسة الٍب كاف ٥با دكرا ىاما يف ا٢بركة الفكرية 

 .907األىاِفدار سكن يسكنها  إُف، حولت ا٤بدرسة 906يف ا٤بدينة

                                                           
 .23، 3نية. مرجع سابق. ا٤بوسوعة الفلسطي 902
 .123، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق. 903
 .71. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  904
 .166. مرجع سابق. 368سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  905
 .190-189. 2010بلـ، . راـ اهلل: كزارة اإلع2يوسف. ٞبد عبد اهلل. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. ط 906
 .117، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   907
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ككانت للمدرسة ، 908: تقع خارج سور ا٤بدينة يف ا١بهة الشمالية من باب العامودالمدرسة الجراحية-2

 .909أكقاؼ يتم إنفاقها على مصاٌف ا٤بدرسة كصيانتها

: تقع قرب ا٤بسجد األقصى ككاف للمدرسة أكقاؼ كثّبة كانت تستخدـ لئلنفاؽ المدرسة الفخرية-3

 .910عليها كظل ىذا األمر إُف هناية ا٢بكم العثمآف

، كبانيها ا٤بلك ا٤بعظم كتقع على طرؼ صحن الصخرة من جهة القبلة إُف الغرب المدرسة النحوية@-4

، كخصص ٥با أكقافا كثّبة لئلنفاؽ على الطبلب كا٤بعلمْب، ككاف يدرس فيها  911ق 604عيسى 

تدريس علـو اللغة العربية األخرل كاألدب  إُفباإلضافة  912كتاب)الكتاب( يف النحو لسيبويو

٢بـر كيف عاـ كالببلغة كالعركض، كاستخدمت يف القرف الثامن عشر كمخزف ٢بفظ زيت قناديل ا

 .  913ـ استخدمت كمكتبة للمسج األقصى ٠بيت بدار كتب ا٤بسجد األقصى1922

كانت على برج باب الرٞبة مدرسة تعرؼ بالنصرية للشيخ نصر ا٤بقدسي، مث   914:المدرسة الناصرية-5

مث  عرفت بالغزالية نسبة أليب حامد الغزاِف كقد اعتكف فيها كأمت تأليف كتابو إحياء العلـو فيما قبل.

أنشأىا ا٤بلك ا٤بعظم عيس كجعلها زاكية لقراءة القرآف كتعليم القراءات حيث درس فيها عدد كبّب من 

كيقوؿ ٦بّب  610، ككقف عليها كتبان كتاريخ كقفها سنة 915ا٤بقرئْب كالعلماء يف اللغة العربية كالنحو

 .916الدين: إهنا دثرت يف عصره كىي اآلف غرفتاف عامرتاف معدتاف للزيارة

                                                           
 .66. مرجع سابق. 362سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  908
 .187. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  909
 .139. مرجع سابق. 391سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  910
 .240بق.العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سا 911
 .117، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   912
 .139 -137يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  913
 .240العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 914
 .144يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  915
 .117، 6اـ. مرجع سابق. كرد علي. خطط الش  916
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، كىي ٔبانب باب 917ـ1328: أنشأىا األمّب سيف الدين تنكز الناصرم يف عاـ لمدرسة التنكزيةا-6

ا٢بـر ٔبوار باب السلسلة ٦باكرة للسور من جهة الغرب كأكقف عليها أكقاؼ كثّبة للقياـ بشؤكف 

، كال تزاؿ عامرة حيث عينت الدكلة العثمانية الشيخ ٧بمد األنصارم إماما 918الطبلب كا٤بعلمْب

 .920كاستخدمت فيما بعد كمقر للمحكمة الشرعية 919للمدرسة

، أكقفها األمّب 922ا٤ببلصق لباب السلسلة 921: تقع إُف الشماؿ من باب السكينةمدرسة البلدية-7

منكلي بغل األٞبدم الذم كاف يعرؼ بالبلدم كما برحت عامرة كتستعمل يف كقتنا ا٢باِف دار للسكن 
923. 

نية توجد يف داخل ا٤بسجد األقصى إُف الغرب من ساحة ا٢بـر كتسمى بالسلطاالمدرسة األشرفية@ -8

كىي من ا٤بدارس  924ـ1480كإُف الشماؿ من باب السلسلة، أنشأىا ا٤بلك األشرؼ قايتبام يف عاـ 

اإلسبلمية الفخمة الٍب أنشئت من ىذا الطراز يف بيت ا٤بقدس، على كثرة ما كقف عليها من 

مكتبة عامة تابعة ٥با يطلق عليها  إُفق السفلي منها كحولتو ، ر٩بت دائرة األكقاؼ الطاب925األكقاؼ

 .926مكتبة ا٤بسجد األقصى أما الطابق العلوم فقد هتدـ معظمو

                                                           
 .244العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 917
 .182يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  918
 .52. مرجع سابق. 407سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  919
 .117، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   920
 .251القدس. مرجع سابق. العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ 921
 .212يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  922
 .117، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   923
 .256العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 924
 .118-117، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   925
 .252بلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق. يوسف. من آثارنا العربية كاإلس 926
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تقع بالقرب من باب ا٤بتوضأ إُف الغرب من ساحة ا٢بـر ٘باه سبيل قايتبام،  المدرسة العثمانية@-9

أكقفت عليها أقاؼ يف ببلد على يد أصفهاف شاه خاتوف العثمانية حيث 927ـ1437أنشت يف عاـ 

 .929، كىي ال تزاؿ عامرة كتستعمل كدار للسكن928الشاـ

بباب ا٢بديد  930: كتعرؼ ٗبدرسة الست خاتوف كتقع قرب ا٤بسجد األقصىالمدرسة الخاتونية-11

ـ على يد اغل خاتوف 1354، أنشئت يف عاـ 931غريب ا٢بـر كاُف الشماؿ من باب القطانْب

 .933ن، كىي اليـو دار سك932البغدادية

على يد أرغوف  934ـ1357بباب ا٢بديد من الناحية الغربية، أنشئت يف عاـ المدرسة األرغونية@ -11

 .936، كىي اآلف سكُب كقد ضاعت أكقافها كأحباسها كفيها قرب أرغوف شاه935الصغّب الكاملي

، بنيت يف عاـ المدرسة المزىرية-12 على يد أيب بكر بن ٧بمد  937ـ1480: بباب ا٢بديد جوار ا٢بـر

، كقد غدت داران للسكُب 938حيث خصص ٥با أكقاؼ كثّب للقياـ بأمور ا٤بدرسة األنصارمىر بن مز 

 .939كقسم منها خراب

                                                           
 .254العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 927
 .235يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  928
 .118، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   929
 .49. مرجع سابق. 393سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 930
 .٤250بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.العارؼ. ا 931
 .190يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  932
 .118، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   933
 .247العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 934
 .193 يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق. 935
 .118، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   936
 .255العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 937
 .242يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  938
 .118، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   939

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



209 

ا٤بعركؼ بباب ا٢بديد، ككانت  940: تقع بالقرب من باب عبلء الدين األباصّبمالمدرسة الجوىرية-13

د هبا اآلف ، كيوج942كتأسست على يد صفي الدين جوىر القبقبائي 941من ا٤بدارس ا٤بهمة يف ا٤بدينة

 .943األكقاؼمكاتب دائرة اآلثار اإلسبلمية يف ا٤بدينة التابعة لدائرة 

، أنشئت يف عاـ المدرسة المنجكية-14 على يد األمّب 944ـ1360: تقع مشاؿ باب الناظر جوار ا٢بـر

،  كال تزاؿ معمورة إُف 945سيف الدين منجك اليوسفي حيث خصص ٥با أكقافا كثّب للقياـ با٤بدرسة

 .946كقد ٛبت عمارهتا يف العهد األخّب كأقيم فيها اجمللس الشرعي اإلسبلمي األعلىىذا العصر، 

، كأسست 947: تقع بالقرب من درج الغوا٭بة عند زاكية ا٢بـر الشمالية إُف الغربالمدرسة الجاولية-15

 .949، كىي اليـو قسم من كلية ركضة التعارؼ الوطنية948على يد علم الدين سنجر ا١باكِف

تقع يف ا١بهة الشمالية من ا٢بـر القدسي، أكقفها األمّب عبلء الدين علي بن  @المدرسة الصبيبية-16

، كِف نيابة القدس كعّمر هبا ا٤بدرسة كنقل 950ناصر الدين ٧بمد الذم كاف متوليا على قلعة الصبيبية

 .951إليها كىي اليـو قسم من كلية ركضة ا٤بعارؼ الوطنية

                                                           
 .12. مرجع سابق. 378سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  940
 .254العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 941
 .240يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  942
 .118، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   943
 .248العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 944
 .202مرجع سابق. يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس.  945
 .118، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   946
 .244العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 947
 .172يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  948
 .119، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   949
 .226ت ا٤بقدس. مرجع سابق. يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بي 950
 .119، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   951
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على يد ٦بد الدين يوسف  952ـ1358بنيت يف عاـ  : جوار ا٢بـر إُف الشماؿ،المدرسة األسعردية-17

، كال تزاؿ عامرة. كقد شرع يف ترميمها منذ عهد غّب بعيد لنقل دار كتب ا٤بسجد 953األسعردم

 .954األقصى إليها كإقامة قاعة للمحاضرات فيها

، بنيت يف عاـ 955: تقع يف حارة باب حطة بالقرب من باب شرؼ األنبياءالمدرسة الملكية-18

، كىي اآلف دار 957يد ا٤بلكي الناصرم يف عهد السلطاف الناصر ٧بمد بن قبلككفعلى  956ـ1340

 .958يسكن فيها بعض األىاِف

حيث تركب بعض أبنيتها على باب شرؼ  959: تقع يف حارة باب حطة المدرسة األمينية-19

، ككانت مدرسة كزاكية يف نفس 961ـ على يد أمْب الدين عبد اهلل1329، أنشئت يف عاـ 960األنبياء

كأصبحت تستخدـ كبيت ٤بفٍب السادات الشافعية يف   962ق1293ت، كمت ترميمها يف عاـ الوق

 .964، كأصبحت يف أكاخر ا٢بكم العثمآف مدرسة للصنائع963ا٤بدينة

                                                           
 .248العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 952
 .198يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  953
 .119، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   954
 .33. مرجع سابق. 380سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  955
 .246العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 956
 .187يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  957
 .119، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   958
 .103. مرجع سابق. 373سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  959
 .245قدس. مرجع سابق.العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ ال 960
 .183يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  961
 .139. مرجع سابق. 367سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  962
 .6. مرجع سابق. 371سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  963
 .166. مرجع سابق. 368سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  964
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، أنشئت يف عهد ا٤بماليك المدرسة الدوادارية@-21 على يد األمّب  965بباب شرؼ األنبياء مشاؿ ا٢بـر

 .967مدرسة البنات اإلسبلمية ، كفيها اليـو966علم الدين سنجر الدكادار

ـ على يد القاضي 1430، أسست عاـ 968: مشاؿ ا٢بـر قريبة من باب العتمالمدرسة الباسطية-21

 .970، كفيها مدرسة البنات اإلسبلمية969زين الدين عبد الباسط الدمشقي

، أسست على يد كرٔف الدين عبد 971بباب حطة مبلصقة للباب من الشرؽ المدرسة الكريمية@-22

 .973، كىي اآلف دار سكن٤972بعلمالكرٔف بن ا

، أسست على يد مصر خاتوف زكجة 974تقع بالقرب من باب حطة جوار ا٢بـرلدلغادرية@ ا٤بدرسة ا-23

 .975األمّب ناصر الدين بن دلغادر

داخل ا٤بسجد فوؽ الركاؽ الشماِف، كاف يصعد إليها من السلم ا٤بوصل إُف  المدرسة الطولونية@-24

 كن الداثرة.منارة باب األسباط، كىي من األما 

: مقابل الطولونية من جهة الشرؽ، كاف يصعد إليها من السلم ا٤بتصل منها إُف المدرسة الفنرية-25

، ككانت ىذه ا٤بدرسة 976منارة باب األسباط أيضان، أسست على يد شهاب الدين أٞبد الناصرم

 .978، كقد درست كأصبحت مساكن977موجودة يف بداية الدكلة العثمانية

                                                           
 .242صل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.العارؼ. ا٤بف 965
 .161يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  966
 .119، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   967
 .253العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 968
 .227يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  969
 .120، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   970
 .244العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 971
 .173يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق. 972
 .120، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   973
 .120، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   974
 .228نا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق. يوسف. من آثار  975

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



212 

، أسست على يد شاىْب 979على باب األسباط كىي آخر ا٤بدارس ىناؾ: المدرسة الحسنية-26

 .981، أصبحت دار يسكنها ٝباعة من النصارل980ا٢بسِب الطواشي

مؤسسها صبلح الدين األيويب الذم أنشأىا بعد  إُف: تنسب ىذه ا٤بدرسة المدرسة الصالحية-27

فعية الذم جعلو مذىبا ر٠بيا ـ كجعلها مدرسة للفقهاء الشا1187ٙبريره للمدينة من الصلبيْب يف عاـ 

،ككاف يدرس فيها القرآف الكرٔف كالتفسّب كا٢بديث كاألصوؿ، كالفقو الشافعي كا٢بنفي 982للدكلة

كالفرائض كعلم القراءات كعلـو اللغة ا٤بختلفة كالتاريخ كالرياضيات، كلعبت ا٤بدرسة دكرا ىاما يف 

كثّب من األكقاؼ الٍب كانت تشمل أراضي   تنشيط ا٢بركة التعليمية كالثقافية كالفكرية، كخصص ٥با

 .983كقرل كٞبامات كدكاكْب تنفق على الطبلب كا٤بعلمْب

، ككاف العثمانيوف تنازلوا عن ىذه ا٤بدرسة 984كتقع على بعد أمتار من السور الشرقي عند باب األسباط  

أخذىا الَبؾ كجعلوىا  يف القرف ا٤باضي فجعلوىا مدرسة أكلّبكية، كيف ا٢برب العامة 985للرىباف الفرنسيْب

 .986مدرسة للعلـو الدينية، فلما سقطت القدس يف أيدم ا٢بلفاء رجعت إُف ا٤بسيحيْب كنيسة

، أسست على 988ا٤بدرسة الكرٲبية من جهة الشماؿ 987ٖبط باب حطة جوارالمدرسة الكاملية@ -28

 .989يد كامل الطرابلسي

                                                                                                                                                                          
 .222يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  976
 .252العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 977
 .120، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   978
 .249العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 979
 .200يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  980
 .120، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   981
 .17. 2015ـ. نابلس: جامعة النجاح، 1918 -1192أٞبد، ركيدة فضل. ا٤بدرسة الصبلحية يف القدس 982
 .130-125ابق. يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع س983
 .236العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 984
 .71. مرجع سابق. 377سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  985
 .121، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   986
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، أسست على يد 990األنبياء : كتسمى أيضا با٢بنفية كتقع مقابل باب شرؼالمدرسة المعظمية-29

 .992، كىي معمورة تستخدـ كدار للسكن991ـ 1217ا٤بلك ا٤بعظم عيسى عاـ 

، 994، أسست على يد ٦بد الدين إ٠باعيل السبلمي993بباب شرؼ األنبياء المدرسة السالمية@-31

 .995ككانت تستخدـ كدار قرآف كال تزاؿ دار سكن

، كتستخدـ كدار 996انقاة الصبلحيةتقع يف حارة النصارل بالقرب من ا٣ب المدرسة الحمراء@-31

 .997للسكن

، أسست على يد اإلماـ كجيو 998: ٖبط درج ا٤بوُف بالقرب من باب الغوا٭بةالمدرسة الوجيهية-32

 .1000، كىي اآلف دار للسكن999الدين بن ا٤بنجا

، أسست على يد احملدث عز 1001: تقع بالقرب من باب الغوا٭بة ٔبوار ا٢بـرالمدرسة المحدثية-33

 .1003، كىي اليـو قسم من كلية ركضة ا٤بعارؼ الوطنية1002الدين األردبيلي

                                                                                                                                                                          
 .252العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 987
 .121، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   988
 .224ارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق. يوسف. من آث 989
 .240العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 990
 .146يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  991
 .121، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   992
 .244العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 993
 .164يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  994
 .121، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   995
 .112. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  996
 .256يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  997
 .244يخ القدس. مرجع سابق.العارؼ. ا٤بفصل يف تار  998
 .163يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  999

 .121، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   1000
 .249العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1001
 .199يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  1002
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: يوجد يف ا٤بدينة مدرستْب باالسم نفسو، تقع بالقرب من باب الناظر غريب ا٢بـر المدرسة الحسنية-34

ـ على يد األمّب حساـ الدين 1433، ككاف بناؤىا عاـ 1004فوؽ رباط عبلء الدين البصّب

 .1006، كتستخدـ دار للسكن1005باكشكلي

، أسست على يد األمّب 1007تقع حارة باب السلسلة ٘باه باب حارة ا٤بغاربة تمرية@المدرسة الطش -35

 .1009، كتستخدـ كدار سكن1008سيف الدين العبلئي

تقع يف حارة الطواحْب أسسها األمّب قشتمرم السيف النصر حسن بن ٧بمود  المدرسة الرصاصية@-36

 .1010تدريسقبلككف ككاف يوجد فيها مسجد كغرفة للكتب كيف أعبلىا كانت غرؼ ال

،كىي اليـو دار 1011: تقع يف حارة الطواحْب قرب من ا٤بدرسة الرصاصيةالمدرسة البارودية-37

 .1012سكن

، كال تزاؿ 1013: ٔبوار الزاكية اليونسية من جهة الشماؿالمدرسة الجهاركسية-38 ، كانت كنيسة للرـك

 .1014معمورة

                                                                                                                                                                          
 .121، 6علي. خطط الشاـ. مرجع سابق. كرد   1003
 .253العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1004
 .232يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  1005
 .121، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   1006
 .108. مرجع سابق. 379سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1007
 .213ثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق. يوسف. من آ 1008
 .121، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   1009
 .153. مرجع سابق. 369سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1010
 .153. مرجع سابق. 369سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1011
 .122، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   1012
 .252صل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.العارؼ. ا٤بف 1013
 .122، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   1014
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، ٣1016بوارزميعلى يد سيف الدين ا 1015ـ1379: بباب ا٢بديد، بنيت يف عاـ المدرسة الحنبلية-39

 .1017كتستخدـ كدار سكن

، أكقفها األمّب 1018: ٔبوار الَببة ا١بالقية من جهة الغرب قرب باب السلسلةمدرسة دار الحديث-41

 .1019شرؼ الدين عيسى بن بدر الدين أيب القاسم ا٥بكارم

، كىي َف تربح 1020٘باه دار ا٢بديث يف طريق باب السلسلة مدرسة دار السالم القرآنية@-41

 .1021معركفة

، أسست على يد األمّب طاز بن 1022: تقع يف طريق باب السلسلة من الشماؿة الطازيةالمدرس-42

 .1024، كىي موجودة إُف اآلف كتستخدـ كدار سكن1023قطغاج

ٕبارة ا٤بغاربة ككانت تعرؼ بالقبة كقفت على فقهاء ا٤بالكية بالقدس، ككقف المدرسة األفضلية@ -43

 .1026ورىم كإناثهم، كىي دار سكن اآلف، على طائفة ا٤بغاربة على اختبلؼ أجناسهم ذك1025أيضان 

جهة الشماؿ، كال تزاؿ 1027: تقع ٖبط مرزباف ٔبوار ٞباـ عبلء الدين البصّب من المدرسة اللؤلؤية-44

 .1028موجودة كقسم منها زاكية

                                                           
 .250العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1015
 .208يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  1016
 .122، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   1017
 .241خ القدس. مرجع سابق.العارؼ. ا٤بفصل يف تاري 1018
 .122، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   1019
 .248العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1020
 .122، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   1021
 .249العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1022
 .206جع سابق. يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مر  1023
 .122، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   1024
 .238العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1025
 .122، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   1026
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، أكقفها بدر الدين بن ٧بمد المدرسة البدرية-45 : تقع يف حارة الواد إُف الغرب من زاكية ٧بمد القـر

،  كىي دار 1029ق على فقهاء الشافعية610ح الدين األيويب يف عاـ ا٥بكارم أحد أمراء صبل

 .1030سكن

على بعد مائتْب مَب من  1031تقع يف حارة باب حطة بالقرب من باب الساىرة المدرسة الميمونة@-46

، حولت إُف مكتب 1033، أسست على يد األمّب فارس الدين القصرم1032السور داخل ا٤بدينة

 .1035ف مدرسة بنات للمعارؼ كجعل ا٠بها ا٤بأمونية، كىي اآل1034إعدادم يف عهد العثمانيْب

، 1036: تقع بالقرب من باب الناظر، كىي تنسب لؤلمّب األقصى بن األباصّبمالمدرسة األباصيرية-47

 .1037كىي معمورة يسكنها فقراء السوداف ككانت يف عهد األتراؾ قسمان من السجن

، أسست على 1038سجد األقصى: تقع بالقرب من باب شرؼ األنبياء ٔبوار ا٤بالمدرسة الموصلية-48

 .1039يد فخر الدين ا٤بوصلي

عاشت ا٤بدينة فَبة ذىبية يف العلم كالتعلم ٙبت حكم ا٤بماليك الذين أنشأكا عشرات ا٤بدارس الٍب  

كانت تستوعب الطبلب من ٨بتلف ا٤بناطق الفلسطنية كالعاَف اإلسبلمي حيث ٛبيزت ىذه ا٤بدارس 

                                                                                                                                                                          
 .250العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1027
 .122، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   1028
 .100. مرجع سابق. 400القدس،  سجبلت احملكمة الشرعية 1029
 .122، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   1030
 .69. مرجع سابق. 364سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1031
 .239العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1032
 .151يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  1033
 .22. مرجع سابق. 376رعية القدس، سجبلت احملكمة الش 1034
 .123، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   1035
 .241العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1036
 .123، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   1037
 .123، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق.   1038
 .265رجع سابق. يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. م 1039
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كثّبة الٍب كانت تنفق على ا٤بدارس كا٤بعلمْب كالطبلب، بالتطور كالتخصص كخصصت ٥با األكقاؼ ال

كلكن مع قدـك الدكلة العثمانية الٍب ٛبيزت سياستها بعدـ التدخل يف الشؤكف الداخلية لؤلىاِف كتركهم 

يقوموف ٗبا يريدكف فأخذت ىذه ا٤بدارس بالتناقص مع قلة الدعم الذم كانت تقدمو الدكلة العثمانية 

 أكمدرسة  إالو مع هناية ا٢بكم العثمآف للمدينة ال نكاد ٪بد من ىذه ا٤بدارس كلذلك فإننا ٪بد أن

 مدرستْب بقيت تستقبل الطبلب.

 المطلب الثاني@ المدارس خالل الحكم العثماني.

ا٤بدارس القدٲبة الٍب كانت موجودة يف ا٤بدينة كبْب ا٤بدارس ا٤بوجودة خبلؿ  إُفٯبد الباحث عند النظر 

آف أف من بْب العصور اإلسبلمية ا٤بختلفة كاف العهد العثمآف يف بيت ا٤بقدس كفلسطْب العهد العثم

أضعفها يف ا٢بركة العلمية، كٖباصة ابتداء من القرف الثامن عشر، حيث قلت عدد ا٤بدارس بشكل كبّب، 

      .1040مصر كببلد الشاـ إُفخارجها كخاصة  إُفكأخذ معظم علماء فلسطْب يتوجهوف 

دينة يف كسط القرف التاسع عشر حركة تعليمية نشطة حيث كاف ىناؾ تنافس ٧بمـو بْب شهدت ا٤ب 

٨بتلف األدياف كالطوائف على استقطاب الطبلب؛ ٤با يف ذلك من تأثّب عليهم كنشطت اإلرساليات 

ا٤بدينة  النصرانية الٍب كانت تقود ا٢بملة الصليبية السلمية الٍب كانت هتدؼ إُف إعادة استيبلء الصلبْب على

، كأدل ىذا التنافس احملمـو بْب الطوائف ا٤بختلفة إُف تأسيس 1041عن طريق التغلغل الديِب الثقايف كا٣بّبم

ا٤بدارس الٍب كانت جزءان من ا٢بملة الصليبية ا١بديدة الٍب كانت تدعو ٥با الكنائس الغربية كىذا األمر دفع 

  ا٤بدينة.بقية الكنائس إُف التنافس على إٯباد موطئ قدـ ٥بم يف

                                                           
 .927رافق.  فلسطْب يف العهد العثمآف. مرجع سابق.  1040
 .81ـ يف فلسطْب. مرجع سابق.1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب 1041
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كاىتمت الدكلة العثمانية بالتعليم يف ا٤بدينة كقامت بإنشاء عدد من ا٤بدارس الر٠بية حيث قامت الدكلة     

، بعد أف أدركت ا٥بدؼ كالتنافس 1042بإنشاء مدارس ابتدائية يف ا٤بدف كالقرل الكبّبة، كثانوية يف ا٤بدف

نظم عمل تلك ا٤بدارس كتقلل من النشاط التبشّبم احملمـو على ا٤بدينة، كفرضت القوانْب كاألنظمة الٍب ت

 ٥با، ككذلك أنشأ اليهود عددان من ا٤بدارس ا٣باصة هبم.

لقد ساٮبت ا٤بؤسسات التعليمية الٍب أقامها األكربيوف يف ا٤بدينة يف رفع ا٤بستول الثقايف كالتعليمي يف    

التعلم يف ىذه ا٤بؤسسات، ككانوا ىم  إُفم ا٤بدينة كباألخص أبناء الطوائف النصرانية الذين دفعوا أبنائه

أكثر ا٤بستفيدين منها كأدل ىذا األمر إُف ازدياد الفجوة بْب النصارل كا٤بسلمْب بسبب عدـ بعث 

 .1043الدراسة يف ىذه ا٤بؤسسات التبشّبية إُفا٤بسلمْب أبنائهم 

 44دم كألف يهو  70ألف مسلم ك 340ـ ُكجد يف متصرفية القدس الشريف 1912كيف عاـ    

مدرسة يدرس فيها  40آالؼ طالب ككاف لليهود  10مدرسة يدرس فيها  342نصرانيان ككاف للمسلمْب 

  .1044طالب 5200مدرسة يدرس فيها  100أالؼ طالب كالنصارل كاف ٥بم  10

كبّبكت  إسطنبوؿكاف الطبلب بعد انتهاء تعليمهم يف مدارس ا٤بدينة يسافركف إُف الدراسة يف     

ـ مت قبوؿ عشرة طبلب من متصرفية بيت ا٤بقدس للدراسة يف دار ا٤بعلمْب 1911عاـ كيف  1045كدمشق

 .1046يف دمشق

  

                                                           
 .224ـ. مرجع سابق. 1918 – 1700مناع. تاريخ فلسطْب يف أكاخر العهد العثمآف 1042
 .224ـ. مرجع سابق. 1918 – 1700مناع. تاريخ فلسطْب يف أكاخر العهد العثمآف  1043
 .139، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. مرجع سابق. 1044
 .191ا٢بكيم. سورية كالعهد العثمآف. مرجع سابق. 1045
 .3. 1911، يافا، أيلوؿ، 66فلسطْب. ع 1046
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 .1047م4=<4 المقدس بيت مدينة في المحلية المدارس عدد @34 جدول

 إسبلميغّب  إسبلمي النوع

 19 7 عدد ا٤بدارس

 1242 341 عدد الطبلب

 

ا٤بدارس احمللية الٍب كانت موجودة يف ا٤بدينة كعدد الطبلب الذين كانوا  يف ىذا ا١بدكؿ قائمة بعدد   

كىذه ىي ، %11يتبْب أف نسبة الطبلب إُف أعدد السكاف يف مدينة بيت ا٤بقدس ىي يدرسوف هبا، ك 

النسبة األعلى الٍب كانت موجودة يف فلسطْب يف ذلك الوقت، كيبلحظ أيضا قلة عدد الطبلب ا٤بسلمْب 

% من عدد السكاف كىذا يبْب بوضوح ضعف أمكانيات الدكلة 43أهنم كانوا يشكلوف بالرغم من 

العثمانية كاألىاِف ا٤بسلمْب أماـ أمكانيات الطوائف ا٤بسيحية كاليهود الذين كانوا يتلقوف الدعم من أكربا 

 كمن يهود العاَف.

 أواًل@ المدارس والمعاىد الرسمية.

 مكتب الرشدية@  -4

، كيدرس الطبلب فيو 1048ا٤بدينة ككاف عبد اهلل حلمي أفندم معلمان أكؿ يف ا٤بكتبكاف موجودان يف    

التجويد كحفظ القرآف كالقواعد كعلم ا٢باؿ كاإلمبلء كا٢بساب، كا٤بعلومات الدينية كالفنوف كالتاريخ 

 .1049كا١بغرافية، كاللغة العربية كاللغة الفارسية كالفرنسية كا٣بط كا٥بندسة

 ـ:1887 -ـ٠1880باء مديريها كعدد الطبلب الذين كانوا يدرسوف فيها من عاـ كفيما يأيت قائمة بأ

                                                           
 .930رافق.  فلسطْب يف العهد العثمآف. مرجع سابق.  1047
 .181سابق.  . مرجع378سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1048
 .159، 2نوفل. الدستور. مرجع سابق.  1049
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 م.=<<4 -1<<4 الرشدية مكتب طالب عدد @35 جدول

 عدد الطبلب اسم ا٤بدير العاـ

 80 عيسى أفندم 1050ـ1880

 30 ---- 1051ـ1883

 85 ---- 1052ـ1885

 82 ---- 1053ـ1886

 103 ---- 1054ـ1887

ـ 1880ىذا ا١بدكؿ يبْب عدد الطبلب الذين كانوا يدرسوف يف ا٤بدرسة الرشدية ا٢بكومية من عاـ      

 ـ 1887اُف عاـ 

 المكتب االبتدائي@ -8

كاف موجودان يف ا٤بدينة ككاف يدرس الطبلب فيو القراءة كالكتابة كا٢بساب كالعلـو كالتاريخ كا١بغرافية     

 1056، كمن معلميو إ٠باعيل بن حسن ا٤بصرم كعلي العورم1055آفكاإلمبلء كاألخبلؽ كا٣بط كحفظ القر 

 .1057كعلي بن حسن كتاج الدين ا١بماعي

 المكتب اإلعدادي@ -9

ـ مكتب إعدادم يقع يف حارة باب حطة بالقرب من باب الساىرة مت 1898كاف يف ا٤بدينة يف عاـ     

طالبان كيف العاـ الذم يليو  81، كاف يدرس فيو 1058تعمّبه كإصبلحو، ككاف يوجد مكانو ا٤بدرسة ا٤بأمونية
                                                           

 .287ـ. مرجع سابق. 1880سالنامة دكلة علية. 1050
 .395ـ. مرجع سابق. 1883سالنامة دكلة علية. 1051
 .339ـ. مرجع سابق. 1885سالنامة دكلة علية. 1052
 .325ـ. مرجع سابق. 1886سالنامة دكلة علية. 1053
 .251. ـ. مرجع سابق1887سالنامة دكلة علية. 1054
 . 254ـ. مرجع سابق. 1914-1864عوض. اإلدارة العثمانية يف كالية سورية  1055
 .115. مرجع سابق. 395سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1056
 .14. مرجع سابق. 392سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1057
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سنوات، كيدرس الطالب فيها اللغة  3، ككانت مدة الدراسة 1059طالبان  89كصل عدد الطبلب إُف 

العثمانية كا٣بط كالفرنسية كا٢بساب كا٥بندسة كا١برب كالرسم كالتاريخ كا١بغرافية الطبيعية، كأصبح يعرؼ 

 .1060با٤بدرسة ا٤بيمونية

ب الراغبْب يف الدراسة فيها بشرط حصو٥بم على شهادة تثبت خلوه من ككانت ا٤بدرسة تقبل الطبل  

السارية موقعة من أحد األطباء، كأف يكوف حاصبل على تذكرة النفوس العثمانية إلثبات جنسيتو  األمراض

 . 1061كشهادة تطعيم من مرض ا١بدرم

 :1062كانت ىيئة التدريس مكونة من

 م.<?<4 عام في اإلعدادي المكتب في تدريسال ىيئة @36 جدول

 التخصص االسم

 مدير كتركي كىندسة كفرنسي كجرب كمعلومات ٧بمد فائق أفندم

 تركي كفارسي مصطفى فهمي

 علـو دينية كعريب أبو السعود زادة

 علـو دينية كعريب ظاىر أفندم

 حسن ا٣بط حسيِب زادة سعيد

 اتركي كحساب كجغرافي بديرم زادة موسى

 تركي أبو السعود زادة

 تاريخ 1063عبد اهلل رشدم

 رسم جركس علي

 مبصر ٭بر زادة عبد الكرٔف

                                                                                                                                                                          
 .13. مرجع سابق. 377سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1058
 .1471رجع سابق. ـ. م1899سالنامة ا٤بعارؼ، 1059
 .101. مرجع سابق. 384سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1060
 .4. 1911، يافا، أيلوؿ، 65فلسطْب. ع 1061
 .1247-1246ـ. 1898سالنامة ا٤بعارؼ، 1062
 .5. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1063
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ٰبتوم ىذا ا١بدكؿ على أ٠باء معلمي ا٤بدرسة اإلعدادية يف مدينة بيت ا٤بقدس يف عاـ 

 ـ كٚبصص كل معلم منهم.1898

 :1064مكونة ٩با يأيتطبلب ككانت ا٥بيئة التدريسية  103ـ كاف يف ا٤بدرسة 1901كيف عاـ 

 م.14?4 عام في اإلعدادي المكتب في التدريس ىيئة @37 جدول

 التخصص االسم
 ا٤بدير عبد اهلل فيضي
 ا١بغرافيا كا٢بساب كا٥بندسة كا١برب موسى البديرم

 اللغة العربية كالديانة طاىر أبو السعود
 ا٣بط سعيد

 خبلؽاللغة العثمانية كاأل إسحاؽ
 
كبلغ ـ كٚبصص كل معلم، 1901كيبْب ىذا ا١بدكؿ أ٠باء معلمي ا٤بدرسة اإلعدادية يف ا٤بدينة يف عاـ   

 .1065طالب 123ـ 1903عدد طبلب ا٤بدرسة يف عاـ 

 المدرسة الرشيدية@ -:

، 1066ـ أنشأت الدكلة العثمانية ا٤بدرسة الرشيدية يف عهد السلطاف عبد ا٢بميد الثآف1906كيف عاـ     

ـ ككانت 1909، كبدأ التدريس فيها يف عاـ 1067ت بالرشيدية نسبة إُف متصرؼ ا٤بدينة رشيد بكك٠بي

، كاف 1068ـ مدرسة ثانوية كاملة أصبحت تؤىل ا٣برٯبْب منها للحصوؿ على الشهادة الثانوية1914بعد 

ضي الدرج بناء ا٤بدرسة ٝبيبلن  يتكوف من ثبلثة طوابق يصعد إليها بدرج عريض من الساحة ا٣بارجية، كيف

غرؼ صفية متعددة ككذلك على يسارىا، كالطابق  إُفإُف ساحة كاسعة مسقوفة كعلى ٲبْب الساحة مدخل 
                                                           

 .136، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  1064
 .138، 10طْب. مرجع سابق. الدباغ. ببلدنا فلس 1065
 .308العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.  1066
 .46، 10الدباغ. ببلدنا. مرجع سابق. 1067
 .353ـ. 2010. بّبكت: مركز الزيتونة، 1صاٌف، ٧بسن كآخركف. دراسات يف الَباث الثقايف ٤بدينة القدس. ط1068
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العلوم يفضي إُف ٩بر كعلى جانبيو أيضا غرؼ صفية كبّبة كىي مسقوفة بالقرميد على شكل مثمن ثبت 

باب الساىرة على بعد  ، كتقع ا٤بدرسة بالقرب من1069حجره األساس يف أعلى الواجهة ا١بنوبية للمبُب

 .1070ٟبسْب مَبا منو

كانت الدراسة فيها للمرحلة األكلية كفيها قسم للتعليم الثانوم كقصدىا الطبلب من ٨بتلف ا٤بناطق      

الفلسطينية، كمن الدكؿ اجملاكرة كتطورت ا٤بدرسة بعد ا٢برب العا٤بية الثانية كأصبحت مدرسة ثانوية كاملة 

يدرس بعد ا٤برحلة الثانوية سنتْب أخريْب كانتا تؤىل خرٯبيها ا٢باصلْب على كتطورت حيث أصبح الطالب 

 .1071الثانوية لدراسة الطب كا٥بندسة

 كلية صالح الدين األيوبي -;

ـ على يد ٝباؿ باشا قائد ا١بيش العثمآف يف ببلد الشاـ حيث طرد الرىباف 1915أنشئت عاـ     

بهم إياه السلطاف العثمآف عبد اجمليد الثآف بسبب مساعدة الفرنسيْب من مبُب ا٤بدرسة الصبلحية الٍب كى

فرنسا للعثمانيْب يف حرهبم ضد ركسيا، كقاـ ٔبلب كافة مستلزمات الكلية من أ٤بانيا ككضع ٥با نظامان 

 عصريان.

كانت الكلية هتدؼ إُف ٚبريج كوادر مؤىلة لبث الركح اإلسبلمية كإحياء سّبة صبلح الدين األيويب        

ككانت كلية دينية عصرية يدرس فيها العلـو الدينية،  إسطنبوؿجهاده، ربطت الكلية بشيخ اإلسبلـ يف ك 

كالركسية، كا٥بندسة كالرياضيات كالفلك  كاإل٪بليزيةكاللغة العربية كالَبكية كالفارسية كاأل٤بانية كالفرنسية 

كا٣بط كالتاريخ، كاختّب ٥با أفضل األستاذة  كا١بغرافيا كالفلسفة كا٢بقوؽ كا٤بالية كالعلـو الطبيعية كالرسم

 .1072للرىباف الفرنسيْب بعد احتبل٥بم ا٤بدينة اإل٪بليزكظلت تقـو بعملها إُف أف سلمها 

                                                           
 .353ع سابق. صاٌف. دراسات يف الَباث الثقايف ٤بدينة القدس. مرج1069
 .213، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  1070
 .355صاٌف. دراسات يف الَباث الثقايف ٤بدينة القدس. مرجع سابق.  1071
 .190صاٌف. ٧بسن، دراسات يف الَباث الثقايف ٤بدينة القدس. مرجع سابق.  1072
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 دار الصنائع@ ->

 .1073األمينيةتقع يف حارة باب حطة بالقرب من باب شرؼ األنبياء كأقيمت مكاف ا٤بدرسة 

 ثالثا@ المدارس اإلسالمية@

ـ كاف عدد طبلب 1898طبلب ا٤بدارس الر٠بية العثمانية من ا٤بسلمْب ففي عاـ كانت معظم      

من ا٤بسلمْب؛ كلذلك ٪بد قلة يف عدد ا٤بدارس اإلسبلمية ا٤بوجودة  80طالبان منهم  81ا٤بكتب اإلعدادم 

ة يف ا٤بدينة، ككاف ىناؾ مدرسة إسبلمية داخل ا٤بسجد األقصى ا٤ببارؾ الذم كاف يعد قطب الرحى للحرك

كالشيخ علي بن  1075، ك٩بن درس فيها الشيخ عبد الرازؽ يوسف العلمي1074التعليمية يف بيت ا٤بقدس

، كقد بقي ا٤بسجد األقصى قطب الرحي يف ا٢بركة العلمية 1077كالشيخ ٧بمد ٪بم الدين 1076عبد اهلل

أكاخر القرف حيث كاف يؤمو العلماء من ٨بتلف البلداف كيلقوف فيو الدركس كقد ذكر الرحالة أكليا جليب يف 

موظف يتلقوف ركاتبهم من الصرة السلطانية  800ا٢بادم عشر ا٥بجرم أنو كاف يوجد يف ا٤بسجد األقصى 

 .1078إسطنبوؿالٍب كانت تأيت من 

ككانت مناىج التدريس يف ىذه ا٤بدارس تشمل العلـو الشرعية مثل التجويد كالتفسّب كالفقو كأصوؿ       

لغة العربية من خط كأدب كشعر كعركض ك٫بو كبياف، كمشلت أيضا بقية الفقو كا٢بديث النبوم، كعلـو ال

 .1079العلـو ا٤بختلفة ا٢بساب كا١برب كالفلك كالتاريخ كا١بغرافيا

 

                                                           
 .166. مرجع سابق. 368سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1073
 .27. مرجع سابق. 383ة الشرعية القدس، سجبلت احملكم 1074
 .83. مرجع سابق. 390سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1075
 .134. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1076
 .154. مرجع سابق. 395سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1077
 .22، 3ا٤بوسوعة الفلسطينية. مرجع سابق.  1078
 .213لقدس. مرجع سابق. ٧باسنة. تاريخ مدينة ا 1079
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 المدرسة الرصاصية@  -4

ـ يف عهد السلطاف سليم األكؿ كتقع يف ملتقى طريق الواد كباب الناظر كلقد 1540بنيت يف عاـ    

 .1080العثمآف بقيت مدرسة إُف هناية ا٢بكم

 @ المدارس األىلية@رابعاً 

 @1081مدرسة روضة المعارف الوطنية -4

٧بمد الصاٌف كالشيخ حسن أبو السعود كاسحق دركيش يد الشيخ  ـ على1906تأسست يف عاـ     

ككاف فيها قسم 1083ككاف مدير ا٤بدرسة الشيخ ٧بمد سليماف الصاٌف ،  1082كعبد اللطيف ا٢بسيِب

ىذه  خرٯبوككاف د فيها مكتبة ك٦بلة كٝبعية للطبلب كفرقة للكشافة كيوجابتدائي كإعدادم كعلمي، 

ـ مئة 1918كسوريا كلبناف كمصر ككاف عدد طبلهبا يف عاـ  إسطنبوؿا٤بدرسة يقبلوف للدراسة يف 

، 1085، ككانت متماشية مع األساليب العصرية ا٢بديثة كتعد من أفضل ا٤بدارس يف فلسطْب1084طالب

 .1086فيو الطلبة كيقدـ ٥بم ا٤بأكل كا٤بشربكيوجد فيها قسم داخلي يسكن 

 @1087المدرسة الدستورية الوطنية -8

ـ على يد خليل السكاكيِب كعلي أفندم جار اهلل كٝبيل أفندم ا٣بالدم 1908تأسست يف عاـ     

، ككانت تنهج األساليب الَببوية ا٢بديثة، ككانت تستقبل الطبلب من ٨بتلف 1088كافتيم أفندم مشبك

                                                           
 .308العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1080
 .3. 1911، يافا، آب، 61فلسطْب. ع 1081
 .444العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1082
 .126. مرجع سابق. 407سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1083
 .236العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.1084
 .215، 10اغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. الدب1085
 .2. 1913، يافا، أيار، 236فلسطْب. ع 1086
 .3ـ. 1911، يافا، حزيراف، 54فلسطْب. ع 1087
. يوميات خليل السكاكيِب. ط1088  .347ـ. 2003. راـ اهلل: مركز خليل السكاكيِب الثقايف، 1مسلم، أكـر
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ككاف  ،، ككانت ا٤بدرسة تكـر طبلهبا ا٤بتفوقْب1089بقيت إُف بداية ا٢برب العا٤بية األكُفاألدياف كالطوائف ك 

ٰبضر ىذه االحتفاالت ا٤بتصرؼ كضباط ا١بيش العثمآف كالقاضي كا٤بفٍب كموظفي ا٢بكومة ككانت تعزؼ 

 . 1090ا٤بوسيقى العسكرية

نية عن غّبىا من ا٤بدارس الٍب كانت كلقد بْب خليل السكاكيِب " ما تتميز بو ا٤بدرسة الدستورية الوط   

 قائمة يف ا٤بدينة:

  ٝبعت بْب التبلميذ على اختبلؼ ا٤بذاىب كالنحل، كىذه أكؿ مرة يف تاريخ ببلدنا اجتمع أبناء

 .1091ا٤بذاىب ا٤بختلفة يف مدرسة كاحدة على مقاعد كاحدة دكف تعرض ٤بذاىبهم الدينية

 ذ ال إذاللو، كتكبّب نفسو ال تصغّبىا، كإ٭باء عواطفو كميولو ا٤ببدأ الذم تقـو عليو ا٤بدرسة إعزاز التلمي

كهتذيبها ال ٧باربتها أك إٮبا٥با، إطبلؽ حريتو ال تقييدىا، كلذلك فمن أىم شركطها أف ال قصاص فيها 

كال جوائز كال عبلمات، ألف للقصاص كا١بوائز كالعبلمات تأثّبا سيئا على نفس التلميذ كعواطفو 

 احتمالية إساءة استعما٥با.كأخبلقو فضبل عن 

  التعليم يف مدرستنا على أحدث األساليب، فا٤بقصود من التعليم توسيع ا٤بدارؾ كتقوية العقل ال حشوه

 بعلـو األكلْب كاآلخرين فيمتلئ كلكن يبقى صغّبان.

 وا يف اختارت ا٤بدرسة معلميها من الشباف ا٤بملوئْب حياةن كنشاطان كإخبلصان، كاشَبطت عليهم أف يتأنق

ثياهبم كٰبلقوا كل يـو كيشَبكوا مع التبلميذ يف ألعاهبم، فقد كضعت كل أستاذ حيث يستطيع أف 

 يفيد، ككل تلميذ حيث يستطيع أف يستفيد.

 .اختارت ٧ببلن مستوفيان شرائط الصحة ٙبيط بو أرض كاسعة للعب 

                                                           
 .9ع سابق. ا٢بوت. القيادات كا٤بؤسسات السياسية يف فلسطْب. مرج1089
 .3. 1911، يافا، ٛبوز، 54فلسطْب. ع  1090
 .3. 1911، يافا، أيلوؿ، 65فلسطْب. ع  1091
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 اـ بذلك، بل تنوم أف اىتمت باأللعاب الرياضية كا٢بركات العسكرية، كقد كلفت أحد الضباط للقي

 ا٤بصارعة كا٤ببلكمة كاستعماؿ السبلح يف منهاجها يف ا٤بستقبل القريب إف شاء اهلل.

 .ألفت ٝبعية للقوة 

  أسست ٝبعية للصفوؼ العالية يف ا٤بدرسة تدعو إليها الرجاؿ كالسيدات؛ ليتعرؼ التبلمذة آداب

 ١باف منهم. االجتماع، ككلفتهم بإنشاء جريدة مدرسية كزعت أبواهبا على

  ٚبتار أدبيات اللغة ما يثّب نفوس التبلميذ ا٢بماسية كيوسع آما٥بم كيكرب نفوسهم كٰبببهم با٢بياة، ال

كا٣بموؿ كالزىد  اليأساألدبيات الٍب ٚبدر ا٢بواس كتسفل األىواء كتسم الشعور كتثبط العزائم كتولد 

 با٢بياة.

 احات فللتعرؼ بالببلد كدرس آثارىا، كأما ا٣بركج تكثر من السياحات كا٣بركج إُف الطبيعة، أما السي

ا٢بقوؿ كالتصعيد يف ا١بباؿ فبلستنشاؽ ا٥بواء النقي الطلق كاكتساب الصحة كالنشاط كإحياء  إُف

 عاطفة السركر ك٧ببة الطبيعة.

 .تعُب با٤بوسيقى كاألناشيد ا٢بماسية كالوطنية 

تبلميذ يف أجسامهم كعقو٥بم كنفوسهم كإُف غّب ذلك من ا٤بزايا الٍب ٥با تأثّب عجيب على ال

كأخبلقهم، كلذلك ال ترل يف الدستورية تلميذا مسَبخي ا١بسم، جبانان، كذابان، خامل العقل، قصّب 

 .1092اإلدراؾ، كسخان، دنيئان "

ـ فتحت ا٤بدرسة اجملاؿ لكبار السن لتعلم القراءة كالكتابة، كقامت بفتح دكاـ مسائي 1913كيف عاـ 

مر الذم مشل ٨بتلف فئات اجملتمع من التجار كا٢برفيْب كا٤بزارعْب، كمت ىذا األمر من أجل ىذا األ

بسبب كضع أمريكيا القيود على دخوؿ أراضيها حيث اشَبطت على كل من يدخلها أف يكـو ملما 

 .1093بالقراءة كالكتابة

                                                           
 .348-347مسلم. يوميات خليل السكاكيِب. مرجع سابق.  1092
 . 3. 1913، يافا، شباط، 211فلسطْب. ع 1093
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 لمبحث الثاني@ المدارس النصرانية واألجنبيةا
 د، واألجنبية(.)مدارس النصارى، اليهو 

 

 المطلب األول@ مدارس النصارى واليهود.

كاف التعليم عند أبناء الطوائف النصرانية يتم يف الكنائس كاألديرة يف بداية القرف التاسع عشر ككاف      

، ككاف ىناؾ تنافس ٧بمـو بْب 1094الرىباف يشرفوف على الطبلب كيعلموهنم اإل٪بيل كترانيم الصلوات

فتح ا٤بدارس كتعليم الطبلب حٌب ال يدرسوا يف مدارس الطوائف األخرل كيتحولوا عن ٨بتلف الطوائف ل

 طائفتهم:

 أوال@ مدارس الروم األرثوذكس.

امتازت مدارس األرثوذكس بالضعف بسبب سيطرة الرىباف اليونانيْب الذين كانوا يهتموف بتعليم اللغة    

رثوذكس العرب يف اجتماع اجمللس ا٤بختلط الذم اليونانية كالبلىوت، كلقد رفع مندكب القدس عن األ

على األمور الدينية كالتعليمية الٍب ٚبص الطائفة الئحة إصبلحية تتعلق بالتعليم  األشراؼشكل من أجل 

 كا٤بدارس ك٩با جاء يف ىذه البلئحة:

 و، أك للمجلس ا٤بختلط حق النظارة العامة على ا٤بدارس األرثوذكسية كافة حسب نص القرار إما بنفس

بواسطة ١بنة من أعضائو يف الوقت ا٢باضر، كلكن ذلك ال ٲبنع من استخداـ عضو أك أكثر من 

أصحاب الكفاءة يف ىذه اللجنة إذا مست ا٢باجة يف ا٤بستقبل، كال ٲبنع ذلك بقية األعضاء من 

 االشَباؾ يف العمل كما ال ٯبوز ٥بذه اللجنة أف ٘برم شيئا قبل طرحو يف اجمللس كتقريره.

  :ىذه النظارة للمجلس تشمل 

 كضع ميزانية ا٤بدارس. -
                                                           

 .240القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. مرجع سابق. 1094
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 كضع بركغراـ بدركسها. -

 تعْب درجات ا٤بعلمْب كمعاشاهتم على اختبلؼ درجاهتم. -

 أخرل بعد االمتحاف ا٤بدقق. إُفترقية ا٤بعلمْب من درجة  -

 تفتيش ا٤بدارس كامتحاف التبلمذة. -

 كضع نظاـ للمعلمْب ٕبقوقهم ككاجباهتم. -

 ض ا٤بعلمْب إذا ٙبقق اجمللس بعدـ أىليتهم.رف -

  حق إدارة ا٤بدارس ىي للمتولْب ٕبسب نص القرار ك٥بم أف يقوموا هبذه اإلدارة أما بأنفسهم أك بواسطة

١بنة منهم على أف ذلك ال ٲبنع من استخداـ عضو أك أكثر من أصحاب الكفاءة يف ىذه اللجنة إذا 

 زانية مدارسهم من ذلك.مست ا٢باجة يف ا٤بستقبل كأمكنتهم مي

 :ىذه اإلدارة تشمل 

 انتقاء ٧ببلت للمدرسْب.- أ

 دفع معاشات ا٤بعلمْب.- ب

 ضبط مصاريف ا٤بدرسة ككارداهتا.- ت

انتقاء ا٤بعلمْب بشرط أف يكونوا حاملْب شهادات تؤذف بأىليتهم للقياـ بوظيفة ا٤بعلم يف - ث

ا٤بختلط لتعْب درجات ا٤بعلمْب التعليم كالَببية كعلى ا٤بتولْب أف يرفعوا بذلك بيانا للمجلس 

 كمعاشاهتم.

  إذا أخل معلم بوظيفتو أك اقَبؼ ذنبان يستوجب عزلو ٯبوز للمتولْب توقيفو عن الشغل على أف يرفعوا

بذلك تقريران للمجلس ا٤بختلط صاحب النظارة العليا كال ٰبسب ا٤بعلم معزكالن إال بعد مصادقة اجمللس 

 على ذلك.
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 من ا٤بعلمْب كعليهم أف يرفعوا تقريران عن مدارسهم للمجلس ا٤بختلط مرة كل  ٥بم مرجعية كل الشكاكل

 .1095سنة

 مدرسة المصلبة@  -4

ككانت ٨بصصة لتدريس أبناء الطائفة 1096ـ كتقع خارج ا٤بدينة1851تأسست يف ا٤بدينة يف عاـ      

درسة علم البلىوت، األرثوذكسية القاطنْب يف ا٤بدينة ككاف يف ا٤بدرسة ستة صفوؼ تدريسية، كيدرس يف ا٤ب

كاللغة اليونانية كالبلتينية كالفرنسية كالعربية كالركسية، كا٢بساب كا١برب كا٤بثلثات، كالتاريخ القدٔف كالوسيط 

 كا٢بديث، كالكيمياء كعلم النفس كا٤بنطق كتاريخ الفلسفة كالقانوف العاـ كالقانوف الكنسي كا٤بوسيقى.

ثبلث مراحل: االبتدائي ككاف عدد الطبلب يف ىذا القسم  ـ تدرس1895ككانت ا٤بدرسة يف عاـ     

طالب، كنتيجة  140طالبان كيف الرشدية كاف عددىم  50طالب كيف اإلعدادم كاف عددىم 100

 .1097ـ1909للخبلؼ بْب األرثوذكس العرب كاليونانيْب أغلقت ا٤بدرسة يف عاـ 

 ثانياً@ مدارس األرمن@

طالبة، كمدرسة رشدية للبنْب  40: ابتدائية للبنات ككانت تضم كاف ٥بم ثبلث مدارس يف ا٤بدينة     

، ككاف 1098ـ1896طالبا. كتأسست ىذه ا٤بدارس عاـ  30طالبان، كإعدادية كفيها  150ككاف فيها 

كا١بغرافيا كا٢بساب كالدين كالتاريخ  كاإل٪بليزيةيدرس يف ىذه ا٤بدارس اللغة األرمينية كالفرنسية كالعربية 

 .1099سيقى كاألشغاؿ اليدكية ككانت التعليم ٦بانيان يشمل الكتب ككجبة غذائيةاألرمِب كا٤بو 

 

                                                           
 .3. 1911، يافا، ٛبوز، 55. ع فلسطْب 1095
 .128ـ. 2001. بور سعيد: مكتبة الثقافة الدينية، 1سركيس، خليل. تاريخ القدس. ط1096
 .245القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. مرجع سابق. 1097
 .136، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. مرجع سابق.1098
 .90قدس. مرجع سابق. إسرائيل. األرمن يف ال1099
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 ثالثاً@ مدارس األقباط@

 .1101طالبان  36ككاف فيها  1100ـ1892كاف ٥بم مدرسة كاحدة تأسست يف عاـ 

 رابعاً@ الروم الكاثوليك@

طبلب كيدرسهم معلم  10ـ ككاف يدرس فيها 1882كاف ٥بم مدرسة كاحدة تأسست يف عاـ 

 .1102كاحد

 خامساً@ مدارس الالتين@

أسس البلتْب عددا من ا٤بدارس يف ا٤بدينة ككانت تعلم ا٤بنهاج الفرنسي الذم كاف يشمل التعليم الديِب 

 كاللغة الفرنسية كمن ىذه ا٤بدارس: 

 ا٤بدرسة الرعوية: تقع يف حارة النصارل.-1

غة العربية كالعلـو كا٢برؼ طالبان ككانت تدرس الل 150مدرسة االبراتزيوف: بلغ عدد طبلهبا -2

 كالعلـو ا٤بسيحية.

طالبان ككانت تدرس اللغة العربية كاليونانية  35مدرسة القديسة حنا الصبلحية: بلغ عدد طبلهبا -3

 .1103كالفرنسية كالرياضيات كا٤بنطق كعلم البلىوت

  

                                                           
 .243القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  1100
 .137، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  1101
 .243القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  1102
 .246ـ. مرجع سابق. 1918-1831ا٤بدٓف. مدينة القدس كجوارىا يف أكاخر العهد العثمآف  1103
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 سادساً@ مدارس اليهود@

مدارس للبنات كثبلث مدارس  5منها  مدرسة يف ا٤بدينة ٝبيعها مدارس ابتدائية 32كاف لليهود    

طالبة كأنشئت ىذه ا٤بدارس يف الفَبة ما بْب عامي  99طالبا ك ٨1050بتلطة، كالبقية للبنْب ككانت تضم 

 .1104ـ1892-ـ1862

 ـ أكردت سالنامة ا٤بعارؼ قائمة با٤بدارس غّب ا٤بسلمة يف لواء بيت ا٤بقدس.1899كيف عاـ 

 .1105المقدس بيت لواء في اإلسالمية غير المدارس @38 جدول

 عدد الطلبة عدد ا٤بكاتب نوع ا٤بكتب الطائفة

 50 1 إعدادم األرثوذكس

 450 4 رشدم األرثوذكس

 907 14 ابتدائي األرثوذكس

 357 13 ابتدائي البلتْب

 30 1 إعدادم األرمن

 50 1 رشدم األرمن

 59 3 ابتدائي األرمن

 1756 49 ابتدائي اليهود

   

ٰبتوم ىذا ا١بدكؿ على قائمة بعدد ا٤بدارس غّب اإلسبلمية الٍب كانت موجودة يف متصرفية بيت ا٤بقدس يف 

 ـ.1899عاـ 

                                                           
 .137، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  1104
 .1480-1474ـ. 1899سالنامة ا٤بعارؼ،  1105
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 المطلب الثاني@ المدارس األجنبية@

مدرسة بينهما مدرستاف ابتدائية للبنات ككانت  18مدرسة أجنبية كاف لليهود  37كاف يف ا٤بدينة     

، كبقية ا٤بدارس ابتدائية 80طالبان كمدرسة إعدادية تضم  80ة كىناؾ مدرسة رشدية تضم طالب 222تضم 

مدرسة ٤بختلف الدكؿ الغربية الٍب كانت تتنافس النفوذ  19، كىناؾ 1106طالبا 582كانت تضم 

 .1107طالبة 547طالبا ك 881كالسيطرة ككاف يدرس فيها 

 أواًل@ مدارس اإلرساليات الالتينية@

نشائها كىي من أكؿ ا٤بدارس األجنبية الٍب أنشئت يف ا٤بدينة ككاف يدرس فيها ا٤بنهاج قامت فرنسا بإ

 الفرنسي.

 ثانياً@ المعهد اإلكليريكي@

 .1108ـ1853ـ ككاف ٨بصصا لتخريج رجاؿ الدين، نقل إُف بيت جاال يف عاـ 1848أسس يف عاـ 

 ثالثاً@ مدرسة القديس بطرس ومّتى@

ـ كافتتحت يف عاـ 1875نسبة إُف مؤسسها الذم أسسها يف عاـ  تعرؼ أيضا ٗبدرسة راتسبوف    

النجارة كا٣بياطة كاإلسكافية كالسنكرية كا٣ببازة  –ـ، كخصصت لتعليم الطبلب الصنائع كا٢برؼ1878

كالنمساكية كعلم  كاإليطاليةإُف جانب اللغة الفرنسية كالعربية كالَبكية  -كالطحانة كا٢براثة ك٘بليد الكتب

 .1109طالبان ككاف التعليم فيها ٦بانيان  40ـ كاف فيها 1883األدب كيف عاـ األدياف ك 

 
                                                           

 .137، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  1106
 .137، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  1107
 .253القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  1108
 .254القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  1109
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 رابعاً@ مدرسة الفرير@

طالب كاف يدرسهم عشرة  130ـ كىي مدرسة ابتدائية بلغ عدد طبلهبا 1878تأسست يف عاـ     

م باللغة ، كمن البلفت أهنا كانت هتت1110معلمْب ككانت تدرس إُف جانب التعليم الديِب العلـو ا٤بختلفة

ـ تصف حفل تكرٔف 1911الفرنسية كالثقافة الفرنسية ك٩با جاء يف افتتاحية صحيفة فلسطْب يف عاـ 

أقامتو ا٤بدرسة لتكرٔف طبلهبا ا٤بتفوقْب" رأينا كل ما ىو فرنسوم، رأينا تبلمذة يتكلموف ىذه اللغة فظنناىم 

كالَبتيل فرنساكم، كاحملاكرات فرنساكية  من نواحي السْب أك من ضواحي أفنيوف، رأينا الركاية فرنساكية

% من ا٢باضرين ال يفهموف ىذه اللغة، كاف االحتفاؿ فرنساكيا 70ك٠بعنا التصفيق من كل جهة مع أف 

ة عربية كال ذكر بسيط للحكومة العثمانية، أخربكنا أنو كانت دككاف الدعاء لفرنسا، كَف نسمع كلمة كاح

 ."1111ساعات 5سمح بتمثيلها مع أف ا٢بفلة دامت توجد ركاية عربية كلكن الوقت َف ي

 خامساً@ كلية الفرير@

طالبا مسلم  41طالبا كلهم نصارل باستثناء  750ككاف يدرس فيها  1112ـ1866أسست يف عاـ    

 .1113كاإل٪بليزيةككانت تدرس الفرنسية كالعربية 

 سادسا@ مدرسة خارجية دير المخلص@

 .1114لدينية كاللغة العربية كالفرنسية كاإليطاليةتقع على جبل صهيوف ككانت تدرس العلـو ا

 

                                                           
 .256القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  1110
 .1. 1911، يافا، ٛبوز، 51فلسطْب. ع 1111
 .71. 2015. عماف: دار أ٦بد للنشر كالتوزيع، 1الربغوثي، يوسف. مدينة القدس التاريخ كا٢بضارة. ط1112
 .204غوشة. ا٢بياة االجتماعية يف مدينة القدس. مرجع سابق. 1113
 .256القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  1114
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  سابعا@ مدرسة القديسة حنة اإلكليرية@

تقع يف داخل ا٤بدينة بالقرب من باب األسباط، أىدهتا الدكلة العثمانية إُف فرنسا بسبب مشاركتها ا٢برب  

ـ ككاف 1882اـ ضد ركسيا، ككاف يف مكاف ا٤بدرسة مدرسة الصبلحية القدٲبة، كافتتحت ا٤بدرسة يف ع

طالبا، كزاد العدد يف العاـ التاِف إُف مئة طالب من الشاـ كمصر كلبناف كالعراؽ، ككاف  12عدد طبلهبا 

يدرس يف ا٤بدرسة اللغة اليونانية كالفرنسية كالعربية كالعلـو الرياضية كا٤بنطق كالفلسفة كالعلـو البلىوتية 

 .1115كا١بغرافيا

 تستانتية@ثامناً@ مدارس اإلرساليات البرو 

بتأسيس ىذه ا٤بدارس التبشّبية الٍب كانت هتدؼ إُف تنصّب اليهود كأبناء الطوائف  إنكلَباقامت    

 .1116النصرانية األخرل

 مدارس جمعية لندن اليهودية@ -4

ـ مدرسة للبنات كانت هتدؼ لتعليم البنات اليهوديات ا٢بياكة كا٣بياطة 1852أنشئت يف عاـ      

 73طالبان ك 64ـ كبلغ عدد طبلب ىذه ا٤بدارس 1887-1886فَبة ما بْب كأنشئت مدرستاف يف ال

 طالبة.

 مدارس جمعية المرسلين@ -8

أنشئت عدد من ا٤بدارس الربكتستانتية يف ا٤بدينة كدرس يف مدرسة صهيوف الداخلية للصبياف الٍب     

شئت يف عاـ ـ ستة كٟبسوف طالبا، كأما مدرسة صهيوف الداخلية للبنات فأن1851أنشت يف عاـ 

 .1117طالبة 65ككاف يدرس فيها  1870ـ كمدرسة يومية للبنات الٍب أسست يف عاـ 1857

                                                           
 .257القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  1115
 .81ـ يف فلسطْب. مرجع سابق. 1882-1856شولش. ٙبوالت جذرية يف فلسطْب 1116
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ـ أنشأت ا١بمعية مدرستْب تسّباف على النهج الربيطآف كٮبا مدرسة القديس جورج 1899كيف عاـ   

 .1118ككلية القدس للبنات ككاف هتيئ الطبلب ٤با بعد االمتحاف الربيطآف

 لمانية@تاسعا@ المدارس األ

 مدرسة دار األيتام السورية@ -4

ككانت تعرؼ ٗبدرسة الدباغة حيث  1119ـ على يد األ٤بآف ثيودكر يوحنا شنيلر1860أنشئت يف عاـ     

، كٝبع ٥با ا٤باؿ من أ٤بانيا كأمريكيا كركسيا 1120شهدت إقباال كبّبا من قبل أبناء طائفة الرـك العرب

كا٢بساب كا٣بط  كاإل٪بليزيةكاللغة األ٤بانية كالعربية  اإل٪بيل،  ككانت تعلم علـو الدين كٙبفظ 1121كسويسرا

كالتاريخ كا١بغرافيا، ككاف فيها مشاغل تعلم الطبلب مهنان متعددة كا٣بياطة كالنجارة كالدباغة كا٢بدادة 

كالطباعة ك٘بليد الكتب كصناعة األحذية كا٣براطة كصناعة الفخار، ككانت تقبل فاقدم البصر كيف عاـ 

 .1122شخصان  65طالب كعدد ا٥بيئة اإلدارية  218كاف يف ا٤بدرسة ـ  1896

 مدرسة طاليتا قومي للبنات@ -8

ـ على يد ٝبعية مشاسات الكّبزرفرت ككانت تضم ثبلثة فركع من التعليم 1868تأسست يف عاـ     

كالعلـو الطبيعية،  كاأل٤بانية كالعربية كا١بغرافيا كالتاريخ اإل٪بليزيةحيث يتلقى الطالب يف النوع األكؿ اللغة 

ـ  1903كالنوع الثآف كاف يعلم األشغاؿ اليدكية، كأما النوع الثالث فكاف يعلم األعماؿ ا٤بنزلية، يف عاـ 

 .1123طالبة 523كاف فيها 

                                                                                                                                                                          
 .261ضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. الق 1117
 .262القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  1118
 .85. مرجع سابق. 395سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1119
 .20. 2003لدراسات ا٤بقدسية، . القدس: مؤسسة ا1ـ. ط1917-1904ٛبارم، سليم. القدس العثمانية يف ا٤بذكرات العثمانية 1120
 .140، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  1121
 .263القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق. 1122
 .264القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع سابق.  1123
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 عاشراً@ مدارس اإلرساليات األمريكية@

سوا مدرسة يف عاـ دخل ا٤ببشركف األمريكاف ا٤بدينة يف ظل منافسة كبّبة بْب ٨بتلف الدكؿ الغربية، أس    

ـ ككاف يدرس فيها معلم كاحد، كالقت عداء شديدان من قبل الرىباف اليونانيْب، كأسسوا يف العاـ 1835

نفسو مدرسة للبنات، ككانت أغلب طالباهتا من ا٤بسلمات ككن يدرسن القراءة كا٣بياطة، كالقت ا٤بدرسة 

 .1124العداء من ٨بتلف الطوائف النصرانية

 يهود@أحد عشر@ مدارس ال

 كانت كثّبة العدد يقـو على مصارفها أغنياء اليهود يف أكركبا كعائلة ركتشيلد.

ـ ككاف ا٥بدؼ من إنشائها تعليم الطبلب العلـو 1862تأسست يف عاـ  مدرسة لموئيل@  -4

ا٢بديثة ككانوا يدرسوف اللغة العربية كا٢بساب كالتوراة، كسبب إنشاء ىذه ا٤بدرسة يف حارة 

 .1125نزاع بْب اليهود األصليْب كاألكربيْباليهود تفاقم ال

: كانت ٥با فركع عدة منها مدرسة داخل حارة اليهود كيف مدرسة تلمود توراة بروشيم -2

كحصلت على  1127كيف قومبانية بْب إسرائيل خارج سور ا٤بدينة 1126ماية شعارٔف قومبانية

ن ككانت تدرس التوراة كالدي 1128الَبخيص من متصرؼ ا٤بدينة كمن ٦بلس ا٤بعارؼ

 .1129اليهودم

                                                           
 .266ق. القضاة. نصارل القدس يف ضوء الوثائق العثمانية. مرجع ساب 1124
 .572أرمسَبكنج. مدينة كاحدة عقائد ثبلث. مرجع سابق. 1125
 .308. مرجع سابق. 383سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1126
 .14. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1127
 .15. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1128
 .21ابق. . مرجع س397سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1129
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كانت تقع خارج سور ا٤بدينة ٔبهة باب @ اإلسرائيليةمدرسة جمعية االليانس  -3

 .1131ككاف يرأسها ا٢باخاـ نسيم ٖبار1130ا٣بليل

 .1132م??<4 عام القدس لواء في األجنبية المدارس @39 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ٰبتوم ىذا ا١بدكؿ على قائمة بعدد ا٤بدارس األجنبية الٍب كانت موجودة يف متصرفية بيت ا٤بقدس يف عاـ  

 ـ1899

 

 

 

                                                           
 .103. مرجع سابق. 376سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1130
 .174. مرجع سابق. 388سجبلت احملكمة الشرعية القدس،  1131
 .1479ـ. مرجع سابق. 1899سالنامة ا٤بعارؼ،  1132

 

 عدد الطبلب عدد ا٤بدارس نوع ا٤بدرسة الطائفة

 923 19 ابتدائي اليهود

 80 1 رشدم اليهود

 80 1 إعدادم اليهود

 638 13 ابتدائي الربكتستانت

 1786 18 منوعة البلتْب

 114 3 ابتدائي أ٤باف

 670 14 ابتدائي أجانب
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 بحث الثالث@ الحركة الثقافيةالم
 )المكتبات، المطابع(.

اتسمت ا٢بركة الثقافية يف ا٤بدينة با١بمود كَف تكن الدكلة العثمانية تشجع رعاياىا على العلم كالتعلم،     

كلكن األمر اختلف بسبب التنافس االستعمارم على ا٤بدينة الذم انتقل من االستعمار العسكرم إُف 

 كالتبشّبم فكانت كل طائفة من الطوائف حريصة على نشر ثقافتها ا٣باصة؛ فأقامت االستعمار الثقايف

ا٤بدارس كا٤بطابع كا٤بكتبات كىذا األمر أسهم يف زيادة االىتماـ بالثقافة كزيادة أعداد من يستطيع القراءة 

 كالكتابة.

 المطلب األول@ المكتبات@

 أواًل@ مكتبة المسجد األقصى@

كٙبوم عددان كبّبان من ا٤بخطوطات حيث يوجد  1133ىم ا٤بكتبات يف ببلد الشاـكانت تعد من أ     

مصحف مكتوب با٣بط الكويف كأّمات الكتب التارٱبية كا٢بديث كالتفسّب كا٢بساب كا٤بنطق كعلـو اللغة 

 .1134العربية، كلقد كاف ا٤بسجد األقصى ملتقى العلماء من ٨بتلف أ٫باء العاَف اإلسبلمي

 يخ الخليلي@ثانياً@ مكتبة الش

ـ أكقفها الشيخ ٧بمد ا٣بليلي مفٍب الشافعية يف ا٤بدينة ككاف فيها 1725تأسست يف عاـ     

، تقع يف ا٤بدرسة البلدية اجملاكرة ٤بئذنة باب السلسلة، كتنوعت ٧بتوياهتا حيث اشتملت 1135كتاب7000

الفرائض، كا٢بساب على ا٤بصاحف ككتب التفسّب كا٢بديث كاألصوؿ كالتوحيد كالتصوؼ كالقراءات ك 

                                                           
 .195، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق. 1133
 .296صاٌف. دراسات يف الَباث الثقايف ٤بدينة القدس. مرجع سابق.  1134
 .297صاٌف. دراسات يف الَباث الثقايف ٤بدينة القدس. مرجع سابق.  1135
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كالفلك كالنحو كا٤بعآف كالبياف كاللغة كا٤بنطق كالصرؼ كالعركض كاآلداب كالطب، بقيت يف ا٤بدرسة البلدية 

 .1136ا٤بتحف اإلسبلمي يف ا٤بسجد األقصى إُفأف مت نقلها  إُف

 ثالثاً@ المكتبة الخالدية@

 560لكبّب الذم أكقف كتبو الٍب تبلغ ـ على يد ٧بمد صنع اهلل ا1720تأسست نواة ا٤بكتبة يف عاـ     

، حيث تنوعت فشملت الفقو كاألصوؿ كالفرائض كا٢بديث ٨1137بطوطا، تقع يف حارة باب السلسلة

، 1138للعلماء كالفقهاء، كأف ال تزيد مدة اإلعارة على شهر إالكالنحو، كشرط على أف ال يعّب الكتب 

ٍب أكصت أف تنقل كتب آؿ ا٣بالدم إليها ـ على يد خدٯبة ا٣بالدم ال1900كأعيد تأسيسها يف عاـ 

ـ 1917كتابا كيف عاـ   1318حيث خصص ٥با غرفة يف باب السلسلة، كانت ٙبوم عند تأسيسها 

كالتفسّب كالتجويد كالقراءات كالرسم  1139كتاب متنوعة بْب الفقو الشافعي كا٢بنفي4000ارتفع العدد إُف 

 .1140كا٢بديث كاألصوؿ كالتصوؼ

 س المخلص@رابعاً@ مكتبة القدي

ألف كتاب منها البلتينية كالفرنسية كاإل٪بليزية كاإليطالية  25ـ ككانت ٙبتوم 1558أسست يف عاـ 

 .1141كالعربية

 

 

                                                           
 .576يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  1136
 يوسف. من آثارنا العربية كاإلسبلمية يف بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  1137
 .27ـ. 2002. بّبكت، 1ـ. ط201 – 1720ا٣بالدم، كليد. ا٤بكتبة ا٣بالدية يف القدس 1138
1139  ِِAuld, Sylvia. Ottoman Jerusalem, Lomdon. the British Academy, 2000. 195.  
 .301-300صاٌف. دراسات يف الَباث الثقايف ٤بدينة القدس. مرجع سابق.  1140
 .449العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1141
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 خامساً@ مكتبة البطريركية األرثوذكسية@

كتاب منها   5000ـ ككانت ٙبتوم 1865تقع يف حارة النصارل قرب كنيسة القيامة، أسست يف عاـ 

 .٨1143بطوطة ٧بفوظة بعدة لغات 2400، كيوجد فيها 1142كالعربية كالفرنسية اليونانية كاإل٪بليزية

 سادساً@ المكتبة اإلنجيلية األثرية الفرنسية.

ألف كتاب متعددة منها من ىو باللغة الفرنسية  25ـ ككانت ٙبتوم على 1890أسست يف عاـ 

 .1144كاإل٪بليزية كالعربية

 سابعاً@ مكتبة كنيسة القديس جورج.

كتاب منها من ىو باللغة العربية كاإل٪بليزية كاليونانية   5000ـ ككانت ٙبتوم على 1890أسست يف عاـ 

 .1145كالبلتينية كالعربية

 ثامناً@ مكتبة الجمعية الروسية األرثوذكس.

 .1146ألف كتاب منها من ىو باللغة الركسية كالعربية 12ككاف يوجد هبا  ـ1900أسست يف عاـ 

 ة للبحث عن اآلثار الشرقية.تاسعا@ مكتبة المدرسة األميركي

 .1147ألف كتاب باللغة اإل٪بليزية كاأل٤بانية كالعربية 7ـ ككانت ٙبتوم على 1901أسست يف عاـ 
                                                           

 .449العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1142
 

 .318صاٌف. دراسات يف الَباث الثقايف ٤بدينة القدس. مرجع سابق.  1143
 .449العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1144

 
 .449العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1145

 
 .449العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1146

 
 .449ق.العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع ساب 1147
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 عاشراً@ مكتبة المعهد األلماني اإلنجيلي لدراسة البالد المقدسة في العصور الوسطى.

 .1148ليزية كالعربيةكتاب باللغة األ٤بانية كاإل٪ب  4000ـ ككاف يوجد فيها 1902أسست يف عاـ 

 إحدى عشر@ مكتبة بصاليل الصناعية@

ألف كتاب متنوعة منها ما ىو باللغة اإل٪بليزية كالعربية  14ـ ككانت ٙبتوم على 1906أسست يف عاـ 
 .1149كالعربية كالفرنسية كالركسية

 

 المطلب الثاني@ المطابع@

 أواًل@ المطابع المحلية.

 :1150ة الٍب تتبع الطوائف احملليةاآلتيدينة ا٤بطابع ـ كاف يف ا٤ب1898حسب سالنامة ا٤بعارؼ 

 م.<?<4 المقدس بيت في المحلية المطابع @40 جدول                                    

 صاحب االمتياز االسم
 بطريركية الرـك رـك مناسَبل
 بطريركية األرمن ارمنمناسَبل

 سيسكافالفرن الفرنسيسكاف اآلباء
 إسرائيل فركنكْب إسرائيل فركنكْب

 

ـ ك٤بن كانت 1898ٰبتوم ىذا ا١بدكؿ على قائمة با٤بطابع احمللية الٍب كانت موجودة يف ا٤بدينة عاـ    

 تتبع ىذه ا٤بطابع.
                                                                                                                                                                          

 
 .449العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1148

 
 .449العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1149

 
 . 1248ـ. 1898سالنامة ا٤بعارؼ، 1150
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 ثانياً@ المطابع األجنبية.

 :1151اآليتأما ا٤بطابع الٍب تتبع ا٤بكاتب األجنبية فكانت على النحو 

 م.<?<4 المقدس بيت في األجنبية المطابع @41 جدول

 ا٤بكاف ا١بنسية صاحب االمتياز االسم
 حارة الواد  إسحاؽ ىرشنزكف ىرشنزكف

 حارة الشرؼ ٤بآفأ إسحاؽ نعـو إسحاؽ ليول
 حارة الشرؼ أمريكي مشوئلدفيكو شيموئلسكرمن
 باب ا٣بليل  ركتنربؾ آبرىامركتنربؾ

 الشرؼ أسَباِف آبرىامزكنتقل امزكننقلآبرى
 باب ا٣بليل أسَباِف إبراىيم موسى يونس إبراىيم موسى

 باب ا٣بليل  إسحاؽ ىرشنزكف إسحاؽ ىرشنزكف
 حارة الشرؼ إ٪بليزم مَبكلك إنكليز
 باب العامود إ٪بليزم شرين موسيونارس إنكليز

 حارة ا٣بوالدة  جورجي حبيب جورجي حبيب
 حارة القصبة  يوسف دكميآف دركمياناخواف
 حارة القصبة  مارتْب السفو مبارؾ السفو

 

ـ كمكاف كجود ىذه 1898يبْب ىذا ا١بدكؿ أ٠باء مالكي ا٤بطابع األجنبية كجنسية كل منهم عاـ   
 ا٤بطابع.

 .1152كتتبع الرـك األرثوذكسثالثاً@ مطبعة القبر المقدس@ 

 

                                                           
 .1250ـ. 1898سالنامة ا٤بعارؼ، 1151
 .128سركيس. تاريخ القدس. مرجع سابق. 1152
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 المطلب الثالث@ الجرائد@

 يت ا٤بقدس عدة جرائد يف بداية القرف التاسع عشر كمن أىم ىذه ا١برائد:أسست يف مدينة ب

 @1153أوال@ جريدة القدس الشريف

يف فلسطْب حيث ظهر عددىا األكؿ ـ حيث تعد ا١بريدة األكُف الٍب أنشئت 1903تأسست يف عاـ     

ُف ٙبريرىا عبد ككانت أسبوعية حكومية تضم صفحتْب صفحة باللغة الَبكية يتو ـ، 1903يف أيلوؿ عاـ 

السبلـ كماؿ، كأخرل عربية يتوُف ٙبريرىا الشيخ علي الرٲباكم ككانت تطبع يف مطابع ا٢بكومة العثمانية، 

على السلطاف عبد  االنقبلبـ بعد 1908ككانت تنشر األخبار الر٠بية كمنعت من الطباعة يف عاـ 

 .19131154ا٢بميد الثآف كأعادت متصرفية بيت ا٤بقدس إصدارىا يف عاـ 

 ثانيا@ جريدة القدس@ 

ـ على يد جورجي حبيب حنانيا كعمل خليل السكاكيِب كرئيس ٙبرير 1908صدرت يف عاـ   

ـ ك٩بن  1915صفحات كتوقفت ا١بريدة يف عاـ  4، ككانت تطبع مرتْب يف األسبوع كتضم 1155للجريدة

 .1156كتب فيها الشيخ علي الرٲباكم

 

 

 

                                                           
 .4. 1914، يافا، كانوف ثآف، 296فلسطْب. ع 1153
 .459. دراسات يف تاريخ بيت ا٤بقدس. مرجع سابق. بركات 1154
 .288بركات. دراسات يف تاريخ بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  1155
 .460بركات. دراسات يف تاريخ بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  1156
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 ثالثا@ جريدة اإلنصاف@ 

فكاىية، إخبارية مشحور ككانت أسبوعية علمية أدبية  لياسإـ على يد بندِف 1908 صدرت يف عاـ   

ـ 1911، يف عاـ 1157كتوقفت قبل ا٢برب العا٤بية األكُفكشارؾ يف ٙبريرىا إسكندر ا٣بورم البيتجاِف، 

 .1158أضحت جريدة يومية تصدر ثبلث مرات يف األسبوع مؤقتان 

 رابعا@ جريدة النفير العثماني@

كمن مث  ككانت جريدة يومية أدبية سياسية، ـ1902اإلسكندرية على يد إبراىيم زكا عاـ  صدرت يف   

عقب إعبلف الدستور العثمآف كٙبوؿ  ـ كمن مث نقلها إُف بيت ا٤بقدس1908نقلها إُف يافا يف عاـ 

سكة إيليا زكا كأصبحت تسمى بالنفّب ككاف مكتبها خارج باب ا٣بليل على طريق ٧بطة ال إُفامتيازىا 

 .1159ا٢بديدية

 @ 1160خامسا@ جريدة المنادي

تنادم باإلصبلح ككاف ٧بررىا  أسبوعية عمرانيةككانت ـ على يد سعيد جار اهلل 1912صدرت يف عاـ    

أف جريدتو كانت معارضة  إال٧بمد موسى ا٤بغريب، كرغم أف صاحبها كاف يعمل مديرا للسجوف يف ا٤بدينة 

 .٢1162بكومة العثمانية، كأغلقت عدة مرات من قبل ا1161للسلطة

 @1163سادساً@ مجلة النفائس العصرية

                                                           
 .460بركات. دراسات يف تاريخ بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  1157
 .1911،3، يافا، أيلوؿ، 67فلسطْب. ع 1158
 .460يف تاريخ بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  بركات. دراسات 1159
 .3ـ. 1912، يافا، ٛبوز، 158فلسطْب. ع 1160
 .3. 1912، يافا، آب، 163فلسطْب. ع 1161
 .461بركات. دراسات يف تاريخ بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  1162
 .3. 1912، يافا، ٛبوز، 154فلسطْب. ع 1163
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 ـ ككانت تصدر مرة كاحدة كل شهر.٦1908بلة أدبية تأسست على يد خليل إبراىيم بيدس يف عاـ 

 @1164سابعاً@ مجلة األصمعي

ـ على يد حنا عبد اهلل العيسى ككانت تعاًف ا٤بوضوعات االجتماعية كاألدبية 1908أسست يف عاـ     

 .1165ـ1909ة كالَببوية، توقفت عن الصدكر بعد كفاة صاحبها يف عاـ كالسياسي

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .3. 1914، يافا، كانوف ثآف، 297فلسطْب. ع  1164
 .397ـ. مرجع سابق. 1917 –ؽ.ـ  3000لقدس تاريخ كحضارة ا٤بهتدم. ا1165
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 المبحث الرابع@ الحالة الصحية
 )المستشفيات(.

 

بعد فتح ا٤بدينة البيمارستاف الصبلحي كخصص لو أكقاؼ كثّبة يعود ريعها  األيويبأنشا صبلح الدين     

ا٤بتبلصقة كأ٢بق بسجن  كاألبنيةعدد الغرؼ  على ا٤برضى، يتكوف البيمارستاف من اإلنفاؽلو من أجل 

 .1166أطلق عليو سجن الشرع، ككاف يعاًف ٝبيع السكاف بغض النظر عن دينهم

لعب البيمارستاف الصبلحي دكرا مهما يف بيت ا٤بقدس حيث كاف يقدـ للمرضى كا٤بصابْب العبلج     

صة تدريب الطبلب كمنحهم إجازات كالدكاء البلـز ٥بم، ككاف القاضي يشرؼ على شؤكف البيمارستاف كخا

ٗبمارسة الطب كا١براحة، كتعْب األطباء كا٤بمرضْب ككجد فيو قسم للجراحة ككاف القاضي ٰبقق يف أسباب 

، كلكن كضعو تدىور يف بداية القرف الثامن عشر كمن مث 1167الوفيات الغريبة ككاف فيو قسم لعبلج اجملانْب

الغربية االنفتاح العثمآف عليها كدعمت ا١بهود التبشّبية الٍب   استغلتو الدكؿ األمركىذا  1168أغلق هنائيا

كانت تدعمها ٤با للمدينة من أٮبية دينية كثقافية، تسابقت الدكؿ الغربية كاليهود على إنشاء مؤسسات 

متنوعة كانت هتدؼ إُف السيطرة على ا٤بدينة كتغّب طابعها اإلسبلمي فأقامت مؤسسات فرنسية كأ٤بانية 

 .1169مشلت قنصليات كأديرة ككنائس كمدارس كمستشفيات كفنادؽ إ٪بليزيةك كركسية 

كقد استفاد السكاف من ىذا التنافس االستعمارم يف ٙبسْب أكضاعهم الصحية السيئة كالٍب كانت     

، 1170تؤدم إُف كفيات كثّبة بسبب األمراض كاألكبئة، حيث كاف يعمل فيها أفضل األطباء كأحذقهم

انية أف ٙبسن الوضع الصحي للسكاف عن طريق إنشاء ا٤بستشفيات كا٢بمامات كحاكلت الدكلة العثم
                                                           

 .232 -231ـ. عماف: مكتبة كل شيء. 1700 – 1600ربايعة، إبراىيم. تاريخ القدس يف العصر العثمآف يف ضوء الوثائق خبلؿ 1166
 .211بركات. دراسات يف تاريخ بيت ا٤بقدس. مرجع سابق.  1167
 .81. 2005. القدس، 1ا٢بديث. طبركات، بشّب. مباحث يف التاريخ ا٤بقدسي 1168
 .50ـ. 1988. عماف: كزارة الشباب، 1العسلي، كامل. مكانة القدس يف تاريخ العرب كا٤بسلمْب. ط 1169
 .162، 6كرد علي. خطط الشاـ. مرجع سابق. 1170
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حيث   1172كأنشأت دائرة صحة القدس الٍب كانت تشرؼ على األمور الصحية يف ا٤بدينة 1171الصحية

كاف ىناؾ مأمور ٤برض ا١بدرم كالكولّبا ٰبدد اإلجراءات الٍب ٯبب القياـ هبا من أجل منع تفشي ا٤برض 

ففي أثناء انتشار داء الكولّبا منعت الدائرة دخوؿ السمك إُف ا٤بدينة كخصص بيت  1173هكا٢بد من انتشار 

، كلكن جهدىا كاف ٧بدكدان أماـ اإلمكانيات الغربية الٍب أسست 1174من أجل عزؿ مرضى داء ا١بذاـ

 سكاف.عددان كبّبان من ا٤بستشفيات كالعيادات الطبية كسنت القوانْب الٍب كانت هتدؼ إُف العناية بصحة ال

كيف أثناء  1175كاف يرافق ا١بيش ا٣بامس العثمآف ا٤برابط يف ا٤بدينة أطباء يقوموف على خدمة ا١بنود    

 1177كالثآف 1176ا٢برب العا٤بية األكُف كاف ىناؾ مستشفياف ميدانياف يف ا٤بدينة عرفا با٤بشفى الوطِب األكؿ

 ككانا يقدما العبلج للجرحى كا٤بصابْب.

ة الصحية على البشر فقط، كلكن تعدتو إُف ا٢بيوانات حيث كاف مستشفى كَف تقتصر الرعاي      

 .  1178ا٢بيوانات يف البّبة ككاف يوجد فيو أطباء بيطريوف يقدموف العبلج للحيوانات ا٤بصابة كا٤بريضة

برز خبلؿ العهد الثمآف عدد من األطباء من سكاف ا٤بدينة الذين عملوا يف اجملاؿ الصحي ككاف ٥بم    

هم يف تغّب الواقع الصحي لسكاف ا٤بدينة، كمن ىؤالء األطباء: كامل عارؼ ا٢بسيِب الذم تلقى دكر م

مث يف فينا كبعد ٚبرجو عمل يف بلدية ا٤بدينة كمن مث طبيبا يف ا١بيش  إسطنبوؿتعليمو يف الكلية الطبية يف 

ٚبرج من الكلية الطبية يف العثمآف خبلؿ ا٢برب العا٤بية األكُف، كمنهم أيضا ٧بمد توفيق نسيبة الذم 

                                                           
 .192صاٌف. دراسات يف الَباث الثقايف ٤بدينة القدس. مرجع سابق.  1171
 .63مرجع سابق.  .414سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 1172
 .57. مرجع سابق. 397سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 1173
 .68. مرجع سابق. 379سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 1174
 .89. مرجع سابق. 374سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 1175
 .46. مرجع سابق. 413سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 1176
 .40مرجع سابق. . 413سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 1177
 .34. مرجع سابق. 413سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 1178
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 األمريكيةكبعد ٚبرجو عمل يف مشايف ا٤بدينة، كمنهم داكد بولص الذم تلقى تعليمو يف ا١بامعة  إسطنبوؿ

يف بّبكت كعمل طبيبا يف ا١بيش ا٤بصرم كمن مث العثمآف بعد ٚبرجو، كمنهم توفيق كنعاف الذم درس يف 

٤بشفى األ٤بآف كا٤بشفى اإل٪بليزم كمن مث عمل مع ا١بيش الكلية اإل٪بيلية السورية يف بّبكت كعمل يف ا

 .1179العثمآف خبلؿ ا٢برب العا٤بية األكُف

 المطلب األول@ المستشفيات@

 أواًل@ المشافي الحكومية@

 المشفى البلدي@  -4

يف عهد السلطاف عبد ا٢بميد الثآف يف عاـ  بنتو بلدية بيت ا٤بقدس يف عهد رئيسها سليم ا٢بسيِب

 ككاف تابعا لبلدية ا٤بدينة1181رج سور ا٤بدينة جهة باب ا٣بليل يف حارة الشيخ بدرخا 1180ـ1891

سريرا  40غرفة ٙبتوم على  28، ككاف مؤلفا من طابقْب فيهما 1182كيسمى ٗبشفى البلدية أيضان 

 .1183إُف مقر لدائرة الصحة اإل٪بليزمكلقد حولو االحتبلؿ 

كأٞبد بن ٧بمد  1184ن عباس الشاميكجاء يف سجبلت ٧بكمة بيت ا٤بقدس الشرعية أف أمْب ب

كأف الشيخ خليل بن إ٠باعيل بن علياف كًب مسجونا 1185ا٤بغريب التونسي قد توفيا يف مستشفى البلدية

كيف سجل أخر أحضر أنطواف بن مَبم بن حجر 1186ا٤بستشفى من أجل معا١بة رجلو إُفكأنو أحضر 

                                                           
 .94-93بركات. مباحث يف التاريخ ا٤بقدسي ا٢بديث. مرجع سابق.  1179
 .46، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 1180
 .132. مرجع سابق. 391سجبلت احملكمة الشرعية. القدس.1181
 .50بق. العسلي، كامل، مكانة القدس. مرجع سا 1182
 .91بركات. مباحث يف التاريخ ا٤بقدسي ا٢بديث. مرجع سابق. 1183
 .124. مرجع سابق. 382سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 1184
 .208. مرجع سابق. 382سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 1185
 .191. مرجع سابق. 403سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 1186
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ٕبدكث اختبلؿ يف دماغو من أجل  ا٤بستشفى من أجل ا٢بصوؿ على شهادة تفيد إُفالركمي العثمآف 

 .1187ا٢بجر على أموالو كمنعو من التصرؼ هبا ٗبا يفيد كرثتو

 المشفى العسكري@  -8

يف و العثمانيوف بعد اسَبداد بيت ا٤بقدس من ا٢بكم ا٤بصرم يف مبنيْب على جانيب طريق الواد ك أسس

حٌب انسحاب كاستمر العبلج فيو 1188كأقيم بباب ا٣بليل يف ساحة القشلةنقل ـ 1893عاـ 

العثمانيْب من ا٤بدينة، كجاء يف سجبلت احملكمة الشرعية أنو كاف ىناؾ مشفى عرؼ ٗبشفى العسكرية  

 .1189كاف موجودا يف حارة اليهود خبلؿ ا٢برب العا٤بية األكُف

 ملجأ المجذومين@  -3

ى مرض إجبارـ بالقرب من بئر أيوب يف سلواف كمت 1865يطلق عليو ملجأ الربص، أسس يف عاـ    

، كجاء يف سجبلت احملكمة ٦1190بذكمان  32ذاـ على اإلقامة فيو، ككاف مؤلفان من أربعة غرؼ كيقيم فيو ا١ب

دار النا٦بة ا١بديدة ا٤بعدة ٤برضى داء ا١بذاـ الكائنة خارج بيت ا٤بقدس  إُفأف احملكمة أرست مأذكنا شرعيا 

 .1191ٔبهة باب ا٣بليل بأرض البقعة

 

 

  

                                                           
 .104مرجع سابق. . 407سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 1187
 .204-203صاٌف. ٧بسن، دراسات يف الَباث الثقايف ٤بدينة القدس. مرجع سابق.  1188
 .60. مرجع سابق. 414سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 1189
 .224بركات. مباحث يف التاريخ ا٤بقدسي ا٢بديث. مرجع سابق.  1190
 .68. مرجع سابق. 379سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 1191
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 ثانياً@ المشافي األجنبية@

 مشفى مار يوحنا@  -4

ـ على طريق احملطة كيطلق عليو أيضا مستشفى القديس جوف حيث أصدر 1882أسس يف عاـ     

متصرؼ القدس الشريف رؤكؼ باشا بإعطاء فرساف القديس جوف قطعة أرض  إُفالسلطاف العثمآف أمرا 

ألنو الوحيد  ، كىو مستشفى للعيوف خدـ السكاف خدمات كبّبة1192يف موقع ال يثّب اعَباض السكاف

 .1194سريرا 45، كاف فيو 1193ا٤بتخصص يف العيوف

للمدينة  اإل٪بليزمستودع للذخّبة كبعد احتبلؿ  إُفـ كحولوه 1914سيطر عليو ا١بيش العثمآف يف عاـ   

 . 1195ـ1919أعيد تعمّبه كمت افتتاحو يف عاـ 

 المشفى الروسي@ -8

ـ ككاف ٨بصصان ٣بدمة ا٢بجاج الركس حيث 1859يقع يف ا٤بسكوبية خارج ا٤بدينة بناه الركس يف عاـ     

 .1196كاف من أكائل البنايات الٍب بنيت خارج سور ا٤بدينة

 المشفى المورافي@ -9

ـ ٔبانب حي الطالبية ككاف يسمى مستشفى الربص كىو ٨بصص لعبلج 1867أسس يف عاـ     

 .1198سريرا 60، كانت تشرؼ عليو ا١بمعية ا٤بوارفية يف لندف، ككاف يضم 1197اجملذكمْب

 المشفى الفرنسي@ -:
                                                           

 .82. مباحث يف التاريخ ا٤بقدسي ا٢بديث. مرجع سابق. بركات 1192
 .458العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1193
 .206، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  1194
 .83بركات. مباحث يف التاريخ ا٤بقدسي ا٢بديث. مرجع سابق.  1195
 .458العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1196
 .458. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.العارؼ 1197
 .206، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  1198
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ككاف يقع خارج ـ 1897فيما بِب الطابقاف الثآف كالثالث يف عاـ ـ 1880عاـ  طابقو األكؿ يفبِب     

 150، ككاف يضم 1200، كيطلق عليو مستشفى القديس لويس1199سور ا٤بدينة قرب باب ا١بديد

 .1202مأكل للعجزة من كبار السن إُف، كحوؿ الحقا 1201سريرا

 @يزيةاإلنكلمشفى اإلرسالية  -5

ـ ككاف يهدؼ إُف تنصّب اليهود كيقع يف حي اليهود كيسمى أيضا ٗبستشفى 1843أسس يف عاـ      

شارع األنبياء يف حارة ا٤بصرارة خارج  إُف، كلقد نقل 1204سريرا 70، كاف يضم 1203ٝبعية يهود لندف

بعد عاـ  ـ كأطلق عليو مستشفى اإلرسالية اإلنكليزية كأغلق1896أسوار البلدة القدٲبة يف عاـ 

 .1206مدرسة أ٪بليكانية ما زالت قائمة حٌب اليـو إُفـ ٙبوؿ مبُب ا٤بشفى 1962، كيف عاـ 1205ـ1947

 المشفى األلماني@ ->

كىو من أكرب مستشفيات  1207ـ ككاف يقع خارج سور ا٤بدينة يف ا١بهة ا١بنوبية1894تأسس يف عاـ     

، كقد 1209يف ا١بيش األ٤بآف مسؤكالن عن ا٤بستشفىكيف أثناء ا٢برب العا٤بية األكُف كاف جنراؿ 1208ا٤بدينة

 .1210ـ جزء من مشفى بيقور حوليم اليهودم1967أصبح ىذا ا٤بشفى بعد عاـ 

                                                           
 .65. مرجع سابق. 390سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 1199
 .459 -458العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1200
 .206، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق. 1201
 .88يخ ا٤بقدسي ا٢بديث. مرجع سابق. بركات. مباحث يف التار  1202
 .459العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1203
 .206، 10الدباغ. ببلدنا فلسطْب. مرجع سابق.  1204
 .82بركات. مباحث يف التاريخ ا٤بقدسي ا٢بديث. مرجع سابق.  1205
 .214بركات. مباحث يف التاريخ ا٤بقدسي ا٢بديث. مرجع سابق.  1206
 .36. مرجع سابق. 392ة الشرعية. القدس.سجبلت احملكم 1207
 .459العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1208
 .187. مرجع سابق. 403سجبلت احملكمة الشرعية. القدس. 1209
 .219بركات. مباحث يف التاريخ ا٤بقدسي ا٢بديث. مرجع سابق.  1210
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 @اإليطاليالمشفى  -=

 .1211ـ عند مفَبؽ الطرؽ ا٤بؤدية إُف باب العامود كباب ا٣بليل1910بِب يف عاـ 

 ثالثاً@ مستشفيات اليهود@

 مشفى روتشيلد@ -4

إُف جبل  اإلنكليزمة بْب ا٤بسكوبية ككنيسة ا٢ببش، نقلو اليهود يف أثناء االحتبلؿ يقع يف خارج ا٤بدين   

 .1212الزيتوف ك٠بي ٗبستشفى ىداسا

 مشفى المجانين@ -8

 .1213أسس من قبل ٝبعية يهودية ككاف ال يقبل فيو أحد من غّب اليهود

 مشفى تيخو@ -9

 .اإليطاِفلقرب من ا٤بستشفى ـ من قبل ٝبعية يهودية ككاف ٨بصصا للعيوف كيقع با1906بِب يف عاـ 

 مشفى بيقور حوليم@ -:

ـ على يد اليهود يف ا٤بدينة كمنظمة تطوعية ىدفها معا١بة ا٤برضى كاحملتاجْب 1824أسس يف عاـ     

غرؼ يف أحد األبنية يف حارة اليهود؛ إليواء ا٤برضى كتطور الحقا  3ـ مت ٚبصيص 1843اليهود، كيف عاـ 

 .  1214ـ1865 طوابق يف عاـ 3إُف مشفى من 

 

 
                                                           

 .459العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1211
 .459فصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق.العارؼ. ا٤ب 1212
 .459العارؼ. ا٤بفصل يف تاريخ القدس. مرجع سابق. 1213
 .89بركات. مباحث يف التاريخ ا٤بقدسي ا٢بديث. مرجع سابق.  1214
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 الخاتمة@

ا٢بمد هلل على عونو كتوفيقو كتيسّبه كالصبلة كالسبلـ على ٧بمد ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب، أما بعد: فقد    

ـ إُف 1874استعرضت ىذه الدراسة األكضاع االجتماعية يف مدينة بيت ا٤بقدس يف الفَبة ما بْب علم 

سجبلت احملكمة الشرعية كجريدة -ية ذات طابع ٧بليـ، كلقد اعتمدت على ا٤بصادر األكل1917

كعلى ا٤بصادر كا٤براجع الٍب تناكلت الدراسة كالٍب  -سالنامات الدكلة العثمانية-كمصادر دكلية -فلسطْب

ظهرت إحالتها يف ا٥بوامش كقائمة ا٤بصادر كا٤براجع كيف ضوء ذلك توصلت الدراسة إُف ٦بموعة من النتائج 

  كالتوصيات:

 @ئجالنتا

لعب ا٤بوقع ا١بغرايف ٤بدينة بيت ا٤بقدس الكائن يف كسط فلسطْب يف فَبة الدراسة دكرا ىاما يف  -

جعل ا٤بدينة مزدىرة بالسكاف على مر العصور، كجعلها حلقة كصل مهمة بْب ا٤بدف الفلسطينية 

الزاخرة الشمالية كا١بنوبية كبْب شرؽ األردف كمصر، كىذا ا٤بوقع جعلها من أىم ٧بطات ا٢بيوية 

باألنشطة االقتصادية كاالجتماعية تعربىا قوافل التجار كا٢بجاج كالسائحْب كسوؽ رائج يعج 

 با٢بركة التجارية.

إف ا٤بكانة التارٱبية الٍب شهدهتا ا٤بدينة يف ٨بتلف مراحلها الزمنية ا٤بختلفة ما زالت حاضرة إُف   -

٧بموما يستحضر فيو ا٤باضي من أجل ا صراعا هتيومنا ا٢باِف كما زالت ا٤بدينة تشهد يف جنبا

 الداللة على األحقية يف ا٤بدينة.

بشكل مباشر أدل إُف  إسطنبوؿكوف بيت ا٤بقدس مركزا ٤بتصرفية القدس الشريف الٍب كانت تتبع    -

كجود ا١بهاز اإلدارم يف ا٤بدينة الذم كاف يشرؼ على ا٤بدينة كعلى ما حو٥با من األقضية 

٤بتصرفية القدس الشريف كىذا األمر ساىم يف زيادة ا٢بركة التجارية ك٭بو  كالنواحي الٍب كانت تابعة
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العبلقات االجتماعية بْب سكاف ا٤بدينة كسكاف ما حو٥با من ا٤بدف كالقرل بسبب كجود أجهزة 

 الدكلة ا٤بختلفة الٍب كاف ا٤براجعْب يأتوهنا.

لتسامح الديِب الذم كاف سائدا إف التنوع السكآف يف ا٤بدينة دليل على عراقة ا٤بدينة كمدل ا  -

خبلؿ ا٢بكم العثمآف للمدينة حيث عاش ا٤بسلمْب كالنصارل كاليهود يعيشوف جنبا ٔبنب يف 

 كئاـ كسبلـ َف يعكر جو ىذه العبلقة الدعاية الغربية الٍب كانت تدعي كقوع التمييز كاالضطهاد.

التباين يف عدد السكاف من فَبة إُف إف النمو السكآف يف ا٤بدينة ارتبط بعوامل كثّبة أدت إُف   -

آخرم، فقبل ا٢برب العا٤بية األكُف كاف ىناؾ صعود طبيعي يف عدد السكاف حيث ساىم كجود 

ا٤بشايف كاألطباء كالرعاية الصحية يف حدكث ىذا الزيادة، كلكن ىذا األمر تغّب مع دخوؿ الدكلة 

م ا١بوع كا٢بصار كانتشار ا١براد العثمانية ا٢برب حيث حدث تراجع كبّب يف عدد السكاف ساى

كالتنجيد اإلجبارم لعدد كبّب من السكاف الذكور القادرين على ٞبل السبلح يف حدكث ىذا 

 الَباجع.

لقد حاكلت ا٢بركة الصهيونية الَبكيج إُف أف اليهود كانوا يف القرف التاسع عشر أغلبية السكاف يف   -

 كالرحالة كبعض السفارات األجنبية، كلكن عند ا٤بدينة كساقوا إحصاءات لبعض الكتاب الغربيْب

الرجوع إُف اإلحصاءات الر٠بية العثمانية ٪بد كاقعا مغايرا كأف ا٤بسلمْب شكلوا أغلبية السكاف 

خبلؿ تلك الفَبة كجاء النصارل يف ا٤برتبة الثانية كمن مث اليهود كىذا االدعاء غّب صحيح الف 

البيوت الٍب بدأت تبُب خارج السور كالذم كاف تلبية  حدكد ا٤بدينة كانت داخل السور مع بعض

للزيادة الطبيعية للسكاف، ك٥بذا ٪بد  بعض الكتاب كا٤بؤرخْب الغربيْب يدخلوف سكاف ا٤بستعمرات 

اليهودية خارج حدكد ا٤بدينة مع سكاف ا٤بدينة من أجل التأثّب على عدد سكاف تلك الفَبة 

 الزمنية.
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لمسلمْب كالنصارل جعل ا٤بدينة ٧بط أنظارىم؛ لذلك ٪بد أف معظم إف كجود األماكن الدينية ل  -

الطرؽ الصوفية كا٤بذاىب الفقهية كاف ٥با كجود يف ا٤بدينة حيث شجعت الدكلة العثمانية تلك 

الطرؽ كفرضت ٥بم ركاتب كأكقاؼ، كأما بالنسبة للطوائف النصرانية فلقد حرصت على أف يكوف 

األماكن الدينية النصرانية حيث تبنت الدكؿ الغربية ا٤بختلفة دعم  ٥با كجود حقيقي يف ا٤بدينة كيف

 تلك الطوائف من أجل ٛبكينها من السيطرة على تلك ا٤بقدسات.

لقد كاف الوجود اليهودم يف ا٤بدينة مرتبطا باليهود احملليْب الٍب تعاملت معهم الدكلة العثمانية   -

بطهم مع بقية السكاف عبلقات طبيعية، كمواطنْب، حيث سكنوا يف حارة خاصة هبم ككانت تر 

كَف يعكر ىذه العبلقة إال بركز األطماع الصهيونية ك٧باكلتهم السيطرة على ا٤بدينة من خبلؿ شراء 

البيوت كالعقارات ك٧باكلة إٯباد موطئ قدـ ٥بم حيث َف يكن يوجد ٥بم أم مكاف ديِب داخل 

 أسوار ا٤بدينة.

بتنوع العمل ككانت العبلقة بْب ٨بتلف تلك الفئات عبلقات إف فئات السكاف يف ا٤بدينة تنوعت   -

متميزة َف يشوهبا أم شائب، حيث كاف ا١بميع ٲبارسوف أعما٥بم دكف تدخل من أحد، كما كاف 

ىناؾ عادات كتقاليد ٛبيزت فيها كل فئة أك طائفة ككاف لكل منهم لباس ٩بيز كعادات كتقاليد 

 متباينة حٌب كاحتفاالت ٨بتلفة.

 األدياف يف اختبلؼ العادات كالتقاليد كٛبايز السكاف يف اللباس كاالحتفاالت كا٤بناسبات.  ساٮبت -

تطوير التعليم يف ا٤بدينة كالٍب كانت ٥با  يفساٮبت اإلصبلحات الٍب قامت هبا الدكلة العثمانية   -

ة األثر ا٤بباشر يف رفع ا٤بستول التعليمي للسكاف، حيث أسست عدد من ا٤بدارس االبتدائي

كاإلعدادية الٍب ساٮبت يف نشر العلم كا٤بعرفة، كحاكلت الدكلة العثمانية ٦باراة الدكؿ الغربية 

كالكنائس التابعة ٥با الٍب كاف ٥با مدارس عديدة داخل ا٤بدينة حيث مارست تلك ا٤بدارس التبشّب 

 كنشر العادات كالثقافة الغربية.
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ن غّبىا من ا٤بدف بسبب كجود عدد كبّب من إف الواقع الصحي يف ا٤بدينة كاف أفضل بكثّب م  -

ا٤بشايف التابعة للدكؿ الغربية كللكنائس التابعة ٥با كىذا األمر دفع بلدية بيت ا٤بقدس إُف إنشاء 

 ا٤بشفى الوطِب الذم ساىم يف ٙبسن ا٢بالة الصحية للسكاف. 

 

 التوصيات@ 

عن طريق إنشاء مؤسسات إٔباث  قياـ ا١بهات ا٤بختصة با٢بفاظ على الَباث االجتماعي كالثقايف -

 كعمل مؤٛبرات كندكات ٚبتص يف ىذا ا١بانب.

قياـ ا٤بؤسسات الثقافية احمللية بالدراسات كا٤بقاببلت ا٤بيدانية الٍب هتدؼ إُف ٝبع الَباث الثقايف  -

كاالجتماعي كحفظو من الضياع كاالندثار كالوقوؼ أماـ جهود هتويد ا٤بدينة كصبغها بطابع 

 يهودم.

ماـ ا١بهات الر٠بية بتحقيق ا٤بخطوطات كطباعة الكتب الٍب تتعلق يف تاريخ بيت ا٤بقدس اىت  -

 كنشرىا كترٝبتها من أجل بياف التاريخ ا٢بقيقي للمدينة بعيد عن التزكير كالتحريف.

حرص كزارة الثقافة على ٝبع الوثائق الٍب تتعلق يف بيت ا٤بقدس كتبويبها كحفظها كجعلها متاحة  -

الدارسْب حٌب يتمكنوا من بياف التاريخ ا٢بقيقي لبيت ا٤بقدس كإزالة الغبش كالغموض للباحثْب ك 

عن تلك ا٢بقبات الٍب ساٮبت قلة ا٤بؤلفات يف نشر كتقوية حجة الدعاية الصهيونية الٍب حاكلت 

 االدعاء أف بيت ا٤بقدس مدينة يهودية.

ة من أجل دعم سكاف بيت ا٤بقدس دعم جامعة الدكؿ العربية للقطاع التعليمي كالصحي يف ا٤بدين -

 كبقائهم يف أرضهم.
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر األولية غير المنشورة@أواًل@ 

 سالنامات الدولة العثمانية@ -4
 سالنامات الدولة العلية. - أ

 ـ.1853، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1271، ع سالنامة دولة علية

 ـ.1856ر سعادات، ، داإسطنبوؿ، 1274، ع سالنامة دولة علية

 ـ. 1861، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1279، ع سالنامة دولة علية

 ـ.1863، دار سعادات، إسطنبوؿـ، 1281، عسالنامة دولة عليو 

 ـ.1869، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1287، ع سالنامة دولة عليو 

 ـ.1872، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1290، ع سالنامة دولة عليو 

 ـ. 1881، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1301، ع ليوسالنامة دولة ع 

 ـ.1880، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1298، ع سالنامة دولة علية

 ـ.1883، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1301، ع سالنامة دولة علية 

 ـ.1885، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1303، ع سالنامة دولة علية 

 ـ.1886، ، دار سعاداتإسطنبوؿ، 1304، ع سالنامة دولة علية 

 ـ.1887، دار سعادات، إسطنبوؿ، ا 1305، ع سالنامة دولة علية 

 ـ.1889، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1307، ع سالنامة دولة عليو 

 ـ.1890، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1308، ع سالنامة دولة علية

 ـ.1891، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1309، ع سالنامة دولة عليو  
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 ـ. 1897، دار سعادات،إسطنبوؿ، 1315ع ، سالنامة دولة عليو  

 ـ.1903، دار سعادات،إسطنبوؿ، 1321، ع سالنامة دولة عليو  

 ـ.1905، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1323، ع سالنامة دولة عليو  

 ـ.1908، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1326، ع سالنامة دولة عليو  

 ـ.1909، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1327، ع سالنامة دولة عليو  

 ـ.1910، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1328، ع سالنامة دولة عليو  

 ـ.1897، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1316، ع سالنامة المعارف

 سالنامة المعارف@ - ب
 ـ.1898، إسطنبوؿ، 1317، ع سالنامة المعارف

 ـ.1899، إسطنبوؿ، 1318، ع سالنامة المعارف

 سالنامة والية سوريا@ - ت
 .ـ1869، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1287ع ، سالنامة والية سورية

 ـ.1871، دار سعادات،إسطنبوؿ، 1289ع  سالنامة والية سورية،

 ـ.1872، دار سعادات، إسطنبوؿ، 1290ع  سالنامة والية سورية،

 سجالت المحكمة الشرعية@  -8

 ـ.1873 – 1871، القدس، 360سجالت المحكمة الشرعية، ع  

 ـ.1874 – 1873القدس،  ،361سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1876 – 1873، القدس، 362سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1875 – 1874، القدس، 363سجالت المحكمة الشرعية، ع 
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 ـ.1875 – 1874، القدس، 364سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1875 – 1874، القدس، 365سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1883 – 1874القدس، ، 366سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1876 – 1875، القدس، 367سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1878- 1877، القدس، 368سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1880 – 1879، القدس، 369سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1883 – 1881، القدس، 370سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1887 – 1883قدس، ، ال371سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1885 – 1883، القدس، 372سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1885 – 1883، القدس، 373سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1887 – 1883، القدس، 374سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1887 – 1883، القدس، 375سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1887 – 1883دس، ، الق376سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1888 – 1883، القدس، 377سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1889 – 1883، القدس، 378سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1890 – 1889، القدس، 379سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1890 – 1889، القدس، 380سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1891 – 1890س، ، القد381سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1891 – 1890، القدس، 382سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1895 – 1890، القدس، 383سجالت المحكمة الشرعية، ع 
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 ـ.1897 – 1891، القدس، 384سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1897 – 1891، القدس، 385سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1895 – 1893، ، القدس386سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1895 – 1893، القدس، 387سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1896 – 1895، القدس، 388سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1907 – 1896، القدس، 389سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1897 – 1896، القدس، 390سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1899 - 1897 ، القدس،391سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1899 – 1898، القدس، 392سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1899 – 1898، القدس، 393سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1917 – 1907، القدس، 394سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1901 – 1899، القدس، 395سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1904 – 1900، القدس، 396سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1905 – 1901، القدس، 397سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1905 – 1903، القدس، 398سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1905 – 1903، القدس، 399سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1907 – 1905، القدس، 400سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1907 – 1905، القدس، 401سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1908 – 1907، القدس، 402سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1910 – 1908، القدس، 403سجالت المحكمة الشرعية، ع 
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 ـ.1910 – 1908، القدس، 404سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1912 – 1908، القدس، 405سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1923 – 1909، القدس، 406سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1912 – 1909، القدس، 407سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1911 – 1910، القدس، 408سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1913 – 1912، القدس، 409سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1913 – 1911، القدس، 410سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1918 – 1912، القدس، 411سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1915 – 1913، القدس، 412سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1921 – 1914، القدس، 413سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1917 – 1915، القدس، 414سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1922 – 1915، القدس، 415سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1919 – 1917، القدس، 416سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 ـ.1919 – 1917، القدس، 417سجالت المحكمة الشرعية، ع 

 الجرائد@  -9

 .1911، يافا، ٛبوز، 51ع  فلسطين،

 .  1911، يافا، ٛبوز، 53، ع فلسطين  

 .1911، يافا، ٛبوز، 54، ع فلسطين

 .1911، يافا، ٛبوز، 55ع  فلسطين،
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 .1911، يافا، آب، 56ع  فلسطين،

 .1911 ، يافا، آب،59ع  فلسطين،

 1911، يافا، آب، 61، ع فلسطين

 .1911، يافا، أيلوؿ، 63، ع فلسطين 

 .1911، يافا، أيلوؿ، 65، ع فلسطين

 .1911، يافا، أيلوؿ، 66، ع فلسطين

 .1911، يافا، أيلوؿ، 67، ع فلسطين

 .1911، يافا، أيلوؿ، 69، ع فلسطين

 .1911، يافا، تشرين ثآف، 90، ع فلسطين

 .1911فا، كانوف أكؿ، ، يا91، ع فلسطين

 .1912، يافا، كانوف ثآف، 100، ع فلسطين

 .1912، يافا، كانوف ثآف، 107، ع فلسطين

 .1912، يافا، ٛبوز، 154، ع فلسطين

 ـ.1912، يافا، ٛبوز، 158، ع فلسطين

 .1912، يافا، آب، 163، ع فلسطين

 .1913، يافا، كانوف ثآف، 202، ع فلسطين  

 .1913افا، كانوف ثآف، ، ي203، ع فلسطين  

 1913، يافا، شباط، 211، ع فلسطين

 .1913، يافا، شباط، 213ع  فلسطين،

 .1913، يافا، أيار، 236ع  فلسطين،
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 .1914، يافا، كانوف ثآف، 296، ع فلسطين

 .1914، يافا، كانوف ثآف، 297ع  فلسطين،

 @المنشورة. @ المصادر والمراجعثانيا

 .2001مؤسسة الرسالة،  :بّبكت .1. طلأحمد بن حنب إلمامامسند  .ابن حنبل، أٞبد

 ـ.1980دار اآلفاؽ،  :بّبكت .1. طفضائل القدس .ابن ا١بوزم، ٝباؿ الدين عبد الرٞبن بن علي

 .2009دار الرسالة العا٤بية،  :بّبكت .1. طسنن ابن ماجة .ابن ماجة، ٧بمد بن يزيد

 :عماف. 1ط .م<4?4 – <;<4فية القدس ملكية األراضي في متصر  .أبو بكر، أمْب مسعود

 .1996مؤسسة عبد ا٢بميد شوماف، 

. 1ط .الوجود المسيحي في القدس خالل القرنين التاسع عشر والعشرين .أبو جابر، رءكؼ سعد

 ـ.2004مركز دراسات الوحدة العربية،  :بّبكت

. 1ط .س الشريفالقدس دراسة تاريخية حول المسجد األقصى والقد .أبوعيلة، عبد الفتاح حسن

 ـ.2000دار ا٤بريخ للنشر،  :الرياض

، : جامعة النجاحنابلس .م<4?4 -8?44المدرسة الصالحية في القدس،  .أٞبد، ركيدة فضل

2015. 

 ـ. نابلس: جامعة النجاح.1931 إحصاء نفوس فلسطين.

عاَف الكتب،  :بّبكت. 1ط .نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق .اإلدريسي، ٧بمد بن ٧بمد بن عبد اهلل

 ـ.1989
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سطور،  :القاىرة . ترٝبة فاطمة نصر ٧بمد عنآف.القدس مدينة واحدة عقائد ثالث .أرمسَبكنج، كارين

 ـ.1998، 1ط

 ـ.2014القاىرة،  :اجمللس األعلى للثقافة .1ط. األرمن في القدس عبر التاريخ .إسرائيل، ماجد عزت

 :القاىرة ا٥بيئة. 1ط .ضائل المسجد األقصىإتحاف األخصا بف .، مشس الدين بن ٧بمداألسيوطي

 ـ.1982ا٤بصرية العامة للكتب، 

 .1974دار السعادة، . 1ط .، القاىرةاألصفياءوطبقات  األولياءحلية  .، أٞبد بن عبد اهللاألصبهآف

. ترٝبة ناصر الدين األسد كإحساف عباس. جورج. يقظة العرب تاريخ حركة العرب القوميةأنطونيوس، 

 .1987كت: دار العلم للمبليْب، . بّب 8ط

عماف، . 1ترٝبة يوسف شبل. ط، م<4?4 -11<4تاريخ فلسطين االقتصادي  .، ركجرأكين

 ـ.1981

 ـ.2001ا٤بكتبة الثقافية الدينية،  :بورسعيد .1. طتاريخ فلسطين .الربغوثي، عمر

 .ـ2015ر كالتوزيع، دار أ٦بد للنش :عماف. 1ط .مدينة القدس التاريخ والحضارة .الربغوثي، يوسف

دار صادر،  :بّبكت. 3ط .أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم .البشارم، ٧بمد بن أٞبد ا٤بقدسي

 ـ.1991

 .ـ2014دار البشائر اإلسبلمية،  :الكويت. 1ط .دراسات في تاريخ بيت المقدس بركات، بشّب.

 .ـ2005القدس،  .1. طمباحث في التاريخ المقدسي الحديث     ----  

 ـ.2008مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  :بّبكت .1. طعام الجراد .ٛبارم، سليم

مؤسسة  :القدس. 1ط .م=4?4-:1?4القدس العثمانية في المذكرات العثمانية  -------

 .ـ2003الدراسات ا٤بقدسية، 
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مؤسسة  :القدس .1. طم=4?4-:1?4القدس العثمانية في المذكرات الجوىرية  -------

 .ـ2003قدسية، الدراسات ا٤ب

 ـ.1914مطبعة إقباؿ،  :بّبكت. 1ط .والية بيروت. التميمي، هبجت

بيت ٢بم، . 1ط .جولة من تاريخ األرض المقدسة من أقدم العصور حتى اليوم .جقماف، حنا عبد اهلل

 ـ.1996

 ـ.1965دار العلم للمبليْب،  :بّبكت .3ط. البالد العربية والدولة العثمانية .ا٢بصرم، ساطع

 . جامعة1ط .م?1?4 -م=?<4موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية  .بلؽ، حساف عليح

 ـ.1978بّبكت العربية، 

موقع كتب عربية،  :عماف .1. طالقدس الشريف حقائق التاريخ وآفاق المستقبل .حلة، ٧بمد علي

 ـ. 2010

 .ـ1966وليكية، بّبكت، ا٤بطبعة الكاث. 1ط .سورية والعهد العثماني .ا٢بكيم، يوسف

 .ـ1995دار صادر،  :بّبكت .2. طمعجم البلدان .ا٢بموم، ياقوت بن عبدا هلل الركمي

بّبكت، مؤسسة الدراسات . 1ط .القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين .ا٢بوت، بياف نويهض

 ـ.1981الفلسطينية، 

 ـ.2002 :تبّبك  .1. طم814 – 81=4المكتبة الخالدية في القدس  .ا٣بالدم، كليد

 . 1996. بّبكت: مؤسسة الرسالة، 1ط معجم المصطلحات وااللقاب التاريخية.ا٣بطيب، مصطفى. 

 ـ.1991كفر قرع، دار ا٥بدل، .  2ط .بالدنا فلسطين .الدباغ، مصطفى مراد

مركز  :بّبكت. 1ط .يهود القدس في النصف األول من القرن التاسع عشر .درادكو، حلمي خليفة

 ـ.2014العربية،  دراسات الوحدة
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. 2ط .محمد عزة دروزة خمسة وتسعون عامًا في الحياة مذكرات وتسجيالت .دركزة، ٧بمد عزة

 ـ.1993ا٤بلتقى الفكرم العريب،  :القدس

 ـ.1984 مطبعة ا٤بهتدين، :دمشق .1. طالعثمانيينفي عهد فلسطين  .عبد الكريمرافق، 

 ـ.2009كزارة الثقافة األردنية،  :فعما .1. طتاريخ القدس السياسي .ربابعة، غازم  

. 1ط م.11=4 – 11>4تاريخ القدس في العصر العثماني في ضوء الوثائق خالل  .ربايعة، إبراىيم

 ـ.2008مكتبة كل شيء،  :عماف
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