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ملّخص:

م�سريتها  عرب  القد�س  مدينة  انتابت  التي  املهمة  التحولت  اأحد  الدرا�سة  هذه  تعالج 
الثاين  الإ�رشائيلي  العدوان  وحتى  1831م،  عام  امل�رشية  احلملة  قدوم  منذ  احل�سارية 
ال�سيا�سية 1831-1967م"، وجاء  القد�س  عليها عام 1967م، وذلك حتت عنوان"نه�سة 
ذلك يف ثالثة حماور، خ�س�س الأول لعر�س العوامل الفاعلة فيها وهي: احلملة امل�رشية، 
والتنظيمات العثمانية، والهتمام الدويل، واحلركة الوطنية الفل�سطينية، والوحدة الأردنية؛ 
يف حني خ�س�س املحور الثاين ملعاجلة املقومات التي ا�ستندت عليها نه�ستها وجت�سدت يف 
موقعها ال�سرتاتيجي واإجنازاتها احل�سارية ال�ساربة يف اأعماق التاريخ وتقدمها العمراين؛ 
ال�سيا�سية خالل الفرتة التي نعاجلها، ويف  الثالث لعر�س مظاهر نه�ستها  يف حني كر�س 
اأو دار احلكومة، والإذاعة، واملطار  مقدمتها موؤ�س�سات ال�سيادة الثالثة واملتمثلة بال�رشايا 
الدويل، وما �سهدته من حراك �سيا�سي وتطور يف اخلدمات، وهو ما تتميز به العوا�سم عن 

غريها من املدن.
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Abstract:

This study deals with one of the most important changes that had taken 
place in Jerusalem through its procession of civilization since the approach of 
the Egyptian campaign in 1831 until the second Israeli aggression on the city 
in 1967. The study is titled « Political Renaissance of Jerusalem 1831-1967». 
The study consists of three parts: The first one is dedicated to discussing 
the most important factors that affected Jerusalem including the Egyptian 
campaign, the Ottoman regulations, international concern, the Palestinian 
national movement, and the unity with Jordan. The second part discusses 
the bases of its renaissance that were embodied in its strategic location, its 
deeply-rooted civilized achievements and its architectural progress. The 
third part discusses the aspects of its political renaissance during the period 
of our discussion including the three supremacy institutions represented by 
the government house, the radio station, and the international airport, in 
addition to what it witnessed of events related to political movements and 
developments in services that distinguish capital cities from other cities.
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مقدمة:
�سهدت مدينة القد�س عرب م�سريتها احل�سارية يف الع�رش احلديث العديد من التحولت 
القت�سادية، والجتماعية، وال�سيا�سية املهمة التي تتداخل وتتقاطع مبفرداتها وتفا�سيلها 
اإىل حد كبري مع التطورات العامة للق�سية الفل�سطينية، وذلك منذ اأن بداأت تفاعالتها املحلية 
احلملة  فجرتها  التي  الدولية  الأزمة  اإطار  الوجود، يف  اإىل حيز  تظهر  والدولية  والإقليمية 
البعيد املدى  ال�سرتاتيجي  ال�سام عام 1831م، ودخولها يف املنظور  امل�رشية على بالد 
قب�سته على  الإ�رشائيلي  الحتالل  اإحكام  ذروته يف  بلغ  الذي  الكربى  ال�ستعمارية  للدول 

اأرا�سيها كافة عام 1967م. 
وقد جاء اختيار املو�سوع ميدانيا للدرا�سة والبحث لعتبارات عدة يقف يف مقدمتها 
توافر امل�سادر الأولية املحلية التي تغطي فرتة الدرا�سة التي ميكن من خاللها ر�سم �سورة 
وا�سحة املعامل حول املو�سوع، وا�سطراب �سورة اجلذور الأوىل لتطوراتها ال�سيا�سية قبل 
والإجابة  احلا�رش،  الوقت  وال�سيا�سيني يف  الباحثني،  من  وا�سع  قطاع  لدى  عام 1967م، 
عن جمموعة الت�ساوؤلت التي قد تطرح حول ماهية اختيارها عا�سمة �سيا�سية يف فل�سطني 
مدى  اأي  واىل  منها،  والدولية  والإقليمية  املحلية  القوى  ومواقف  ومظاهرها  ومقوماتها 
ال�رشائع  عليه  ن�ست  ما  وفق  للعامل  روحية  عا�سمة  تكوينها  مع  يتوافق  اأو  يتعار�س  قد 

ال�سماوية؟.
وتتجلى نه�ستها ال�سيا�سية يف التحولت التي واكبت م�سريتها منذ عام 1831م عندما 
ال�سنجق  و  الق�ساء  و  الناحية  اأبعاده بني  اإداري �سغري تراوحت  لت�سكيل  حتولت من مركز 
»لواء«الذي مل يتجاوز يف حدوده اأطراف جبال القد�س واخلليل اإىل عا�سمة حملية واإقليمية 
الوليات  عوا�سم  بقية  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنها  ال�رشيف،  القد�س  ولية  على  ت�رشف  ودولية 
املقاطعات  لت�سم  الأحيان  بع�س  يف  وتت�سع  العثماين،  احلكم  حتت  املن�سوية  العربية 
الو�سطى، واجلنوبية من بالد ال�سام، وحتفل بالتمثيل الدبلوما�سي وحتظى بزيارة العديد من 
زعماء الدول واحلكومات والهيئات الدولية، وتتوىل قيادة حركة الن�سال الوطني الفل�سطيني 
ال�سعيدين  على  والجتماعية  والقت�سادية،  ال�سيا�سية،  الأن�سطة  بفعاليات  وامل�ساركة 
املدن  من  مناف�س  فيه  يناف�سها  ل  متقدمة  حملية  بخدمات  والتمتع  واخلارجي،  الداخلي 
الربية  الطرق  �سبكة كثيفة من  العامل اخلارجي، وذلك عرب  الأخرى، وتوثيق عالقاتها مع 
والبحرية واجلوية والربق والهاتف، وتد�سني حمطة اإذاعتها الال�سلكية عام 1936م، لتكون 
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ثاين حمطة اإذاعة يف الوطن العربي بعد اإذاعة القاهرة لتبث ر�سالتها عرب الأثري حتت عنوان 
العن�رشية  اإل عام 1967م بفعل الحتالل و�سيا�سته  القد�س«، ومل تتوقف م�سريتها  »هنا 
القائمة على فكرة التهويد، وطم�س معاملها العربية الإ�سالمية، وتراثها احل�ساري ال�سارب 

يف اأعماق التاريخ. 
العوامل  لعر�س  منها  الأول  خ�س�س  اأ�سا�سية،  حماور  ثالثة  على  البحث  ا�ستمل  وقد 
بالد  على  امل�رشية  هي:احلملة  عوامل  خم�سة  على  فيه  ز  وركِّ القد�س،  نه�سة  يف  الفاعلة 
الدويل،  والهتمام  1841-1918م،  العثمانية  والتنظيمات  ال�سام1831-1841م، 
لعر�س  الثاين  املحور  كر�س  حني  يف  الأردنية؛  والوحدة  الفل�سطينية،  الوطنية  واحلركة 
اأعماق  مقوماتها وما ا�ستملت عليه من موقع ا�سرتاتيجي واإجنازات ح�سارية �ساربة يف 
التاريخ وتقدم عمراين؛ يف حني اأفرد الثالث لإبراز مظاهرها ويف مقدمتها رموز ال�سيادة 
القائمة يف جنباتها وفق الأعراف الدولية، وت�ستمل على ال�رشايا اأو دار احلكومة والإذاعة 
واملطار الدويل، وما انتابها من حراك �سيا�سي وتطور يف اخلدمات، وهو ما تتميز به عوا�سم 

الدول عن غريها من املدن.

احملور األول: عوامل النهضة:

بداأت نه�سة القد�س ال�سيا�سية عام 1831م، وا�ستمرت اإىل اأن اأحكم الحتالل الإ�رشائيلي 
قب�سته على جميع اأرا�سيها عام1967م، ومن اأهم العوامل التي اأ�سهمت يف ذلك ما ياأتي:

اأ-احلملة امل�رشية 1831-1841م:
من  يتمكن  ومل  عكا،  ملدينة  ح�ساره  امل�رشي  اجلي�س  اأحكم  1831/11/26م،  يف 
ذاع  التي  بهيبته  يودي  اأن  كاد  الذي  املرير،  احل�سار  ا�سهر)1( من  �ستة  بعد  اإل  اقتحامها 
اأعيانها بركب  انت�سارها، يف حني ان�سوت القد�س ا�سميا يف ظل الإدارة اجلديدة، وانخرط 
اآيات  اإىل مع�سكر اجلي�س امل�رشي يف حيفا، لتقدمي  الرحال  التي �سدت  الزعامات املحلية 

الولء والطاعة للقائد العام للحملة قبل اأن ينه�س حل�سار عكا)2(. 
الإدارة  باأفول جنمها، حيث عمدت  اإيذانا  كان  ا�ست�سالم عكا  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
اجلديدة لتجريدها من امتيازاتها)3(، وتعزيز مكانة القد�س ال�سيا�سية والع�سكرية مما اأدى اإىل 
ارتفاع جنمها عاليا فغدت املركز ال�سيا�سي، وال�سرتاتيجي الأول الذي ل يناف�سه مناف�س 
يف املقاطعات اجلنوبية من بالد ال�سام)4(، والذي يعول عليه كحلقة اأوىل يف �سل�سلة اخلط 
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الدفاعي املتني الذي ميتد من القد�س جنوبا اإىل حلب �سمال، ويعزز ب�سهولة عرب ميناء يافا 
بحراً، و�سحراء �سيناء براً، ومما يوؤيد ذلك حر�س حممد علي يف زيارته اخلاطفة اإىل بالد 
ال�سام عام 1834م، على حتديد مكان اجتماعه بابنه مبدينة القد�س اأو يافا لكونها امليناء 
الأمنية بفعل  الأو�ساع  �سوء  اأن  اإل  الإ�سكندرية،  اأن ينه�س من ميناء  للحملة قبل  الرئي�س 
التمرد ال�سعبي ق�رش الجتماع على يافا، حيث غادر اإبراهيم با�سا القد�س اإىل يافا بحجة 

تف�سي الأوبئة يف بع�س اأحيائها)5(.
ويف �سبيل منع قوى التمرد من ال�سيطرة عليها، فقد حر�س اإبراهيم با�سا على اإبقاء 
الدفاعية با�ستمرار،  الوا�سلة بينها وبني ميناء يافا مفتوحة، وتعزيز ت�سكيالتها  املمرات 
بالقلعة،  والحتفاظ  عدة  مرات  اأ�سوارها  عن  املتمردين  هجمات  �سد  من  مكنها  ما  وهو 
وال�رشاي رمزي ال�سلطة وال�سيادة اإىل اأن انف�س اجتماعه مع والده اإىل حني و�سول النجدات 
بيت حلم، واخلليل،  املتمردين وتعقبهم يف جبال  بنف�سه، ومتكنت من �رشب  قادها  التي 
والكرك، ومطاردة فلولهم يف البوادي الأردنية، والقب�س على قياداتهم، والزج بهم اإىل اأعواد 

امل�سانق، وال�سجون)6(.
وهكذا �سعت احلملة امل�رشية بقيادة اإبراهيم با�سا)7( حدا للمهمات الإدارية املدنية، 
والع�سكرية التي اأنيطت بها مدينة عكا من قبل الدولة العثمانية، ب�سفتها العا�سمة الإقليمية 
لولية �سيدا)8(. وكان يقع على عاتقها اإدارة املقاطعات الو�سطى، واجلنوبية من بالد ال�سام، 
وتثبيت �سلطة الدولة فيها)9(، وبناء خط دفاعي متني قادر على �سد اأية اأخطار قد تتعر�س 
ت�رشب  كلما  دم�سق  ولية  �سوؤون  باإدارة  وتكليفها  واحلجاز)11(،  م�رش)10(،  وليتي  عرب  لها 
من  واحلجاز  دم�سق  بني  احلجاج  قوافل  حماية  عن  وعجزوا  ولتها،  اإىل  وال�سعف  الوهن 

غارات القبائل البدوية)12(، وهو ما ا�ستحقت معه لقب »قلعة الن�رش واجلهاد« )13(.

ب-احلكم العثماين1918-1841:
عادت الدولة العثمانية اإىل القد�س عام1841م، عودة الفاحتني فاأبقت على الإجراءات 
امل�رشية القا�سية بنقل مركز الريادة املدنية والع�سكرية من عكا اإىل القد�س، وا�ستمرت يف 
تعزيز مكانتها حتى رحيلها عنها يف1917/12/9م. ومبوجب ذلك ُعدَّت العا�سمة الرابعة 
يف بالد ال�سام اإىل جانب كل من دم�سق، وحلب، وبريوت يف حني ا�ستمرت عكا بالرتاجع 
بالرغم من احتفاظها باأ�سطورة با�ستيل ال�رشق)14( لدرجة اأنها باتت ل تقوى على مناف�سة 

ابنة خليجها مدينة حيفا بعد انتعا�س حركة النقل والتجارة يف مينائها)15(.
ويف �سوء الت�سكيالت العثمانية اجلديدة، ارتفعت مكانة القد�س الإدارية عام 1841-
فل�سطني،  يوازي81% من م�ساحة  ما  بها  اإىل مركز ولية، واحلق  لواء  1864م، من مركز 
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اأرا�سيها،  الأجنبية يف  التغلغل  بناء جبهة قوية يف مواجهة خديوية م�رش، وحركة  بغية 
اأ�سوة بغريها من وليات بالد ال�سام، كما  ومبوجب ذلك اأخذت تخاطب ا�سطنبول مبا�رشة 

عززت تبعيتها املبا�رشة للعا�سمة بالإ�رشاف غري املبا�رش لوايل بريوت عليها)16(.
الولية  م�ستوى  من  تراجعت  1864م،  عام  ال�سادر  الوليات  قانون  باأحكام  وعمال 
اإىل م�ستوى اللواء، واأحلقت مبدينة دم�سق دون اأن يحدث اأي تغري يف بنية الأرا�سي امللحقة 
نابل�س، وجنني عنها،  لواء  وا�ستمر ذلك حتى عام 1869م، عندما ف�سلت مقاطعات  بها، 
ملواجهة  الإداري،  كاهلها  عن  التخفيف  بغية  وذلك  البلقاء)17(،  لواء  ت�سكيلة  يف  وو�سعت 

حمالت التغلغل الأجنبي يف اأرا�سيها)18(.
 ويف عام 1872م، جرت حماولت جادة من جانب احلكومة لإعادتها مل�ستوى الولية، 
واإحلاق لواء عكا بها بهدف الت�سدي حلمالت التغلغل الأجنبية؛ اإل اأن هذا الت�سكيل مل ي�ستمر 
نظريا اأكرث من �سهر، و�رشعان ما األغي بعد اأن تبني لها اأنه يخدم الأهداف ال�ستعمارية اأكرث 

من و�سع حد لها)19(.
ومع ا�ستداد حمالت التغلغل، عمدت احلكومة العثمانية عام1874م، اإىل ف�سلها عن 
دم�سق، وو�سعها يف ت�سكيلة لواء مميز واإحلاقها با�سطنبول مبا�رشة)20(، وا�ستمرت يف ذلك 
حتى رحيل احلكم العثماين عنها)21(.كما اأناطت اإدارتها مبجموعة من الولة، واملت�رشفني 

ممن عملوا يف �سلك اجلي�س والبالط ال�سلطاين وحملوا رتبا واأو�سمة رفيعة امل�ستوى)22(.
املركز  غدت  ال�سيا�سية،  نه�ستها  يف  العثماين  احلكم  به  قام  الذي  للدور  ونتيجة 
جعل  وهذا  ال�سام)23(.  بالد  من  اجلنوبية  املقاطعات  يف  مناف�س  يناف�سه  ل  الذي  الإداري 
�سالحياتها املعنوية تتجاوز الت�سكيالت التي كلفت بالإ�رشاف عليها اإىل مقاطعتي نابل�س، 
فل�سطني)24( عا�سمة  اأنها  على  العامة  احلياة  يف  وتداولها  بريوت  لولية  التابعتني  وعكا 

وحا�رشتها)25(.
التي  العامة  بالفيالق  ملحقة  1831م،  عام  منذ  فظلت  الع�سكرية  ت�سكيالتها  اأما 
انت�رشت وحداتها يف بالد ال�سام، وترتبط ارتباطا مبا�رشا بالقيادة العامة، ووزارة احلربية 
م�ستمر  تبدل  يف  ومقراتها  وت�سكيالتها،  م�سمياتها،  وكانت  وا�سطنبول)26(.  القاهرة،  يف 
تبعا للظروف الأمنية، ففي عام 1914م، وتبعا لظروف احلرب العاملية الأوىل، ا�ستبدلت 
دائرة اجلي�س اخلام�س التي متركزت وحداتها يف بالد ال�سام، واتخذت من دم�سق مقرا لها 
بدائرة اجلي�س الرابع العثماين)27(، وكلف جمال با�سا بقيادتها)28(، والذي نقلها بدوره من 
دم�سق اإىل القد�س لتكون مركزا متقدما حلمالته على قناة ال�سوي�س بهدف حتري�س ال�سعب 
امل�رشي على الثورة �سد ال�ستعمار الربيطاين، وقطع خطوط موا�سالته ال�سرتاتيجية نحو 

م�ستعمراته يف ال�رشق)29(.
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ج-االهتمام الدويل:
ت�سارعت وترية الهتمام الدويل باملدينة ب�سورة لفته للنظر بعد عام1831م، وجاء 
ذلك يف اإطار الأزمة الدولية، التي فجرتها احلملة امل�رشية على بالد ال�سام، اأو ما ا�سطلح 
عليه ب»امل�ساألة امل�رشية«، وموقف الدول الكربى منها)30(، والذي متحور يف رف�سها ال�سديد 
ملا قام به حممد علي با�سا من حترك ع�سكري �سد الدولة العثمانية، وذلك بهدف منع قيام 
عام  با�سا  علي  وقد حاول حممد  ال�ستعمارية.  تهدد م�ساحلها  اأنقا�سها  على  قوية  دولة 
الدويل بفتح  ال�سماح لربيطانيا زعيمة املجتمع  الأمر من خالل  التاأثري يف ذلك  1838م، 

اأول قن�سلية لها يف املدينة، اإل اأن حماولته قد باءت بالف�سل)31(.  
ومع تاأزم امل�سالة امل�رشية، وجلوء التحالف الدويل للعمل الع�سكري لفر�س الن�سحاب، 
وما اأعقبها من فو�سى، وا�سطرابات فقد تاأخرت موجة الن�ساط القن�سلي اإىل عام 1842م، 
وكانت رائدتها القن�سلية الربو�سية)32(. ومل تخفَّ حدتها اإل بعد اأن فتحت الغالبية العظمى 
تتمحور  وال�رشية  العلنية؛  اأن�سطتها  وكانت  لها)33(.  قن�سلية  ممثليات  الأوروبية  الدول  من 
ال�ستخبارية  الأن�سطة  وممار�سة  والجتماعية،  القت�سادية،  بالدها  م�سالح  رعاية  حول 
التي قد تخلُّ ب�سيا�سة  الدولية،  الأن�سطة  ال�سام، ومراقبة  يف املقاطعات اجلنوبية من بالد 

التوازن الدولية القائمة على منع اأي دولة من النفراد ب�سوؤونها)34(.
ال�ستعمار  ل�سالح  متيل  الدويل  التوازن  �سيا�سة  اأخذت  الع�رشين،  القرن  مطلع  ويف 
الربيطاين وجتلّى ذلك يف اإعالن وعد بلفور يف1917/11/2م، وزحف اجلي�س الربيطاين 
ال�سوي�س-العري�س-غزة،  قناة  حمور  عرب   General E.Allenby »اللنبي«  اجلرنال  بقياد 
القد�س يوم  انت�ساراته باحتالل  الأوىل، والذي توج  العاملية  وذلك خالل فعاليات احلرب 
1917/12/9م، وتقدميها هدية رمزية للعامل الغربي يف احتفالت راأ�س ال�سنة امليالدية، 
وحتقيق ما عجز عنه ملك بريطانيا ريت�سارد »قلب الأ�سد« Richard Lion Heart يف الع�سور 
ال�ستار  اأ�سدل  اأيدي امل�سلمني)35(. وبهذا  القد�س من  ال�سهرية ل�سرتجاع  الو�سطى يف حملته 
على هجمات احلروب ال�سليبية ال�سلمية التي �سنتها الدول الكربى لل�سيطرة على املدينة عرب 

الغزو ال�سيا�سي والقت�سادي، والجتماعي)36(.
وقد اأدركت الدولة العثمانية اأبعاد التوجهات ال�ستعمارية حيال القد�س، فعمدت اإىل 
م�سايرة ال�سغوط ال�سيا�سية التي ميار�سها �سفراوؤها، وح�سودات جيو�سها على حدودها من 
جهة، واأو�ساعها القت�سادية، والجتماعية من جهة اأخرى، فماطلت يف اإ�سدار اعتمادات 
املوؤ�س�سات  وبناء  الأرا�سي،  ل�رشاء  الالزمة  الر�سمية  الذونات  واإعطاء  القن�سليات،  فتح 
التب�سريية، والثقافية، والقت�سادية، و�سددت من رقابتها الإدارية واآزرت املواقف الوطنية 
املعار�سة  باأملانيا  عالقاتها  وثقت  كما  ال�ستعمارية)37(،  للم�ساريع  رف�سها  يف  لل�سكان 

ل�سيا�سة فرن�سا، وبريطانيا، ورو�سيا الطامعة يف اأرا�سيها)38(.
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وبا�ستعال احلرب العاملية الأوىل عام 1914م، و�سعت الدولة العثمانية حداً ل�سيا�ستها 
حالة  اأعلنت  ذلك  ومبوجب  احللفاء،  دول  مواجهة  يف  الو�سط  حلف  اإىل  فانحازت  املرنة، 
الطوارىء-الأحكام العرفية- التي عملت على جتميد الن�ساط القن�سلي با�ستثناء)39( قن�سليتي 
اأمريكا، واأملانيا. بفعل حياد الأوىل يف احلرب حتى منت�سف عام 1917م، وحتالف الأخرى 
مع الدولة العثمانية اإىل اأن اأُغلقت ورفع العلم العثماين عليهما يف1917/11/15م، وذلك 

بعد اأن غدت املدينة هدفا للعمليات الع�سكرية الربية، واجلوية الربيطانية)40(. 
وبرحيل احلكم العثماين، غدت القد�س مقرا لالإدارة الع�سكرية الربيطانية يف فل�سطني 
التي انتظمت يف ت�سكيالت »بالد العدو اجلنوبية املحتلة«، واأحلقت بالقيادة العامة للجي�س 
احلكومة  عمدت  1920م،  عام  ال�سادر  النتداب  �سك  ومبوجب  القاهرة،  يف  الربيطاين 
الربيطانية اإىل حل الإدارة الع�سكرية، وا�ستبدالها باأخرى مدنية ملحقة بوزارة امل�ستعمرات 

مبا�رشة، وا�ستمرت يف ذلك حتى رحيل النتداب عام1948م)41(.
املقيم  ال�سامي  املندوب  الربيطانية  احلكومة  كلفت  اجلديدة،  بالت�سكيالت  وعمال 
بالقد�س، باإدارة �سوؤون فل�سطني، و�رشق الأردن يف اآن واحد، ومما يوؤيد ذلك اإقدام �سحيفة 
اأعيد  الق�سم اجلنوبي من �سوريا«)42(، كما  الكرمل عام 1923م، على نعتها ب»عا�سمة..... 
القنا�سل  اعتماد  اأوراق  بت�سلم  الربيطاين  امللكي  الديوان  و�رشع  املغلقة،  القن�سليات  فتح 
اجلدد، مبا فيها قنا�سل الدول العربية والإ�سالمية)43( ففي عام1931م، على �سبيل املثال 
اأقام �سبعة منهم يف القد�س،  اأوراق اعتماد ثمانية قنا�سل  ل احل�رش ت�سلم الديوان امللكي 
والثامن يف تل اأبيب. وكان القن�سل الأمريكي قد منح �سالحيات رعاية امل�سالح الأمريكية 

يف الأردن اإىل جانب فل�سطني)44(.
ويف �سوء الهتمام الدويل بالقد�س، وحر�سه ال�سديد على عدم انفراد قوة بعينها بها، 
فاإن حكومة النتداب مل تعرتف بها عا�سمة �سيا�سية للوطن القومي اليهودي، بالرغم مما 
�سيا�سة  م�سار  عن  اخلروج  وبالتايل  ال�سبيل،  هذا  يف  واملعنوي  املادي،  الدعم  من  قدمته 
الوفاق الدويل، التي ميزت العالقات الدولية ب�ساأنها منذ عام 1831م، ومما يوؤيد ذلك اإقدام 
حكومة النتداب عام 1948م، على ت�سليم مقرها العام يف املدينة لل�سليب الأحمر بح�سور 

مندوبي القيادة الفل�سطينية، واحلركة ال�سهيونية)45(.
ال�سهيونية حول  احلركة  اآراء زعماء  تباينت  الدولية،  التوازن  �سيا�سة  وان�سجامًا مع 
كرنب)47(،  خربة  بني  ترتاوح  وكانت  امل�ستقل)46(،  لكيانهم  ال�سيا�سية  العا�سمة  اختيار 
ومدينة حيفا، وم�ستوطنتي تل اأبيب، وهر ت�سليا)48(، والقد�س)49(، ونتيجة لذلك مل يقدم بن 
غوريون على اعتماد القد�س عا�سمة �سيا�سية لدولة اإ�رشائيل اإل يف 1949/12/11م، اأي 
الربملان-الكني�ست- اأبيب و�سادق عليها  تل  الدولة يف  اإعالن  �سنة ون�سف من  بعد نحو 
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يف1950/1/23م)50(.
واإزاء ذلك مل توافق الدول الكربى، ويف مقدمتها الوليات املتحدة الأمريكية على ما 
ذهب اإليه بن غوريون، وما قام به من اإجراءات، ويف مقدمتها نقل وزارة اخلارجية اإليها، 
فاأبقت على �سفاراتها يف تل اأبيب، والتمثيل القن�سلي يف ال�سطر ال�رشقي من املدينة، قبل 
وبعد عدوان عام 1967م)51(، كما اأكدت احلكومة الفرن�سية يف ر�سالة التطمينات التي بعثت 
بها اإىل احلكومات العربية عام 1966م، اأن م�ساركة �سفريها يف تل اأبيب باحتفالت افتتاح 

مبنى الكني�ست يف القد�س ل يعني العرتاف بها عا�سمة لدولة اإ�رشائيل)52(.
ال�سطر ال�رشقي من املدينة من قبل ع�سابات ال�سهاينة، حاول الأمني  وبعد احتالل 
العام لالأمم املتحدة و�سع منوذج جديد ل�سيا�سة التوازن الدويل تقوم على اأ�سا�س ان�سحاب 
اإ�رشائيل من الأرا�سي املحتلة عام 1967م، وت�سكيل احتاد دويل ثالثي ي�سم كاًل من الأردن، 
وفل�سطني، واإ�رشائيل يف دولة واحدة تتخذ من القد�س عا�سمة لها)53(. ويف �سوء ذلك وافقت 
بع�س القيادات الإ�رشائيلية على م�سالة الن�سحاب مع اإتاحة املجال لالأردن كي يتخذ من 

ال�سطر ال�رشقي عا�سمة له)54(. 

د-احلركة الوطنية:
ذلك يف  وجاء  ال�سيا�سية،  نه�ستها  كبرياً يف  قدراً  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  لعبت 
اإطار مقاومة حركة التغلغل الأجنبية، التي اتخذت منها قاعدة مركزية لنفاذ خمططاتها 
ال�ستعمارية يف فل�سطني)55(، وبداأت مالحمها بالظهور اإبان احلكم امل�رشي، وجتلَّى ذلك يف 
الأرا�سي، وبناء امل�ستوطنات، واملوؤ�س�سات  واأن�سطتها يف �رشاء  اأعيانها مل�ساريعها  رف�س 
الثقافية، والتب�سريية)56(، ومنها على �سبيل املثال ل احل�رش املواقف املت�سددة التي اأبدوها 
يف مواجهة م�رشوع منتفيوري)57( ل�رشاء الأرا�سي، وتبليط)58( زقاق املغاربة املوؤدي حلائط 

الرباق )59(، واملوقوف على م�سالح زاوية اأبو مدين الغوث)60(.
وبان�سغال الدولة العثمانية يف نتائج احلكم امل�رشي، ت�سارعت وترية الن�ساط الوطني 
يف املدينة بغية وقف زحف حركة التغلغل الأجنبية، التي باتت تغرق املدينة ب�سيل جارف 

من امل�ستوطنني حتت �سعار زيارة الأماكن الدينية املقد�سة)61(.
واإزاء ذلك، �رشعت احلركة الوطنية برجالها بتنبيه الأهايل اإىل التطلعات ال�ستعمارية التي 
ين�سدها الأجانب يف فل�سطني بعامة، وحا�رشتها بخا�سة، وذلك من خالل اخلطب، واملواعظ 
ون�رشات  العامة،  ال�ساحات  يف  واملهرجانات  وامل�سريات،  الأق�سى،  امل�سجد  منرب  على  من 
على  ال�سما�رشة  �رشك  يف  وقع  ممن  الأهايل  من  العديد  وحمل  والإقليمية  املحلية،  ال�سحف 
اإلغاء ال�سفقات التي ابرموها مع الأجانب، ورفع العرائ�س للهيئات الإدارية العليا، وف�سح ما 
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يقوم به ال�سما�رشة، وفا�سدو ال�سمري من جتاوزات، و�سد الرحال اإىل ا�سطنبول لطرح ما تعانيه 
فل�سطني بعامة، والقد�س بخا�سة، يف البالط ال�سلطاين، والباب العايل وجمل�س املبعوثان)62(.

ونتيجة لذلك، عملت احلكومة العثمانية على تقريب اأع�ساء احلركة الوطنية اإىل جانبها، 
انتخابات جمل�سي املبعوثان  الرفيعة، وموؤازرتهم يف  والإنعام عليهم باملنا�سب، والأو�سمة 
كبرية،  �سيا�سية  �سبغة  املدينة  على  اأ�سفى  ما  وهو  العامة)63(،  خدماتها  وتطوير  والبلدية، 
ومكانة رمزية عالية اأهلتها لحتالل مركز الريادة كعا�سمة وحا�رشة �سيا�سية يف فل�سطني)64(، 
وعندما تنكرت حكومة الحتاديني يف ا�سطنبول للمطالب العربية الإ�سالحية انخرطت يف �سلك 

املعار�سة، وهو ما حمل بع�س اأعيانها اإىل املنفى وال�سجون واأعواد امل�سانق)65(.
وبالرغم من الظروف ال�سعبة التي خيمت على املدينة خالل احلرب العاملية الأوىل، 
فاإن احلركة الوطنية �رشعان ما جتاوزتها بوترية اأقوى مما كانت عليه يف العهد العثماين، 
فمثلت ولية فل�سطني يف املوؤمتر ال�سوري العام الذي عقد يف دم�سق عام 1919م، ونادى 
با�ستقالل �سوريا الطبيعية وتن�سيب في�سل بن احل�سني ملكا د�ستوريا عليها، واإقرار دم�سق 
�سكل  قد  املجل�س  هذا  وكان  الأعلى)66(.  الإ�سالمي  املجل�س  رئا�سة  تولت  كما  لها،  عا�سمة 
�سلطات الحتالل  العثمانية، ومواجهة  الذي تركه غياب املظلة  الفراغ  ل�سد  عام 1921م، 

الربيطاين واحلركة ال�سهيونية)67(.
توىل املجل�س الإ�سالمي الأعلى برئا�سة احلاج اأمني احل�سيني قيادة احلركة الوطنية 
ال�سعيدين  على  الدول  من  العديد  باعرتاف  حظي  ذلك  واإزاء  النتداب،  فرتة  نهاية  حتى 
اإ�سالمية  اأعلى مظلة �رشعية  العثمانية ب�سفتها  والدويل، ويف مقدمتها اخلالفة  الإقليمي، 
يف العامل الإ�سالمي)68(، وهو ما جعله القوة ال�سيا�سية املوؤثرة يف مواجهة حكومة النتداب، 

والوكالة اليهودية)69(.
ويت�سح دور املجل�س الإ�سالمي الأعلى يف نه�سة القد�س ال�سيا�سية بعد عام 1921م، يف 
الفعاليات ال�سيا�سية املحلية، والإقليمية، والدولية التي �سارك فيها، ففي عام1923م، �سارك 
يف بيعة اخلالفة العثمانية يف اأنقرة، واإحيائها عام1924م، بعد اأن اأ�سقطها م�سطفى كمال 
احل�سيني  اأمني  احلاج  وكان  اأنقرة)71(.  يف  الرتكي  الربملان  ذلك  على  و�سادق  اأتاتورك)70(، 
يف مقدمة اأهل احلل والعقد الذين توافدوا على ال�رشيف ح�سني بن علي يف قرية ال�سونة)72( 
ملبايعته باخلالفة)73(، وبعد وفاة ال�رشيف عام 1931م، راودته دعوة ال�سلطان عبد املجيد 
اأ�سهم يف تنظيم العديد من  اإىل القد�س لأخذ البيعة له، واتخاذها عا�سمة خلالفته)74(، كما 

املوؤمترات بح�سور زعماء الدول، وحكوماتها وممثلي الأحزاب والهيئات الدولية)75(.
وعندما اأيقن احلاج اأمني احل�سيني، باأنه ل جدوى من العمل ال�سيا�سي يف ظل ان�سحاب 
النتداب الربيطاين، وا�ستداد الهجمات ال�سهيونية، عمد اإىل ت�سكيل كتائب اجلهاد املقد�س 
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قائدا  احل�سيني  القادر  عبد  وتعيني  لقيادتها،  مقرا  املقد�سة  املدينة  وجعل  فل�سطني،  يف 
ميدانيا لها)76(. وقد لعبت هذه الكتائب دوراً كبرياً يف الت�سدي للهجمات ال�سهيونية على 
احتالل  يف  الأ�سا�سي  العامل  الق�سطل)77(،  معركة  يف  القادر  عبد  ا�ست�سهاد  وكان  املدينة، 

الأحياء الغربية منها)78(.
للمملكة  ال�رشقي  ال�سطر  وان�سمام  املقد�سة،  املدينة  من  الغربي  ال�سطر  وب�سقوط 
بت�سكيل  ذروته  وو�سل  غزة،  قطاع  يف  انح�رش  الوطنية  احلركة  ن�ساط  فاإن  الأردنية)79(، 
حكومة عموم فل�سطني، التي اتخذت من غزة مقراً موؤقتًا لها اإىل اأن ُتنقل اإىل القد�س، اإل اأنها 
مل تتمكن من مناف�سة احلكومة الأردنية فيها، وذلك بالرغم من اعرتاف جميع الدول العربية 

بها با�ستثناء الأردن الذي توعدها باأ�سد العقوبات)80(.
املدينة  يف  عقد  الذي  الأول،  الفل�سطيني  الوطني  املوؤمتر  رئي�س  ال�سقريي  احمد  اأما   
املقد�سة بتاريخ 1964/5/28م، ليعلن قيام منظمة التحرير الفل�سطينية، وبح�سور امللك 
ح�سني، فقد حر�س على عدم اإثارة اأية خالفات جانبية مع الأردن �ساحبة الولية ال�سيا�سية 
انف�سال  يعني  ل  التحرير  منظمة  قيام  اأن  واخلتام  الفتتاح،  كلمتي  يف  فاأكد  عليها)81(، 
اإل  با�ستمرار ما هو  الذي ردده  الفل�سطيني،  الكيان  واأن تعبري  الأردن،  الغربية عن  ال�سفة 
تعبري �سعب ينطلق من الفاجعة التي حلت بفل�سطني، واأهلها رواد الوحدة العربية ودعاتها. 
ومما يوؤيد ذلك ن�سو�س املادة )24(من امليثاق الفل�سطيني ال�سادر عن املوؤمتر، والتي اأكدت 
حتت  املن�سوية  الفل�سطينية  الأرا�سي  على  �سيادة  اأية  ممار�سة  عدم  على  املنظمة  حر�س 
احلكم الأردين يف ال�سفة الغربية، وامل�رشي يف قطاع غزة، وال�سوري يف قطاع احلمة)82(. 
واإزاء ذلك، مل تفكر منظمة التحرير باتخاذها عا�سمة �سيا�سية للدولة الفل�سطينية املن�سودة 

اإل بعد احتاللها عام 1967م)83(.

هـ-الوحدة االأردنية:
بداأ اهتمام الأردن بالقد�س منذ تاأ�سي�سه لالإمارة عام 1920م، عندما اأخذ الأمري عبد 
اهلل يتطلع لتو�سيع نطاق اإمارته النا�سئة لت�سمل �سفتي نهر الأردن، اأو املقاطعات الو�سطى 
تطلعاته  قوبلت  وعندما  لها.  عا�سمة  القد�س  مدينة  واتخاذ  ال�سام،  بالد  من  واجلنوبية 
منها،  لقربها  اهلل  رام  مدينة  يف  لتكري�سها  �سعى  النتداب،  �سلطات  جانب  من  بالرف�س 
وجاء ذلك بعد اأن رف�ست فرن�سا، وبريطانيا مطالبه باإن�ساء اململكة ال�سامية واتخاذ دم�سق 

عا�سمة لها)84(.



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

319

وبالرغم من العقبات التي حالت دون متكني الأمري عبد اهلل من اتخاذ القد�س عا�سمة 
اأن اهتمامه بها ظل قائما)85(، واخذ ينتهز الفر�سة املنا�سبة ل�سمها  اإل  �سيا�سية لإمارته، 
اأ�سحاب الديانات ال�سماوية الثالثة، والتعوي�س عما  لإمارته، نظراً ملكانتها الدينية لدى 
لرفاة  واحت�سانها  احلجاز،  �سعود على  اآل  �سيطرة  بعد  روحية  امتيازات  اأ�رشته من  فقدته 
اأنه مل يتوان عام  والده)86(. وعمال بذلك كثف من زياراته لها، ورف�س فكرة تدويلها كما 
احل�سيني)87(،  القادر  عبد  با�ست�سهاد  معزيًا  احل�سيني  اأمني  للحاج  الإبراق  عن  1948م، 
التنحي جانبا، لإف�ساح املجال له لتوحيد �سفتي  واإردافها بربقية ثانية يحثه فيها على 
اأحمد  برئا�سة  غزة،  قطاع  يف  �ُسكلت  التي  فل�سطني،  عموم  حكومة  وتهديد  الأردن)88(،  نهر 
حلمي عبد الباقي، اإذا ما حاولت امل�سا�س بالقد�س، التي ح�سم اأمرها يف الوحدة الندماجية 
بني �سفتي النهر املربمة عام 1951م)89(.اإل اأن نقل العا�سمة من عمان اإىل القد�س، اأ�سبح 
اأمراً م�ستحيال يف �سوء الأو�ساع الأمنية القائمة، وذلك بعد اأن اأ�سبح خط الهدنة الفا�سل 
بني القوات الأردنية، والإ�رشائيلية ي�ساير ال�سور الغربي للبلدة القدمية، وبالتايل فان نقل 
اأمنية ه�سة؛ ناهيك  القد�س �سوف يجعلها يف نطاقات  اإىل  املوؤ�س�سات احلكومية من عمان 
يف  الأردنية  لالأطماع  حد  و�سع  بهدف  فل�سطني،  عموم  حلكومة  العربية  الدول  دعم  عن 
فل�سطني، وهو ما حمل الأردن على اعتمادها العا�سمة الروحية الأوىل، وال�سيا�سية الثانية 

للمملكة)90(.
ويف �سوء العتبارات الأمنية، ُنقلت العديد من الدوائر احلكومية من القد�س اإىل عمان، 
وهو ما اأثار حفيظة اأبناء املدينة، ومما يوؤيد ذلك الكلمة التي األقاها عارف العارف رئي�س 
بلديتها بني يدي امللك عبد اهلل عام 1950م، عندما قال:-«ا�سمحوا يل يا �ساحب اجلاللة 
اأن اأنقل اإىل جاللتكم رغبة اأبنائكم املخل�سني �سكان هذا البلد املقد�س يف اأن تبقى العا�سمة 
ول  للعون،  ما�سة  حاجة  يف  فاإنها  لها،  العون  يد  مبد  تاأمروا  وان  ال�سعيد،  مللككم  الثانية 

ت�سمحوا بنقل م�سالح احلكومة، ودواوينها املركزية منها....«)91(.
وان�سجامًا مع مكانتها كعا�سمة روحية اأوىل، و�سيا�سية ثانية قام الأردن يف املدينة 
اأمانة  اإىل  1959م،  عام  البلدي  جمل�سها  ترقية  مقدمتها  ويف  الإجراءات،  من  مبجموعة 
اأ�سوة بالعا�سمة عمان وتو�سيع خارطتها الهيكلية لتمتد �سمال لتطال اأهم مراكز ال�سيادة 
ال�سيا�سية يف �ساحيتها ال�سمالية، وتتمثل باملطار، وحمطة الإذاعة، والق�رش امللكي يف رام 

اهلل )92(.
وبالرغم من ظروف الحتالل التي خيمت على املدينة بعد عام1967م، وفك الرتباط 
القانوين، والإداري مع ال�سفة الغربية عام 1988م، فان الأردن ا�ستمر يف ممار�سة وليته 
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املعنوية عليها كالإ�رشاف على الأماكن الدينية املقد�سة، والق�ساء ال�رشعي، وجتديد من�سب 
اأمانتها يف عمان وغريها من الإجراءات، وذلك للحيلولة دون وقوعها حتت �سيطرة وزارة 
يكون  اأن  الأردنية-الإ�رشائيلية  ال�سالم  اتفاقية  يف  الأردن  وا�سرتط  الإ�رشائيلية.  الأديان 
بدعم  حظيت  الإجراءات  هذه  مثل  وان  املقد�سة،  واأماكنها  القد�س  يف  مميز  دور  لالأردن 
وتاأييد منظمة التحرير الفل�سطينية، وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وجامعة الدول العربية، 
التحرير  مبنظمة  العرتاف  فكرة  مع  تعار�سها  لعدم  نظرا  الدولية،  والهيئات  واملنظمات 

ممثال �رشعيا ووحيدا لل�سعب الفل�سطينية، واتخاذها عا�سمة �سيا�سية لدولته امل�ستقلة)93(. 
  

احملور الثاني: مقومات النهضة:
امتلكت مدينة القد�س عرب م�سريتها احل�سارية العديد من املقومات، التي �سكلت يف 
جمملها قاعدة اأ�سا�سية لنطالق نه�ستها ال�سيا�سية خالل الفرتة التي نعاجلها ومن اأهمها:

اأ-موقعها اال�سرتاتيجي:
تتمتع مدينة القد�س مبوقع ا�سرتاتيجي مميز، تظهر فعالياته يف تكويناته الطبيعية، 
والب�رشية فعلى ال�سعيد الطبيعي، جاء موقعها و�سط فل�سطني يرتبع يف اأعايل اجلبال على 
�سمات  اأك�سبها  مما  البحر،  �سطح  م�ستوى)730-830م(عن  عند  ال�ساطىء  من  بعد)52(كلم 
ال�سواحل املهددة  مناخية مالئمة لالأن�سطة احليوية املختلفة، واإطاللة ح�سينة بعيدة عن 
بالأ�ساطيل، واجليو�س العابرة من م�رش واإليها عرب بوابة غزة)94(، كما وفر لها بنية �سخرية 
والأنفاق،  واخلنادق،  الآبار،  وحفر  املباين،  ورفع  احلجرية،  املقالع  لفتح  منا�سبة  قوية 
و�سهولة  ارتفاعاتها،  وتعزيز  والأبراج  الأ�سوار،  و�سند  ال�رشف،  وقنوات  ال�رشية،  واملمرات 
وي�رش مهمة الدفاع، والهجوم، وهو ما جعل الغزاة والفاحتني يركزون يف ح�سارهم لها على 

الزاوية ال�سمالية الغربية حيث تخف �سدة الت�رش�س اجلبلي)95(.
ويف �سوء ذلك، اأحاطت نف�سها ب�سل�سلة متداخلة من قمم التالل، واجلبال التي �سكلت 
بدورها خطوطا دفاعية متتالية ي�سعب اجتيازها، اإل من خالل املنافذ املارة عرب الأودية 
بباب  ال�سهري  علي  �سيدنا  وادي  ممر  مقدمتها  ويف  وغربا،  �رشقا  م�سباتها  اإىل  املنحدرة 
الواد، ووادي ال�رشار غربا، ووادي النار �رشقا، ووادي اخلليل جنوبا، مما يعني اأن خطوطها 
بذل  والفاحتني  الغزاة،  على  حتم  ما  وهو  اجلبال،  اأقدام  عند  متركزت  قد  الأوىل  الدفاعية 
جهوٍد م�سنية لجتيازها. وخري �ساهد على ذلك اخل�سائر التي تكبدها اإبراهيم با�سا يف باب 
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الواد، وهو يف طريقه لإخماد التمرد ال�سعبي يف املدينة عام 1834م)96(، وما تكبده اجلي�س 
�سبيل  ويف  عام1948م)97(.  حرب  خالل  نف�سه  الوادي  معارك  يف  خ�سائر  من  الإ�رشائيلي 
التغلب على هذه املع�سلة عمد عام 1948م. اإىل احتالل املنطقة املمتدة بني وادي �سيدنا 
علي، وال�رشار بطول)20(كم، وعر�س )8-15(كم)98(، وتدمري قرى اللطرون الثالثة امل�رشفة 
على باب الواد فور احتاللها عام 1967م، وذلك بالرغم من تطور اأ�سلحته امليدانية، وتفوقه 

النوعي يف جمال الطريان)99(.
وعلى �سعيد اآخر ا�ستطاعت املدينة املقد�سة من خالل موقعها احل�سني، التحكم بحركة 
املرور املحلية، والإقليمية على الطرق الداخلية املارة عرب فل�سطني، واملف�سية نحو ال�سام، 
القائمة على طريق احلاج  املهمة  اإحدى املحطات  �سكلت  ذلك  واحلجاز، وم�رش. ومبوجب 
ال�سامي الوا�سل بني دم�سق، واملدينة املنورة قبل مد اخلط احلديدي احلجازي. وغالبا ما 
لغارات  تالفيا  الأردنية  البوادي  املار عرب  ال�سحراوي  للخط  بديل  احلجيج كخط  ارتادها 
التي تهبط فيها جموع احلجاج، والزوار  الرئي�سة  البدوية)100(، كما �سكلت املحطة  القبائل 
الأدبيات  يف  لها  الغربية  البوابة  عرفت  لذلك  ونتيجة  يافا.  ميناء  عرب  الوافدين  الأجانب 
الغربية ببوابة يافا، نظراً للعالقة الوثيقة التي ربطتها بامليناء، ناهيك عن عملها و�سيطا 

جتاريا ن�سطا بني الأ�سواق العربية والأجنبية)101(. 
اأما على �سعيد املقومات الب�رشية فقد اأقيم فيها اكرب جتمع �سكاين يف فل�سطني)جدول2(، 
وجاء ذلك نتيجة لعاملني رئي�سيني الأول الزيادة الطبيعية بفعل ارتفاع م�ستوى املعي�سة، 
الأمن وال�ستقرار بفعل قوة  التحديث، وا�ستتباب  التعليم وال�سحة ودخول جمالت  وتقدم 
القت�سادية،  بدوافعها  الوافدة  الهجرة  والثاين  امليدانية،  واأ�سلحتها  املركزية،  �سلطتها 
يف  املدينة  لها  تعر�ست  التي  اخلليلية  الهجرة  ذلك  يوؤيد  ومما  وال�سيا�سية،  والجتماعية، 
غايتها  �سيا�سية،  لأ�سباب  غالبيتها  يف  جاءت  والتي  الع�رشين،  القرن  من  الأول  الن�سف 
من  جارف  ب�سيل  املدينة  تغرق  باتت  التي  ال�سهيونية،  الهجرة  مواجهة  يف  عنها  الدفاع 
امل�ستوطنني، ول يزال يرتدد على ال�سنة اأبنائها اأن قدومها للقد�س؛ ما جاء اإل تلبية للدعوة 
التي وجهها احلاج اأمني احل�سيني لها، وذلك بهدف زيادة عدد امل�سلمني يف مواجهة احلركة 

ال�سهيونية بعد ثورة الرباق ال�رشيف عام 1929م)102(.
املناطق  يف  الدولة  ذراع  وقوة  احل�سينة،  اجلبلية  البيئة  اأ�سهمت  اآخر  �سعيد  على 
املحيطة من املدينة اإىل انت�سار اأعداد كبرية من القرى يف حميطها، وتزداد كثافتها كلما 
اقرتبنا من الأ�سوار الأمر الذي عزز من قيام خط دفاعي ثاٍن لها)103(، ومبوجب ذلك بنت 
القيادة العامة لكتائب اجلهاد املقد�س خطها الدفاعي الأول عن املدينة يف القرى املطلة 
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من  الغربي  ال�سمال  اإىل  نحو)8(كم  بعد  على  القائمة  الق�سطل  وقرية  الواد،  باب  ممر  على 
املدينة خالل فعاليات حرب عام1948م)104(.

فيتمثل  ا�سرتاتيجيا،  بعدا  املدينة  موقع  على  اأ�سفى  الذي  الثالث  الدفاعي  اخلط  اأما 
القانوين)1520-1566م( عام1540م،  �سليمان  ال�سلطان  ه  الذي عمرَّ ال�سور احل�سني  يف 
وا�ستغرق بناوؤه مدة )5(�سنوات)105(، والذي كان وما زال يطوق عنق الأحياء القدمية)106(. 
تغلق  اأبوابه  ظلت  ولهذا  بخا�سة،  املقد�سة  والأماكن  بعامة  املدينة  حماية  غايته  وكانت 
ليال، وعند �سالة اجلمعة، بالرغم من التو�سع العمراين الذي انتاب املدينة خارج الأ�سوار بعد 

عام1856م، وقوة الت�سكيالت الع�سكرية العثمانية املرابطة يف القلعة)107(.
ونتيجة لدور ال�سور احليوي يف احلماية، مل تفكر الهيئات الر�سمية وال�سعبية العثمانية؛ 
اأن حتط من �سانه الدفاعي بالرغم من تطور اجلي�س العثماين، واأ�سلحته امليدانية. وان فتح 
1898م،  الثاين-عام  احلميد  عبد  ال�سلطان  اإىل  –ن�سبة  احلميد  عبد  باب  اأو  اجلديد  الباب 
يافا  مدينة  اأ�سوار  ُهدمت  بينما  القائمة)108(؛  البوابات  يتجاوز  مل  اأملانيا  اإمرباطور  ملرور 
بعد اأن جتاوزها الن�ساط العمراين، وحت�سنت ظروف الأمن، وبات وجودها �سببًا يف عرقلة 
اأن�سطتها احليوية)109(، ففي عام 1948م متكن املقاتلون العرب املتح�سنون خلفه من �سد 
الهجمات ال�سهيونية على البلدة القدمية، كما �سكل املالذ الأمن ل)60( األف ن�سمة ُهجروا من 
منازلهم يف الأحياء الغربية)110(، كما ل يزال الدرع الواقي الذي ي�ساعد اأهاليها، وهيئات 

الأوقاف الإ�سالمية يف الدفاع عن امل�سجد الأق�سى اأمام هجمات امل�ستوطنني)111(.

ب-منجزاتها احل�سارية:
التاريخية  م�سريتها  عرب  حققتها  التي  ال�سخمة،  احل�سارية  القد�س  منجزات  تعد 
يف  ذلك  ويظهر  فل�سطني.  يف  ال�سيا�سية  الريادة  مركز  لحتالل  اأهلها  الذي  الثاين،  املقوم 
مناف�س.  فيه  يناف�سها  ل  التي  واملعنوية  املادية،  بالإجنازات  احلافل  التاريخي  �سجلها 
وو�سلت ذروتها يف حملها لر�سالة ال�سماء وقيمها الروحية ال�سمحة اإىل العامل باأ�رشه، وهو 
التعبري  لنا  اإن جاز  اإ�سعاع ح�ساري عاملية  ومنارة  روحية،  باتخاذها عا�سمة  اأ�سهم  ما 
عن  ناهيك  �سيا�سية  عا�سمة  تتخذ  اأن  قبل  الثالثة؛  ال�سماوية  الديانات  اأ�سحاب  باإجماع 
العمرية. عهدتها  عرب  الديني  والت�سامح  الإن�سان،  حقوق  مبادىء  اإر�ساء  يف   م�ساهمتها 
 وهو ما جعلها حمط رحال احلجاج، ومق�سد الزوار، ومالذا للعلم، والعلماء، وتظهر �سواهدها 
داخل البلدة القدمية، وحميطها يف الوقت احلا�رش يف املدار�س، والتكايا، واخلوانق، والزوايا، 
كنوز  من  خزائنها  احت�سنته  وما  والكن�س،  والكنائ�س،  والأديرة،  والأ�رشحة،  واملقامات، 

وذخائر علمية وفكرية رائدة)112(.
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ومما ل �سك فيه، اأن اتخاذها عا�سمة روحية للعامل بوحي �سماوي، ل يتعار�س مع 
1831م،  عام  منذ  و�سعبي  ر�سمي  باإجماع  حظيت  و�سيا�سية  ثقافية،  حا�رشة  اعتمادها 
وحتى يومنا هذا، لت�سبح املدينة املقد�سة الثانية، بعد املدينة املنورة، التي تعتمد عا�سمة 

�سيا�سية منذ تكوين الدولة الإ�سالمية)113(.
وعلى �سعيد اآخر احتلت مدينة القد�س مركز الريادة يف التقدم العمراين يف قائمة   
املدن الفل�سطينية، منذ عام 1831م. واإذا ما جتاوزنا طواحني الهواء، التي �سيدتها احلكومة 
امل�رشية خارج الأ�سوار لطحن احلبوب عند الزاوية اجلنوبية الغربية من مقربة مامال)114(، 
العمراين  ن�ساطها  فان  بها)115(،  املحيطة  الكروم  املنت�رشة يف  والفندية  الأعيان،  وق�سور 
قد ظل خالل الن�سف الأول من القرن التا�سع ع�رش حم�سورا داخل الأ�سوار، التي ت�سم بني 
القدمية  والبيوت  واحلواكري،  احلدائق،  ح�ساب  على  وجاء  نحو)1000(دومن)116(،  جنباتها 

الآيلة لل�سقوط، واخلراب)117(.
والزيادة  التا�سع ع�رش،  القرن  الثاين من  الن�سف  الأمنية، يف  الأو�ساع  ا�ستقرار  ومع 
ال�سحية،  اخلدمات  وتطور  املعي�سة،  م�ستوى  وارتفاع  الهجرة  وفائ�س  لل�سكان،  الطبيعة 
اأماكن ال�سكن،  وازدياد وترية حركة التغلغل الأجنبي، وما واكب ذلك من طلب �سديد على 
اأن تقف عند حدها يف حماية  الأ�سوار عام 1858م،  التحديث بات على  ودخول جمالت 

الأماكن املقد�سة، وقالع احلكومة، وال�سماح لل�سكان بالبناء خارج بواباتها)118(.
حظيت  قد  املدينة  انتابت  التي  العمراين،  التقدم  حركة  اأن  اإليه،  الإ�سارة  جتدر  ومما 
باهتمام الدولة العثمانية، ف�سكلت جمل�سها البلدي عام 1863م، وجاء بعد جمل�س العا�سمة 
ا�سطنبول مبا�رشة)119(، لالإ�رشاف على ن�ساطها العمراين، وتقدمي خدمات متطورة لل�سكان، 
الأمر الذي ترك ب�سمات وا�سحة املعامل على م�سريتها احل�سارية، التي ما زالت �سواهدها 
ماثلة اإىل يومنا هذا. وما اأن �سارف احلكم العثماين على الرحيل، حتى باتت تنعم بخدمات 

بلدية ل يناف�سها فيها مناف�س من مدن املقاطعات اجلنوبية من بالد ال�سام)120(.
الأوىل  العاملية  احلرب  خالل  �سكانها  بعدد  حل  الذي  الكبري،  الرتاجع  من  وبالرغم 
1914-1918م، نتيجة لنخراط الغالبية العظمى من الرجال البالغني من)16-60(�سنة 
من اأعمارهم يف ال�سلك الع�سكري، وتف�سي وباء الكولريا يف اأو�ساطهم، ورحيل عدد غري قليل 
من امل�ستوطنني اليهود من حملة اجلن�سية العثمانية عنها، فان بنيتها العمرانية؛ مل تتاأثر 
جراء العمليات الع�سكرية يف جبهة فل�سطني بني اجلي�س العثماين، والربيطاين اأثر ان�سحاب 

اجلي�س العثماين لتجنيبها ما حل بغزة من خراب ودمار)121(.
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ازدياد  يف  ويتمثل  الأول،  اأ�سا�سيني:  مظهرين  يف  العمراين،  تقدمها  مظاهر  وتتجلى 
يليق  مبا  خدماتها  وتطوير  البلدية،  وتنظيماتها  بالعمران،  امل�سمولة  اأرا�سيها  م�ساحة 

مبكانتها كعا�سمة روحية و�سيا�سية)122(، وهو ما تظهره بيانات اجلدول )1(

 الجدول )1(
 األراضي المشمولة بتنظيمات بلدية القدس وامانتها1856-1967م(123)

مالحظاتامل�ساحة/دومنالعامالرقم

ترتكز داخل الأ�سوار يف البلدة القدمية.11856-18311000.

بلغت م�ساحة املدينة املبنية)4030(دومنا.21918-18565000.

تركز المتداد الهيكلي لأرا�سي املدينة غربا بهدف �سم اكرب م�ساحة 31930-191813600.
من الأحياء، وامل�ستوطنات ال�سهيونية �سمن نطاقها.

.41948-193019500

تركزت يف اجلهة الغربية من املدينة كي ت�سم الأحياء ال�ستيطانية 
للطرق،  و)3305(دومن  الأ�سوار،  داخل  دومن  نحو)1000(  منها 
ما  على  الحتالل  ا�ستحوذ  1948م،  عام  ويف  احلكومية.  واملباين 
يقرب من )16383(دومنا، اأي ما يوازي84%من اإجمايل م�ساحتها، 
يف حني بقي يف حوزة العرب)3117(دومنا، اأما امل�ساحة امل�سمولة 

بالبناء، فا�ستحوذت على )7230(دومنا.

.51952-194829500

اإىل)6000(دومن،  ال�سطر ال�رشقي من )3117(دومنا  ارتفعت م�ساحة 
و�سمت البلدة القدمية، واأحياء باب ال�ساهرة، وال�سيخ جراح، واحل�سينية 
اإليها مناطق را�س  ووادي اجلوز، والثوري، ويف 1952/4/1م، �سم 
العامود، وال�سوانة، وال�سمار، وجزء من اأرا�سي �سعفاط، بينما ارتفعت 
م�ساحة ال�سطر الغربي من )16383(اإىل)33500(دومن، كما ا�ستملت 

املنطقة الدولية اأو احلرام الفا�سلة بني ال�سطرين على)850(دومنا.

)75000(دومن، 61967-1952123000. من)6000(دومنا  ال�رشقي  ال�سطر  م�ساحة  ارتفعت 
والغربي من )33500( اإىل)48000(دومن.

.72020-19675680000
اأن  الكربى"،  "القد�س  م�رشوع  خالل  من  ال�سهيونية  الدوائر  تتطلع 
ال�سفة  م�ساحة  اإجمايل  يوازي25%من  ما  القد�س  م�ساحة  ت�سبح 

الغربية بحلول عام2020م، بهدف ا�ستيعاب املهاجرين اجلدد.
املدن  قائمة  يف  الأوىل  املرتبة  احتلت  قد  املدينة  اأن  اجلدول،  بيانات  تظهر  اإذ 
الفل�سطينية، من حيث امل�ساحة امل�سمولة بالعمران ما بني 1831-1948م، �ساأنها يف ذلك 
�ساأن بقية العوا�سم املحلية، والدولية، وقد حاولت احلركة ال�سهيونية ال�سيطرة على بلديتها، 
بهدف التحكم بر�سم خرائطها الهيكلية، وكان لها ما اأرادت عام1948م حيث �سيطرت على 
84%من اإجمايل م�ساحة املدينة، وبعد عدوان1967م قامت بتوحيد �سطري املدينة، وو�سع 

النواة الأوىل مل�رشوع »القد�س الكربى«)124(.
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اأما املظهر الثاين، فيتمثل يف الزيادة املطردة لل�سكان، وهو ما تظهره بيانات اجلدول 
رقم)2(.

 جدول رقم)2(
النمو السكاني في مدينة القدس1967-1850(125)

املجموععدد ال�سكان اليهودعدد ال�سكان العربال�سنةالرقم
.1184949468955841
.218649000900018000
.31870110001100022000
.41876130301200025030
.51880140001700031000
.61886143541715521459
.71890170002500042000
.81896173082812245430
.91900200003500055000

.101904200004000060000

.111910250004500070000

.121913300006000090000

.131917300001000040000

.141922286063397162577

؟35800؟151929.

.161931392295122290503

.1719456080097000157800

.1819476510099400164500

.191948140000100000240000

؟103000؟201949.

.21195265624138000203624

.22196178800167000245800

.23196765857197000262857
اإذ تظهر بيانات اجلدول، النمو املت�سارع لل�سكان بني اأعوام 1850-1913م، ويرجع 
ذلك للنمو الطبيعي الذي واكب ارتفاع م�ستوى املعي�سة، وتطور اخلدمات ال�سحية، والهجرة 
اإىل الظروف  اأما انخفا�سها يف الفرتة الواقعة بني اعوام1914-1922م، فريجع  الوافدة 
الطبيعية ال�سعبة التي خيمت على املدينة خالل احلرب العاملية الأوىل بفعل انت�سار الأمرا�س، 
وموجة اجلفاف، وغزوات اأ�رشاب اجلراد الكثيفة، التي رعت كل خ�رشاء، وياب�سة)126( عالوة 
على الأحكام العرفية التي فر�ستها الدولة، والتي تق�سي باإغالق قن�سليات دول احللفاء، 
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وحمل رعاياها من امل�ستوطنني على الرحيل اأو التجن�س باجلن�سية العثمانية)127(.
وما اأن انتهت احلرب، حتى اخذ النمو ال�سكاين يف املدينة بالنتعا�س من جديد، نتيجة 
الهجرة من جديد،  اأعداد كبرية ممن كانوا يف عداد الأ�رشى واجلرحى، وتدفق �سيل  لعودة 
تتمكن  حتى  بلديتها،  حدود  نطاق  تو�سيع  على  الربيطاين  النتداب  حكومة  حمل  ما  وهو 
ال�سهيونية يف �رشاء  العنان للحركة  ال�سكانية املطردة)128(، واإطالق  الزيادة  ا�ستيعاب  من 

م�ساحات وا�سعة من اأرا�سي املدينة، والقرى املحيطة بها)129(.
ويف �سبيل مواجهة الإجراءات الإ�رشائيلية يف ال�سطر الغربي، حيث �سيطرت ا�رشائيل 
املدينة  م�ساحة  اإجمايل  من   %84 يوازي  ما  اأي  )16261(دومنا  على  1948م،  عام 
مواز  »م�رشوع  وانفاذ  و�سع  اإىل  العربية  الدول  عمدت  فقد  البالغة)19360(دومنا)130(، 
جانب  اإىل  فيه  و�ساركت  الكربى«،  القد�س  مدينة  »م�رشوع  ا�سم  حتت  ال�سهيوين  للم�رشوع 
الأردن اجلمهورية العربية املتحدة، ومثَّلها يف جلنة الإ�رشاف وكيل وزارة الإ�سكان واملرافق 
املهند�س ح�سني ال�سافعي)131(، وكانت خطته تقوم على اأ�سا�س تو�سيع حدود البلدية والزيادة 
ال�سكانية القادرة على ا�ستيعابها، والطرق الرئي�سية الالزمة لو�سلها مبحيطها العربي)132(، 
اإل اأن احلكومة الإ�رشائيلية مل تقنع مبا �سيطرت عليه عام 1948م، فو�سعت عام 1963م، 

خطة ع�سكرية لحتالل �سطرها ال�رشقي، وهو ما مت اإنفاذه عام1967م)133(.

احملور الثالث: مظاهر النهضة
ترتب على نه�سة القد�س ال�سيا�سية قيام جمموعة من املظاهر، التي ميكن اأن نتخذها 
�سيا�سية يف  عا�سمة  واعتمادها  �سيا�سي،  وازدهار  تقدم  من  انتابها  ما  على  �سواهد حية 

فل�سطني، وتتمثل يف ما ياأتي:

أ - رموز السيادة: 
احت�سنت مدينة القد�س منذ عام 1831م، وحتى نهاية الفرتة التي نعاجلها عدداً من 

الرموز الدالة على نه�ستها ال�سيا�سية ومن اأهمها:

1- ال�رشايا:
ال�رشايا اأو دار احلكومة، وقد حت�سنت منذ بداية احلكم العثماين و�سط البلدة القدمية اإىل 
اجلنوب من خط باب الناظر احد اأبواب احلرم)134(، بينما متركزت وحدات اجلي�س، وال�رشطة 
الزاوية  عند  القائمة  اجلاولية  واملدر�سة  اخلليل،  باب  من  اجلنوب  اإىل  القائمة  القلعة  يف 
ال�سمالية الغربية من امل�سجد الأق�سى)135(. وا�ستمر ذلك حتى بداية احلرب العاملية الأوىل، 



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

327

حيث ُنقلت اإىل نزل القدي�س بول�س، القائم على بعد)100(م اإىل ال�سمال من باب العامود)136(، 
اتخذ  الربيطانية حتى حلها عام1920م)137(، يف حني  الع�سكرية  الإدارة  ذلك  وورثها يف 
العامة  لقيادته  مقراً  املكرب  جبل  على  القائمة،  فكتوريا  اوغ�ستا  عمارة  من  با�سا  جمال 

للجي�س الرابع العثماين)138(. 
وكانت ال�رشايا ت�ستخدم مقراً للحكومة املحلية، واأجهزتها التنفيذية املدنية، والع�سكرية 
النتداب،  ال�سامي يف عهد  واملندوب  العثماين،  العهد  املت�رشف يف  اأو  الوايل  راأ�سها  وعلى 
وامللك ومن ميثله يف العهد الأردين. وعلى �ساريتها يرفع علم الدولة، ويف اأروقتها ي�ستقبل 
�ساحتها  ويف  القانون،  على  اخلارجون  يحب�س  دهاليزها  ويف  وال�سيوف،  الزوار،  كبار 
الن�سيد  والك�سافة  املو�سيقى،  الع�سكرية وتعزف فرق  والت�سكيالت  ال�رشف،  ي�ستعر�س حر�س 
الوطني، وتنظم الحتفالت الوطنية، واملهرجانات الر�سمية وتعر�س وحدات اجلي�س والأمن 
وتنظم الحتفالت الوطنية واملهرجانات الر�سمية. وكانت هيبتها كعا�سمة �سيا�سية تتوقف 
على قوة ذراعها وفعالياتها على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي، ففي عام 1834م، ونتيجة 
يد  يف  �سقطت  اأن  بعد  املدينة،  اأحياء  الفو�سى  عمت  امل�رشية  ال�سلطة  على  ال�سعبي  للتمرد 
املتمردين با�ستثناء ال�رشايا والثكنات التابعة لها، والتي ا�ستطاعت من خالل وحدات اجلي�س 
املعززة باملدفعية اأن حتافظ على رمز ال�سيادة امل�رشية يف املدينة، اإىل اأن قدمت النجدات 

بقيادة اإبراهيم با�سا، وهو ما حمل املتمردين على الن�سحاب جنوبًا دون عودة)139(.
وبان�سحاب اجلي�س امل�رشي عام1841م، وعودة ال�سلطة العثمانية من جديد ات�سعت 
�سلطة حكومة القد�س، لت�سمل األوية القد�س، وغزة، ونابل�س، وجنني؛ اأي ما يوازي 81% من 
العثمانية من خاللها فر�س احلكم املركزي،  الدولة  اإجمايل م�ساحة فل�سطني، وا�ستطاعت 
العثمانية، يف  ال�سبع، وت�سديد رقابتها على احلدود امل�رشية  اإىل �سحراء بئر  ومد هيبتها 
ا�سطنبول  النفوذ الربيطاين يف �سحراء �سيناء، ومتثيل احلكومة املركزية يف  اأعقاب تزايد 
برت�سيم خط احلدود امل�رشية الفل�سطينية عام1906م، املمتد من رفح اإىل خليج العقبة)140(، 
وتكليفها بالإ�رشاف على ق�ساء النا�رشة عام1909م، بهدف و�سع جميع الأماكن امل�سيحية 

املقد�سة يف وحدة اإدارية واحدة)141(.
ويف عام 1915م، نقل جمال با�سا، القائد العام للجي�س الرابع العثماين مقر قيادة 
ت�سكيالته من دم�سق اإىل القد�س، لتكون قاعدة متقدمة يف حمالته اإىل قناة ال�سوي�س، واتخذ 
اأو  فكتوريا  باوغ�ستا  واملعروفة  الزيتون،  اأو  املكرب  جبل  على  القائمة  الأملان  عمارة  من 
املطلع مقرا له)142(. وا�ستمر ذلك اإىل اأن ُنقلت اإىل اخلطوط اخللفية من اجلبهة يف اأواخر عام 
1917م)143(. وباإنزال العلم العثماين عن �ساريتها، وت�سليم وثيقة ا�ست�سالم املدينة للجي�س 
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الع�سكرية  الإدارة  وقيام  العثمانية،  ال�سيادة  بزوال  اإيذانًا  يوم 1917/12/9م،  الربيطاين 
الربيطانية)144(.

وعماًل باأحكام �سك النتداب، حلت احلكومة الربيطانية الإدارة الع�سكرية عام1920م، 
ذلك،  فل�سطني. ومبوجب  �سيا�سية يف  عا�سمة  القد�س  باتخاذ  القا�سية  ت�رشيعاتها  واأقرت 
تركزت جميع الدوائر يف دار احلكومة، وعلى مقربة منها اأقام املندوب ال�سامي. وللحيلولة 
املندوب  عمد  النتداب،  نهاية  مع  �سيا�سي  فراغ  قيام  اأو  اآخر،  دون  لطرف  النحياز  دون 
ال�سامي يوم1948/5/14م، اإىل ت�سليم دار احلكومة، ملندوب ال�سليب الأحمر الدويل، وذلك 
اإنزال  اليهودية جولدا مئري. وبعد  الوكالة  العليا، ومندوبة  العربية  الهيئة  بح�سور مندوب 
ال�سامي الربيطاين املدينة  ال�سليب غادر املندوب  العلم الربيطاين عن �ساريته، ورفع علم 

دون عودة)145(.
اأما احلاج اأمني احل�سيني رئي�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى اأو احلكومة الوطنية ال�رشعية 
املنتخبة اإن جاز لنا التعبري يف مواجهة حكومة النتداب والوكالة اليهودية)146( فاتخذ من 
املدر�سة التنكزية القائمة بجوار باب ال�سل�سلة، واملطلة على �ساحات امل�سجد الأق�سى �سكنًا 
اإمارة)147(. وعندما  اأ�سوة باخللفاء والولة والأمراء، الذين اتخذوا من جوار امل�سجد دار  له 
�سيقت �سلطات النتداب اخلناق عليه قاد احلاج اأمني الثورة عام 1936م من داخل اأ�سوار 
امل�سجد الأق�سى بينما اتخذ من املدر�سة املنجكية مقرا للمجل�س الإ�سالمي الأعلى، قبل اأن 

يد�سن مقره الدائم قبالة باب اخلليل عام 1929م)148(.
اأنه  نالحظ  اجلديد،  مقره  اإن�ساء  على  1928م،  عام  الإ�سالمي  املجل�س  عزم  وعندما 
الوقف  اأر�س  على  الختيار  فوقع  القدمية،  البلدة  من  مقربة  على  يكون  اأن  على  حر�س 
وجاء  1929م.  عام  ذلك  من  وفرغ  اخلليل،  باب  قبالة  القائمة  مال  ما  ملقربة  املجاورة 
اإل  لي�س  القد�س،  مدينة  بها  تزخر  التي  الإ�سالمية،  العمارة  ن�سق  على  وزخارفه  ت�سميمه، 
ال�سطر الغربي من املدينة  بهدف متييزه عن املقرات ال�ستعمارية احلاكمة. وعندما احتل 
عام 1948م، ا�ستخدمته وزارة ال�سناعة والتجارة الإ�رشائيلية، وا�ستمر على ما هو عليه اإىل 

اأن �سوته الآليات الإ�رشائيلية بالأر�س يف �سهر اأيار من عام 2007م)149(.
ويف رحاب مقر املجل�س الإ�سالمي الأعلى، ا�ستقبل احلاج اأمني احل�سيني الوفود الر�سمية 
مغادرة  على  اجرب  وعندما  1921م،  عام  منذ  الوطنية،  احلركة  فعاليات  وقاد  وال�سعبية، 
فل�سطني عام1937م، ا�ستمر املجل�س يف ممار�سة �سالحياته، كحكومة وطنية عرب ات�سالته 
املبا�رشة، وغري املبا�رشة باحلاج اأمني، ومبوجب ذلك ظلت الأوامر املدنية، والع�سكرية ت�سدر 
عنه ب�سفته رئي�سا للمجل�س الإ�سالمي الأعلى، الذي اعرتفت به حكومة النتداب، من ناحية، 
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والهيئة العربية العليا املنبثقة عن الدول العربية عام1946م من ناحية اأخرى. فمن مقره 
يف القاهرة عني عبد القادر احل�سيني قائداً عامًا لكتائب اجلهاد املقد�س، التي ت�سكلت يف 

فل�سطني بعد رحيل النتداب، واتخذت من املدر�سة املاأمونية مقراً لها)150(.
وان�سجاما مع املكانة التي حظيت بها املدينة اإبان وحدة �سفتي نهر الأردن كعا�سمة 
روحية اأوىل و�سيا�سية ثانية للمملكة، فقد اتخذ امللك عبد اهلل من منزل فخري بك الن�سا�سيبي، 
الر�سمية  الوفود  من  زواره  ل�ستقبال  ومقراً  لل�سيافة،  ق�رشاً  جراح  ال�سيخ  حي  يف  القائم 

وال�سعبية، بينما اتخذ امللك ح�سني مقره يف بيت حنينا)151(.
2- االإذاعة:

يف  تاأ�سي�سها  مت  وقد  يف1936/3/31م)153(،  القد�س«)152(،  »هنا  معلنة  بثها  انطلق 
املدينة من قبل حكومة النتداب، حتت ا�سم »م�سلحة الإذاعة الال�سلكية الفل�سطينية«)154(، 
افتتحت  التي  القاهرة،  اإذاعة  بعد  العربي،  الوطن  يف  ر�سمية  اإذاعة  ثاين  تعد  وبذلك 
عام1934م)155(. واتخذت هذه الإذاعة من فندق بال�س القائم قبالة باب اخلليل مقراً لها، 
حتى عام 1944م. اأما اأبراج اإر�سالها فقد ن�سبت على قمة مرتفعة اإىل ال�سمال من مدينة 
رام اهلل، ون�سبة لذلك ل تزال تلك املنطقة تعرفت با�سم الإر�سال، وهو ما يف�رش حتديد موقعها 
من قبل جلنة تق�سيم فل�سطني عام 1937م، باإذاعة رام اهلل)156(. وكانت تبث براجمها باللغة 
لأهميتها  ونتيجة  الليل)157(،  ال�سباح، وحتى منت�سف  والإجنليزية من  والعربية،  العربية، 
ب�سفتها احد معامل ال�سيادة، فقد اأحاطتها �سلطات النتداب باإجراءات اأمنية م�سددة، فعندما 
بداأت برتحيل رعاياها من فل�سطني يف 1948/1/31م، �سددت من اإجراءاتها الأمنية يف 
ال�سائكة)158(.  والأ�سالك  باحلواجز  فاأحاطتهما  احلكومة،  دار  عن  تقل  ل  بدرجة  حميطها 
وبالرغم من ذلك، غدت اأحد الأهداف ال�سرتاتيجية للع�سابات ال�سهيونية يف هجومها على 
الأحياء الغربية، خالل فعاليات حرب عام 1948م، مما اأدى اإىل توقف بثها لعدة �سهور اإىل 

اأن بنيت دارها اجلديدة يف رام اهلل)159(.
اإذاعة اململكة  اإذاعة فل�سطني اإىل  وبعد �سم ال�سفة الغربية لالأردن، حتول ا�سمها من 
اأن د�سنت الإذاعة الأردنية يف  الأردنية الها�سمية، وظلت الإذاعة الرئي�سية يف اململكة اإىل 
عمان عام 1958م. ويف 1959/8/17م، اأعاد امللك ح�سني افتتاح مقرها العام يف املدينة، 
وباحتاللها عام 1967م، ا�ستخدمها الحتالل حمطة اإر�سال ل�سوت اإ�رشائيل باللغة العربية، 
حتى قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، واتخاذها حمطة اإر�سال لها حتت ا�سم اإذاعة �سوت 

فل�سطني)160(.
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الأهداف  اأحد  غدت  فقد  للعا�سمة،  ال�سيادة  رموز  من  كرمز  لأهميتها  ونتيجة 
على  للتاأثري  العربية  باللغة  البيانات  لبث  1967م،  عام  الحتالل  لقوات  ال�سرتاتيجية 
تعر�ست  التي  الرئي�سية،  الأهداف  اأحد  كانت  كما  العربية  واجليو�س  ال�سعوب،  معنويات 
لق�سف الطائرات الإ�رشائيلية يف انتفا�سة الأق�سى باعتبارها اأحد امل�سادر املحر�سة على 

املقاومة)161(.

3-مطار القد�س الدويل)162(:
1914م،  عام  مدينتهم  يف  تهبط  عثمانية  طائرة  اأول  ل�ستقبال  القد�س  اأهل  ا�ستعد 
وكانت ع�سكرية وقد اعد لها مدرج خا�س للهبوط يف منطقة البقعة الفوقا، اإل اأنها حتطمت 
على مقربة �سمخ)163(. ومل مي�س وقت طويل حتى هبطت طائرة اأخرى، وعلى متنها �سابط 
عثماين واآخر اأملاين، وجاء ذلك يف اإطار ال�ستعدادات احلثيثة للحرب العاملية الأوىل، حيث 
غدت املدينة م�رشحًا للعمليات الع�سكرية اجلوية بني الطريان العثماين، والأملاين من جهة، 

والربيطاين املهاجم من جهة اأخرى)164(.
ويف ع�رشينيات القرن املا�سي افتتح »مطار القد�س« الدويل للطريان املدين، وقد بني 
اإىل ال�سمال من مدينة القد�س �سمن اأرا�سي قرية قلنديا، وكان ا�سم »القد�س« قد اأطلق على 
العاملة  الربيطانية  الإمرباطورية  اجلوية  اخلطوط  ل�رشكة  تابعة  الركاب  لنقل  طائرة  اأول 
ات�سلت  ذلك  -الهند)165(. ومبوجب  -القد�س -بغداد -كرات�سي  القاهرة  القد�س-  على خط 
مدينة القد�س بالعامل اخلارجي، واملدن الفل�سطينية التي اأقيم فيها مطارات فرعية مبا�رشة، 
ومنها على �سبيل املثال اأريحا وحيفا)166(، ففي يوم1948/5/14م، غادر املندوب ال�سامي 

الربيطاين القد�س اإىل حيفا جواً، ومن هناك بحراً اإىل بريطانيا)167(.
احد املحطات املهمة،  لكونه  ازدهرت حركة املالحة يف املطار  الأردين،  العهد  ويف 
التي باتت ت�سل بني عا�سمتي الأردن ال�سيا�سية، والروحية من ناحية، والعامل اخلارجي من 
عت حدود اأمانة القد�س �سمال كي ت�سمله بخدماتها)169(،  ناحية ثانية)168(، وعماًل بذلك، ُو�سِّ
عمليات  يف  احلال  هو  كما  با�ستمرار،  التحتية  بناه  على  وال�سيانة  الرتميمات،  واأجريت 
ال�سيانة، التي اأجريت عام 1967م، وا�ستدعت عندها توقف حركة املالحة، وحتويل جميع 

الرحالت اجلوية اإىل مطار عمان املدين)170(.
ونتيجة لأهميته ال�سيا�سية، وال�سرتاتيجية باعتباره واحداً معامل ال�سيادة للعا�سمة، 
ركز  التي  الرئي�سية  الأهداف  احد  كان  فقد  الع�سكرية،  العمليات  يف  ا�ستخدامه  واحتمالت 
اجلي�س الإ�رشائيلي على احتاللها عام 1967م)171(. وا�ستمرارا لهذه الغاية عمدت �سلطات 
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اأقيم عام  الحتالل على ف�سله عن قلنديا، وخميمها، وو�سعه داخل اجلدار الفا�سل، الذي 
2005م، للحيلولة دون ا�ستخدامه من قبل ال�سلطة الوطنية يف املالحة اجلوية، يف ظل اأية 

ت�سويات م�ستقبلية)172(.

ب-خدماتها:
وذلك  نعاجلها،  التي  الفرتة  خالل  خدماتها  تطور  يف  ال�سبق  قدم  القد�س  حققت   
مقارنة بغريها من املدن الفل�سطينية، وهو ما جعلها تظهر بحلة تليق بها كعا�سمة روحية، 
�سكلتها، وخططتها اخلربات  اأ�س�س هند�سية حديثة  البناء على  و�سيا�سية فتم تنظيم حركة 
العامل مبا  اأنحاء  كافة  للمدينة من  املتدفق  الهجرة  �سيل  والوافدة عرب  املحلية،  الهند�سية 
ونقو�سها،  وواجهاتها،  و�سوارعها،  بخططها،  اجلديدة  الأحياء  فظهرت  العربي،  العامل  فيه 
وا�سطحتها املزدانة بالقرميد امل�ستورد من الأ�سواق الأوروبية، و�ساحاتها الوا�سعة، واملرهفة 
ب�سورة ل تقل رونقًا وجمال عن املدن الرائدة يف العامل، كما نعمت بخدمات متطورة على 
�سعيد الأر�سفة، وال�رشف ال�سحي، والنظافة، والتنظيم، والنقل، والإ�ساءة، وو�سع الأ�س�س 
ال�سغل  والزوار  احلجيج،  وجموع  لل�سكان،  املياه  توفري  وكان  الكهرباء.  مل�ساريع  الأوىل 

ال�ساغل للهئيات الإدارية بعامة، وجمل�سها بلديتها بخا�سة)173(.
وقد حاولت املدينة التغلب على م�سكلة املياه من خالل اإن�ساء عدد كبري من الآبار،   
وال�سهاريج، والربك الإ�سافية داخل املدينة، وخارجها وتوفري احلماية لها للحيلولة دون 
�رشقتها اأو تلويثها، وجر مياه بع�س العيون، والينابيع عرب قنوات خا�سة ل�سمان ا�ستمرارية 
تزويدها باملياه، ويف �سبيل تعزيز خدمات املدينة، عمدت ال�سلطنة العثمانية عام 1863م، 
اإىل اإ�سدار مر�سوم ت�سكيل جمل�سها البلدي، بعد جمل�س العا�سمة ا�سطنبول مبا�رشة، وهو ما 

جعلها حتظى بخدمات عامة ل نظريها لها يف املدن الفل�سطينية الأخرى)174(. 
وبدخول جمالت التحديث يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رش اأ�سبحت خدمات 
املياه تنقل عرب م�سخات، واأنابيب معدنية، و�سهاريج �سخمة يجرها القطار، بعد اأن تعباأ 
من عيون ال�سهل ال�ساحلي، ويف عام 1936م، و�سع حد مل�سكلة املياه، من خالل نقل مياه 

راأ�س العني القائمة اإىل ال�سمال ال�رشقي من يافا، عرب اأنبوب بطول)65(كم اإىل املدينة)175(.
�سلطات  اهتمام  حمط  غدا  وتقدمها  نه�ستها،  يف  جمل�سها  لعبه  الذي  للدور  ونتيجة 
النتداب، ف�سعت اإىل ال�سيطرة عليه اأو ا�ستمالته اإىل جانبها، ففي عام 1926م، راأت �سحيفة 
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اإدارة فل�سطني.واإزاء ذلك حذرت  اأهم وظيفة يتولها وطني يف  البلدية،  الكرمل يف رئا�سة 
من حماولت احلركة ال�سهيونية ال�سيطرة عليها، لكونها عا�سمة فل�سطني)176(. اأما احلكومة 
الأردنية، فرفعت م�ستواها عام 1959م، من بلدية اإىل اأمانة حتى تليق مبكانتها كعا�سمة 

�سيا�سية ثانية، وروحية اأوىل لالأردن)177(.

ج- حراكها السياسي:
�سكل الن�ساط ال�سيا�سي الذي انتاب املدينة خالل الفرتة التي نعاجلها، اأحد املظاهر البارزة 
الدالة على نه�ستها، وحتولها اإىل عا�سمة �سيا�سية، وجتلَّى ذلك يف دورها الريادي، والفاعل 
الذي باتت توؤديه على الأ�سعدة املحلية والإقليمية والدولية كافة، فعلى ال�سعيد املحلي اأخذت 
زمام املبادرة يف اأي حترك �سيا�سي تقدم عليه فل�سطني، ويف مقدمتها قيادة احلركة الوطنية، 
ومقاومة التغلغل الأجنبي، وت�سكيل اجلمعيات، والأحزاب، وتنظيم الحتجاجات، واملظاهرات، 
الأوىل  الأيام  ففي  وال�سيا�سية؛  النيابية،  النتخابات  وممار�سة  والندوات،  املوؤمترات،  وعقد 
اأن  بعد  اخلطابي،  اللنبي  مهرجان  من  الن�سحاب  عن  اأعيانها  يتوان  مل  الربيطاين  لالحتالل 
كاظم  مو�سى  بلديتها  رئي�س  نظم  كما  ال�سليبية)178(.  للحروب  نهاية  للمدينة  احتالله  اعترب 
احل�سيني عام 1918م، اأول مظاهرة يف فل�سطني �سد الحتالل مبنا�سبة الذكرى الأوىل لإعالن 
وعد بلفور، وال�سري بها من الأحياء القدمية داخل الأ�سوار اإىل باب اخلليل، للتعبري عن رف�س 

فل�سطني بعامة، واملدينة بخا�سة للوطن القومي اليهودي)179(.
اأما على ال�سعيد الإقليمي، فان ثقلها الإقليمي ون�ساطها ال�سيا�سي كان لهما اثر بالغ 
يف التطورات ال�سيا�سية والروابط الوثيقة التي اأقامتها مع العوا�سم الدولية، ويف مقدمتها 
العربية والإ�سالمية، وتظهر فعاليتها يف املوؤمترات والزيارات وتبادل امل�ساورات والتن�سيق 

وح�سد التاأييد والأحالف وا�ستقطاب املحاور.
ومبوجب ذلك لبت العوا�سم العربية، والإ�سالمية دعوتها عام 1931م،  لالجتماع يف 
رحاب امل�سجد الأق�سى، لبحث ما يتهدد فل�سطني من خماطر بعامة، واملقد�سات الإ�سالمية، 
بخا�سة بعد ثورة الرباق عام1929م)180(، كما حر�ست موؤ�س�ساتها القت�سادية، والجتماعية 
الر�سمية، وال�سعبية على امل�ساركة مبا تنظمه املدينة من فعاليات كاملعر�س العربي، الذي 
نظمه املجل�س البلدي عام 1933م، حتت ا�سم »املعر�س العربي القومي«، لدعم القت�ساد 
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ولبنان،  الأردن،  فل�سطني  جانب  اإىل  فيه  و�ساركت  الأجنبية،  ال�سلع  ومقاطعة  الفل�سطيني، 
وجند، واحلجاز، والعراق، ومت تنظيمه يف فندق الأوقاف القائم قبالة باب اخلليل)181(. 

اأنها �سهدت قيام  اإل  ويف عام 1964م، وبالرغم من اندماجها يف الوحدة الأردنية، 
ال�سقريي، مندوب فل�سطني يف  اأحمد  العربية دعوة  الدول  التحرير، وقد لبى زعماء  منظمة 
الفل�سطيني  املجل�س  يف  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  انطالقة  حل�سور  العربية،  اجلامعة 
الأول، الذي عقد يف الفرتة من 5/28-1964/6/2م يف فندق انرتكونتنتال، القائم على 
جبل الزيتون، وقد افتتحه امللك ح�سني بح�سور عبد القادر ح�سونة، الأمني العام للجامعة 
العربية، ورئي�س اجلمهورية ال�سورية اأمني احلافظ، و�سربي اخلويل ممثل الرئي�س امل�رشي 
ولبنان،  الكويت،  من  كٍل  وممثلي  واجلزائر،  تون�س،  خارجية  ووزيري  النا�رش،  عبد  جمال 

وليبيا، واملغرب، واليمن، وال�سودان، والعراق)182(.
على  ال�سقريي  حر�س  فقد  مر�سية،  بنتائج  واخلروج  املوؤمتر،  جناح  على  وحر�سًا 
على  يوؤثر  لن  القد�س  يف  الأول  جمل�سها  وعقد  املنظمة،  انطالق  بان  ح�سني،  امللك  طماأنة 
و�سعية املدينة املن�سوية حتت احلكم الأردين، واأن غايتها هو حترير الأرا�سي املغت�سبة، 
اجلاد  والعمل  به،  حلت  التي  الكارثة  من  الفل�سطيني  ال�سعب  وتخلي�س  1948م،  عام  منذ 
العا�سمة  باعتبارها  عليها  وليته  ح�سني  امللك  اأكد  حني  يف  العربية)183(.  الوحدة  خلدمة 

الروحية الأوىل، وال�سيا�سية الثانية للمملكة)184(.
ومن اجلدير بالذكر اأن ثقل املدينة املقد�سة، ون�ساطها ال�سيا�سي على امل�ستويات املحلية 
املحافل  يف  الكثيف  ال�سيا�سي  وح�سورها  ن�ساطها  على  انعك�س  قد  والدولية،  والإقليمية 
ال�سيا�سية، والهيئات واملنظمات الدولية، وهو ما ظهرت فعالياته يف العديد من املجالت، 
ويف مقدمتها ا�ستقبالها لكبار الزعماء، والقادة واملبعوثني الدوليني يف العامل، ففي عام 
 ،»Friedrich Wilhelm II« 1898م ا�ستقبلت �سيف ال�سلطان اإمرباطور اأملانيا فلهم الثاين
وبعد عام 1917م، باتت على موعد مع زيارات كبار امل�سوؤولني الإجنليز، ويف مقدمتهم 
الكونت  الدويل  واملبعوث   ،»Winston Churchill« ت�سري�سل  ون�ستون  امل�ستعمرات  وزير 

.)185(»Count Folke Birnadotte« برنادوت
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النتائج:
خل�ست الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج ويف مقدمتها ما ياأتي:

بداأت نه�سة القد�س ال�سيا�سية عام 1831م، يف ظل احلملة امل�رشية على بالد ال�سام، 
وتزامن ذلك مع اأفول جنم مدينة عكا قاهرة نابليون.

قامت نه�سة القد�س ال�سيا�سية وواكبت م�سريتها بفعل خم�سة عوامل اأ�سا�سية داخلية 
وخارجية، حتمتها التطورات القت�سادية، والجتماعية، وال�سيا�سية التي عا�ستها املدينة 
والتنظيمات  امل�رشية  احلملة  يف  وتتمثل  والدولية،  والإقليمية،  املحلية،  عد  ال�سُ على 

العثمانية، والهتمام الدويل، واحلركة الوطنية الفل�سطينية، والوحدة الأردنية.
ال�سطر  �سقط  عندما  1948م،  عام  نكبة  من  ابتداء  ال�سيا�سية  القد�س  نه�سة  تزعزت 
دون  حالت  قد  الأردنية  الفل�سطينية  الوحدة  اأن  اإل  ال�سهيونية،  احلركة  بيد  منها  الغربي 
�سقوطها، وانحدارها دفعة واحدة، وهو ما ظهرت نتائجه ب�سكل وا�سح يف احتالل ال�سطر 

ال�رشقي منها عام1967م.
اإن اختيار القد�س عا�سمة �سيا�سية للدولة الفل�سطينية املن�سودة مل ياأت وليد الظروف، 
الثورة  انطالق  اأو  العثماين  التي مرت بها فل�سطني بعد رحيل احلكم  ال�سيا�سية  والتطورات 
احلكم  اإبان  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  لروؤى  امتداداُ  جاء  واإمنا  املعا�رشة،  الفل�سطينية 
بالدولة  املتج�سدة  الإ�سالمية  الرابطة  ظل  يف  فل�سطني  حا�رشة  فيها  راأت  التي  العثماين، 
ا�ستمرار التنظري يف و�سع م�سوؤولية اختيارها رهن تطور احلركة الوطنية  العثمانية، وان 
املعا�رشة، لبد من اإعادة النظر فيه لكونه يهمل اجلذور الأوىل للحركة الوطنية اإىل جانب 

العتبارات الأخرى.
 اإن القد�س يف نه�ستها ال�سيا�سية مل تتطلع اإىل تخطي العوا�سم الأخرى، فظلت ترى 
للت�سدع  بنيانها  تعر�س  وعندما  الإ�سالمية،  ومظلتها  الأمة،  رمز  ا�سطنبول  العا�سمة  يف 
بفعل املخططات ال�ستعمارية مل تتوان عن دعم اأي م�رشوع ي�سعى اإىل حماربة ال�ستعمار، 
وحتقيق وحدة الأمة، فاأعلنت البيعة للخالفة يف اأنقرة، وجددتها لها يف ال�سونة، وعمان عام 
1924م، و�سعت لإحيائها يف رحابها، وكانت عام1920م، يف مقدمة العوا�سم ال�سامية، 
التي بايعت الأمري في�سل بن احل�سني ملكا د�ستوريا على اململكة ال�سورية، ومباركة ما اأجمع 
عليه اأهايل �سفتي نهر الأردن يف الوحدة الندماجية عام 1951م. وعندما انطلقت منظمة 
1948م،  عام  املحتلة  الأرا�سي  لتحرير  1964م،  عام  اكنافها  من  الفل�سطينية  التحرير 

حر�ست على ا�ستمرارية الوحدة الأردنية الفل�سطينية.
اإن اتخاذ القد�س عا�سمة �سيا�سية ل يتعار�س مع كونها عا�سمة روحية عاملية، وجاء 
ذلك متزامنا مع دعوات بع�س رواد النه�سة العربية، يف اأواخر القرن التا�سع ع�رش، ومطلع 
الع�رشين لإعادة الريادة اإىل مكة املكرمة، واملدينة املنورة بعد اأن انتقلت اإىل دم�سق على يد 

الدولة الأموية، ومنها اإىل بغداد على يد الدولة العبا�سية، فالقاهرة ومنها اإىل ا�سطنبول.
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اهلوامش:

. املحفوظات امللكية، م1، �س215. 1
- �س13. 2 القد�س280،  التالية:-القد�س279،�س152-151.  من  كل  بني  قارن 

�س22.  القد�س283،   .8 �س5،  القد�س282،  �ـــس200-159.  القد�س281،   .31
 ،263 �س  112.نابل�س5،  �ــس72-71،  القد�س315،  �ــس66-63.  القد�س314، 
276. نابل�س6، �س346-348، 378، 388. ال�سهابي، ج3، �س851.املحفوظات، 

م1، �س137، 151، 161، 280.نوفل، �س281-279.
اإىل دم�سق،  عمدت احلكومة امل�رشية على نقل �سالحيات عكا املدنية، والع�سكرية  3 .
وبريوت، والقد�س، وجعلت من دم�سق مقرا للحاكم العام لبالد ال�سام اأو ما كان يعرف 

ب«حكمدار اإيالت ال�سام«:-القد�س321، �س96.
 ، �س318.نابل�س9،�س146.القد�س312. 4 التالية:-نابل�س6،  من  كل  بني  قــارن 
�س116. 164،يافا9،  �س62،  القد�س319  �س7-3.  القد�س317،  �ــس33-31. 
ال�سهابي، ج3، �س813.املحفوظات، م2، �س416.موؤلف جمهول، مذكرات، �س74-

78.العارف، املف�سل، �س286-280.
        . املحفوظات امللكية، م2، �س 421-415. 5

كان ال�سيخ قا�سم الأحمد اجلماعيني، وعي�سى الربقاوي من ابرز قادة التمرد ال�سعبي  6 .
�رشق  يف  عنزة  قبلية  �سيخ  م�سارب  يف  عليهما  القب�س  القاء  مت  وقد  فل�سطني،  يف 
الأردن، ومن هناك نقال اىل دم�سق حيث اعدما بباب ال�رشايا او دار احلكومة، بينما 
الإعدام:-نابل�س9،  حكم  بهم  نفذ  حيث  عكا  �سجن  اإىل  الأخــرى  الزعامات  حملت 

�س146-147.موؤلف جمهول، مذكرات، �س78. مناع، �س313-310.        
اإبراهيم با�سا:اكرب اأبناء حممد علي با�سا وويل عهده، وكان قد ملع جنمه يف قيادة  7 .
اجلي�س امل�رشي يف حروب اجلزيرة العربية، وال�سودان، واليونان، وبالد ال�سام ويف 
عام 1847م، تنازل والده له عن احلكم، ب�سبب الهرم فتوىل احلكم عدة �سهور، قبل اأن 
تعاجله املنية، مما حمل والده على العودة اإىل احلكم ثانية:-البيطار، ج1، �س15-

29.ج1242-3،1240.
اللبناين،  ال�ساحل  مقاطعات  و�سمت  م،  ـــام1660. 8 ع عكا  اأو  �سيدا  وليــة  �سكلت 
والفل�سطيني اإىل اأن اأحلقت بولية �سورية عام 1864م:- نابل�س6، �س 46، 346-

348، 378، 388.ال�سهابي، ج2، �س832.رافق، �س194-142.
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�سوف ي�سار ل�سجالت املحاكم ال�رشعية اخلا�سة باملدن الفل�سطينية، با�سم املدينة،  9 .
القد�س 278، �س1-48.القد�س 294،  مثل:-  وال�سفحة  ال�سجل،  رقم  واإىل جانبها 
�س148.القد�س302، �س322.القد�س 310، �س322. القد�س 318، �س8.نابل�س6، 

�س388. يافا8، �س8. العورة، �س1-.
- �س159. 10 القد�س281،  �ــس31-13.  القد�س280،  �ــس152-151.  القد�س279، 

200. القد�س282، �س5،8. القد�س 283، �س22.
 ، القد�س285، �س102. القد�س286، �س30-31. القد�س287، �س47. القد�س298. 11
�س84-87.يافا3،  �س330.يافا2،  نابل�س6،  �ــس31.  القد�س310،  �ــس242. 

�س115.العورة، �س107-101. 
.العورة،  �س46. 12 378.يافا2،  �ـــس348-46،346،  �س35.نابل�س6،  القد�س307، 

�س106-101. 
 .  القد�س314، �س63-66.القد�س315، �س71-72، 112.نابل�س5، �س263، 276. 13

نابل�س6، �س348-346، 378، 388.
 ،  قارن بني كل من التالية:-القد�س326، �س14. القد�س329، �س20. القد�س330. 14
�س211. القد�س339، �س58. القد�س343، �س86. القد�س347، �س65.القد�س348، 
�س122-  ،12 نابل�س  �س25.  �س269-270.نابل�س11،  �س1-11..نابل�س10، 

�س47.يافا37،  162.يافا27،  �س135،  �س14-15،72.يافا17،  يافا1،   .127
�س 135.�سول�س، حتولت، 186.

. بهجت والتميمي، �س232. 15
اللثام،  ح�رش  جمهول،  .مــوؤلــف  �ــس160-159. 16 �س14.نابل�س10،  القد�س326،   

�س19-21.اأبوبكر، ملكية، �س167.
. القد�س354، �س46، 91. 17

. اأبوبكر، ملكية، �س57. 18
 ، 252.نابل�س35. 19 ــ�ــس13،�ــس211،  211-218.نــابــل �ـــس51-1،  الــقــد�ــس348،   
�س24.اأبوبكر،  حتولت،  1872م،�س4.�سول�س،    /7/  96،28 عدد  �س1.الب�سري 

ملكية، �س171.
.  القد�س358، �س1-.اأبوبكر، ملكية، �س172-171. 20

. �ـــس149-148. 21 الــقــد�ــس385،  �ـــس149-1.  التالية:-القد�س365،  بني  قــارن 
القد�س399، �س149-150. القد�س 403، �س36. القد�س419، �س101. اخلليل6، 
�س199.اخلليل10، �س210.يافا188، �س5-212. يافا200، �س 186.اأبو بكر، 
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ق�ساء، �س118-105.
 . القد�س326، �س14. القد�س329، �س20. القد�س330، �س211. القد�س346، �س63. 22
1877/2/352،8م،  عدد  �س25.الب�سري  القد�س371،   .57-52 �س  القد�س362، 
�س4.الب�سري عدد 409، 1878/7/12م، �س44.الب�سريعدد1878/8/414،9، �س4. 
الب�سريعدد1892/8/1038،17م، �س2.الب�سري عدد 1087، 1893/11/28م، �س3.

 ، قارن بني كل من الآتية:-موؤلف جمهول، ح�رش اللثام، �س19-21.الكرمل عدد890. 23
1923/3/7م، �س4.

بعبارة  الأول،  عددها  افتتاحية  �سدر  على  القد�س  مدينة  املنادى  جريدة  نعتت  24 .
»عا�سمة البالد الفل�سطينية«:-املنادى عدد 1، 1912/2/1م، �س1. املنادى عدد 

3، 1912/2/2م، �س2-1.
. فل�سطني عدد 10، 1913/4/2م، �س1. 25

. �س21. 26 �س62.القد�س400،   ،390 �س1.القد�س  �س1.القد�س388،  القد�س383، 
القد�س412، �س57-58. نابل�س 12، �س72.

اإطار  يف  العثمانية  الدولة  بها  قامت  التي  اجلديدة،  الت�سكيالت  الرابع:مبوجب  اجلي�س  27 .
ال�ستعدادات للحرب العاملية الأوىل، حتولت دائرة اجلي�س امل�رشفة على بالد ال�سام، من 
�س  املف�سل،  العارف،  با�سا:-انظر  جمال  احمد  اإىل  بقيادته  وعهد  الرابع،  اإىل  اخلام�س 

.365
وزير  �سغل من�سب  قد  الحتادية، وكان  احلكومة  اأقطاب  ابرز  با�سا:يعد من  . 28 جمال 
البحرية، ونتيجة لأهمية اجلبهة العربية يف بالد ال�سام، عينته احلكومة الحتادية 

قائدا عاما للجي�س الرابع العثماين:-جمال با�سا، �س1.
 . �س101. 29 172.القد�س419،   ،40 �س13،  200.القد�س414،  �س180،  القد�س412، 
186.املقتب�س  �س  171.يـــافـــا200،  192،�ــــس170  117.يــافــا  �س  نابل�س47، 
املف�سل،  العارف،  با�سا،�س300-254.  �س1.جمال  1915/3/10م،  عدد1531، 

�س368-367.
م، ويدل   امل�سالة امل�رشية:م�سطلح دويل ا�ستخدم على نطاق وا�سع بعد عام 1831. 30
على األزمة الدولية التي اأثارها �سم بالد ال�سام اإىل م�رش على يد حممد علي با�سا:-

يافا12، �س57-56.
.  قارن يف هذا ال�ساأن بني كل من الآتية:-يافا12، �س14-15.القد�س323، �س33. 31

�سول�س، حتولت، �س61-60.
عام  الــفــدرايل  احتــادهــا  ورائـــدة  الأملانية  الــوليــات  اكــرب  برو�سيا:وهي  مملكة   32 .
1870م:الب�سري عدد 24، 1871/2/11م، �س4.القد�س391، �س88-91. العارف، 
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 .276 �س  �س84،  �سول�س،حتولت  �س9-8.  القد�س،  �س294.م�سطفى،  املف�سل، 
عو�س، �س844.اأبو بكر، ملكية، �س587.

 ، يافا19. 33 �ــس113.  �س64-65.القد�س364،  القد�س359،  �ــس71.  القد�س353، 
يافا105، �س16-17..�سول�س،   يافا 27، �س17.  يافا25، �س64، 89.  �س182. 

حتولت، �س61-60، 276.
.�سول�س،  �س323. 34 ج1،  نكبة،  �س4.العارف،  1923/3/7م،  ــدد890،  ع الكرمل 

حتولت،�س209-59.
التي قدمت لحتالل مدينة  الثالثة،  ال�سليبية  ابرز قادة احلملة  ال�سد من  يعد قلب  35 .
القد�س، بعد حتريرها على يد �سالح الدين الأيوبي، اإل اأن احلملة ف�سلت يف حتقيق 
اأهدافها، بالرغم من احتاللها لبع�س مدن ال�ساحل الفل�سطيني عام 587هـ/1191م:-

ابن �سداد، �س173-174.ابن الأثري،ج12، �س71-70.
 ، 36 .709 عدد  الإ�سالمية  اجلامعة  اخلليل:-  باب  قبالة  القلعة  باب  املهرجان  عقد 
1915/9/1م،   ،278 عدد  البيان  �س186.  يافا200،  �س1.  1934/12/10م، 

�س2.جوهرية، ج2، �س280، 489.
 ، م2. 37 امللكية،  �س284-285.املحفوظات  �س13-14.القد�س346،  القد�س343، 
�س336-339.العارف، امل�سيحية، �س244-245.اأبوبكر، ملكية، �س298، 583-

 .Finn, Vol, 2 P.364 .586
�رشكي�س،   . �س1. 38 1898/11/12م،  �س89-92.الب�سريعدد1359،  القد�س391، 

�س1-50. الأ�سود، �س136-1.
عدد  البيان   . �س186. 39 الع�سكرية:-يافا200،  اأو  العرفية  الطوارىء:الأحكام  حالة 

278، 1915/9/1م، �س2.
 ، ج10. 40 �س384.الدباغ،  املف�سل،  253.الــعــارف،   ،232 �ــس163،  ج1،  جوهرية، 

�س166.
. �سربي،�س45.اأبو بكر،ملكية،�س175. اأبو ال�سعود، �س84. 41

. الكرمل عدد890، 1923/3/7م، �س4. 42
العربية، ويف مقدمتها  القن�سليات  اإبان عهد النتداب، فتح عدد من  القد�س  �سهدت  43 .
1930/2/1م،   ،252 عدد  وال�سعودية:-الوقائع  وامل�رشية،  والعراقية،  الأردنية، 
�س83. الوقائع عدد260، 1930/6/1م، �س541. العدد املمتاز، 1930/7/1م، 
عــدد291،  979.الوقائع  �س  1930/9م،   /267،16 �ــس642-643.الــوقــائــع 
�ــس1022.  1931/11/16م،   ،293 عدد  931.الوقائع  �س  1931/9/16م، 
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ج1،  جوهرية،  ـــس55-22.  � ـــل،  ـــت 1931/1/1624،6م،�ـــس5.ال عــدد  فل�سطني 
�س130-131.العارف، نكبة، ج1، �س97.

م،  عــــــدد1931/12/26. 44 ــع  ــائ ــوق 22-23.ال ــس1،  � 1931/7/14م،  الــوقــائــع، 
�س1267.

. جوهرية، ج2، �س484.العارف، النكبة، ج1، �س323، 334. 45
عدد  .الكرمل  �س4. 46 1923/3/7م،  عــدد890،  التالية:-الكرمل  من  كل  بني  قارن 

2006 ،1930/9/16م،�س1. رمبل، �س250.وثائق فل�سطني، �س 200.
�سحراء  من  ال�رشقية  الطراف  يف  القائمة  الظالم  عرب  ديرة  يف  كرنب:تقع  خربة  47 .
ال�سبع:-  بئر  ال�رشقي من مدينة  العقبة وذلك اىل اجلنوب  النقب على طريق اخلليل 

Palestine, Map
القائمة  الفل�سطينية،  جليل  قرية  اأنقا�س  على  بنيت  �سهيونية  هرت�سيليا:م�ستوطنة  48 .

Palestine، Map :على �ساطىء البحر الأبي�س املتو�سط اإىل ال�سمال من مدينة يافا
. الكرمل2006 عدد، 1936/2/8م، �س1.وثائق فل�سطني، �س254-255 �س200. 49

رمبل، �س255-254.
م:- اأعلن ابن غريون قيام الدولة يف متحف تل اأبيب م�ساء يوم اجلمعة 1948/5/14. 50
ال�سقريي،دفاعا،�س 193. كنعان،�س140-141.بركات، �س266. العرقان،�س13.

الع�سايلة، �س103.
 . التل، �س390-391. وثائق فل�سطني، �س227.القد�س123، 1969/4/16م، �س1. 51

العرقان، �س16-14.
.  القد�س عدد1969/7/213،30م، �س1.وثائق فل�سطني،�س227. 52

. القد�س عدد100، 1969/3/20م، �س3. 53
. القد�س عدد123، 1969/4/16م، �س1. القد�س عدد127، 1969/4/27م، �س1. 54

. جوهرية،ج2،�س305-306.املحفوظات،م2،�س336-330. 55
. القد�س321، �س293.القد�س323، �س295.املحفوظات،م2،�س22. 56

بريطانيا  يف  اليهودية  الأقلية  م(:زعيم  مونتفيوري)1885-1784. 57 مو�سى  ال�سري 
وعمدة لندن 1837م:امل�سريي. 

. القد�س321، �س96.املحفوظات امللكية،م3، 230.م4، �س 123، 309. 58
 59 .Robinson وعـــر�ـــس)3.30(م:  بـــطـــول)36(م  �سيق  ممــر  ــو  وه املــغــاربــة:  زقـــاق 

Vol.1,P.237,.. املحفوظات، م4، �س309.
اإىل  وتن�سب  م،  720هـــ/1320. 60 عام  بنائها  مت  وقد  املغاربة،  حي  يف  الزاوية  تقع 
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ال�سوفية  الطرق  مريدي  احد  الندل�سي،  املغربي  �سعيب  بن  بن حممد  �سعيب  ال�سيخ 
يد  على  بنيت  وقد  اجلزائرية،  تلم�سان  مدينة  يف  594هــــ/1194م،  عام  املتوفى 
احد اأحفاده، وحب�س على م�ساحلها قرية عني كارم، القائمة اإىل الغرب من القد�س، 
وجرى هدم حارة املغاربة بعد اأيام من احتالل ال�سطر ال�رشقي عام 1967م:-وحول 
هذا املو�سوع قارن بني كل من الآتية:-القد�س344، �س140. القد�س345، �س20.

اأبوبكر، ملكية، �س430.
. القد�س326، �س14. 61

ملكية،  .اأبوبكر،  �س280. 62 حتــولت،  اأ-هـ.�سول�س،  �س  املقدمة،  اخلالدي،  روحــي 
�س287.

. العارف، �س316.�سول�س، حتولت، �س283-280. 63
. العارف، نكبة،ج1،�س134. 64

. لعارف، املف�سل، �س368.اأبو بكر، ملكية، �س153. 65
. الوقائع 58، 1922/1/1م، �س3-5.البيلغ،�س33. 66

م،  القد�س419، �س89، 101.احلاج اأمني، �س14. الكرمل عدد949، 1923/10/3. 67
�س1-2. الع�سايلة، �س57.

. الكرمل عدد949، 1923/3/2م، �س2-1. 68
عام  زيورخ  موؤمتر  يف  وذلك   اليهودية،  الوكالة  اإىل  ال�سهيونية  اجلمعية  حتولت  69 .
1928م، وبذلك اأ�سبحت املرجعية الأوىل جلميع اليهود يف العامل:-جوهرية، ج2، 

�س484.ال�سفري، �س46، 54-53، 207.
م، انخرط  م�سطفى كمال:ولد يف �سالونيك عام1881م، وتويف يف اأنقرة عام 1938. 70
يف �سفوف اجلي�س العثماين، وبعد هزمية الدولة العثمانية يف احلرب العاملية الأوىل 
بالده  احتلت  التي  ال�ستعمارية  الدول  �سد  الوطنية  املقاومة  قاد  1918م،  عام 
الرتكية  الوطنية  اجلمعية  عليه  اأطلقت  لذلك  ونتيجة  الن�سحاب،  على  حملها  مما 

لقب«اأتاتورك«اأي اأبو الأتراك:-مو�سوعة ال�سيا�سة، ج1، �س27.
يوم  الرتكي  الربملان  عليها  و�سادق  اخلالفة،  اأتــاتــورك  كمال  م�سطفى  ا�سقط  71 .

1924/3/2م:- الكرمل عدد991، 1924/3/8م، �س1.
ال�رشق من ج�رش امللك  اإىل  (كم  الغور على بعد)8. 72 اإقليم  اأردنية تقع يف  ال�سونة:قرية 

ح�سني على نهر الأردن:انظر الدباغ، ج2،�س628.
عمان  يف  بــاخلــالفــة  والــــده  مبايعة  اأن  مــذكــراتــه  يف  اهلل  عــبــد  املــلــك  اأ�ــســار  73 .
الكرمل  الأق�سى:-  وامل�سجد  الدين يف احلجاز  علماء  بيد  يف1924/3/11م، كان 
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1924/3/993،15م،�س1-3.الكرمل 995، 1924/3/22م، �س3.مذكرات امللك 
عبد اهلل، �س263.

. الكرمل عدد 1931/10/1614،3م،�س5.احلاج اأمني، �س14. 74
 . الكرمل عدد 1193، 1926/7/18م، �س6.الكرمل1670، 1932/5/14م، �س4. 75

احلاج اأمني، �س14.
. التل، �س359.العارف، نكبة، ج1، �س73.جوهرية، ج2، �س603. 76

من  الغربي  ال�سمال  اإىل  (كم  بعد)8. 77 على  معزولة  تلة  على  تقع  عربية  الق�سطل:قرية 
Map Palestine-:القد�س وتتحكم مبعرب القد�س-باب الواد-ال�سهل ال�ساحلي

م انظر مذكرات عبد اهلل التل القائد العام  حول فعاليات معركة القد�س عام 1948. 78
للوحدات الأردنية يف املدينة.

. جوهرية، ج2، �س614. 79
. العارف، نكبة، ج3، �س705-704، 708. 80

. �ــس705-704. 81 ج3،  نكبة،  42.العارف،  �ــس33-32،  الأول،  الفل�سطيني  املوؤمتر 
املو�سوعة ال�سيا�سية، ج6، �س52.م�سطفى، �س104.

. ملوؤمتر الفل�سطيني الأول، �س46-31. 82
. وثائق فل�سطني، �س222-225-411.اأبو ال�سعود،�س225-222. 83

 ، 84 .339-331  272 �ــس243-234،  عبداهلل،  امللك  مذكرات  �س155.  اأمني،  احلاج 
347، 351. التل، �س 297-338.العارف، نكبة، ج3، �س663. البيلغ، �س135.

. التل، �س104-102، 210-209، 213، 573. 85
 ، 86 .6505 عدد  القد�س:-فل�سطني  يف  الأرغونية  املدر�سة  يف  ح�سني  ال�رشيف  دفن 
�س223. كنوز،  جنم،  �ــس96.  �س573.ال�سورة،  �س1-4.التل،  1931/1/1م، 

العمار، �س23.العبادي، �س75.
. فل�سطني1948/4/11م، �س1.التل، �س355، 472، 573.العبادي، �س75. 87

. العارف، نكبة، ج1،�س3. 88
.العبادي،  التل،�س102-104،209-210،213،573.العارف، نكبة، ج3، �س708. 89

�س30-29.
.املوؤمتر  90 .46  ،24-23 �ــس2،  احل�سني،  اأقــوال  يف  �ــس342-343.الــقــد�ــس  التل، 

الفل�سطيني الأول، �س18. م�سطفى، القد�س، �س9-8.
معركة،  القد�س  احل�سيني،  في�سل   . �س4-1. 91 1950/12/2م،  عدد7714،  فل�سطني 

�س310.
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اإىل  اأمينها روحي اخلطيب  واإبعاد  القد�س،  امانة  اقدمت �سلطات الحتالل على حل  92 .
عمان يف 1967/6/29م:-التل، �س384-391. م�سطفى،القد�س،�س62-61.

م:-القد�س  �سدر قرار فك الرتباط الأردين مع ال�سفة الغربية بتاريخ 1988/8/7. 93
القد�س، �س112-111،  العبادي، �س35-40. جنم،،  اأقوال احل�سني، �س191.  يف 

128-129. م�سطفى،القد�س، �س8-9.الواقع، �س73. الع�سايلة، �س217-207.
. الدباغ، ج9،�س13،22. 94

�سعت  التي  اجليو�س  هجمات  اأن  يجد  �سوف  الع�سكري،  القد�س  لتاريخ  املتتبع  اإن  95 .
فيها  مبا  الغربية،  ال�سمالية  الزاوية  على  هجماتها  تركزت  قد  فتحها  اأو  لحتاللها 
الفرتة احلديثة، التي �سهدت تقدما كبريا يف جمالت الأ�سلحة امليدانية، التي جتاوزت 
بفعالياتها الت�ساري�س ال�سعبة امل�سالك:-العليمي، ج1، �س 529 -530. م�سطفى، 

الواقع، �س77-76.
وغربا:انظر  �رشقا  اجلبال  املنحدرة من  الأودية  التاريخية ملمرات  اجلغرافية  حول  96 .

Smith، العارف، املف�سل، �س382.
. التل، �س184-180. 97

. م�سطفى، الواقع، �س98. 98
تتاألف قرى قطاع اللطرون الثالثة من قرية اللطرون، وبيت نوبا، وعموا�س:-مبارك،  99 .

�س26-1.
. احلمود، �س171-147. 100

. الدباغ، ج9، �س23.م�سطفى، الواقع، �س87-85. 101
منذ العهد الأيوبي ق�ست تقاليد مو�سم النبي مو�سى اأن يدخل، وفد مدينة اخلليل قبل  102 .
الذي عرف يف  للمدينة،  الغربي  الباب  الوفود امل�ساركة يف املو�سم، ومن  غريه من 
الأدبيات الأجنبية بباب يافا، يف حني عرف لدى امل�سلمني بباب اخلليل، ومنذ ذلك 
احلني تر�سخ لدى اأهل اخلليل اأن مدينتهم ت�سكل ال�سور اجلنوبي للقد�س، وان الدفاع 
الأوىل، وهو ما ظهرت فعالياته ب�سورة  عنها لبد وان يقع على عاتقهم بالدرجة 

وا�سحة يف ثورة الرباق عام 1929م:-الع�سلي، �س107.
. 103 .Conder and Kitchiner, Map 

حول معارك الق�سطل وباب الواد انظر التل، والعارف، النكبة. 104 .
. اأبو بكر، ملكية، �س348.م�سطفى، الواقع، �س73-72. 105

م. جولة ميدانية يف البلدة القدمية من املدينة، 2006/11/1. 106
. التل، �س100-104.جوهرية، ج1، �س180. 107
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الثاين      احلميد  عبد  ال�سلطان  اإىل  ن�سبة  وذلك  احلميد  عبد  بباب  اجلديد  الباب  عرف  108 .
لكونه فتح يف عهده تكرميا ل�سيفه الأملاين:-.اأبوبكر،ملكية، �س348.

. نابل�س44،�س12.�سول�س،حتولت،�س173-174.اأبو بكر،ملكية،�س370. 109
. التل،�س100-104.العارف،نكبة،ج1،�س337.ج4،�س773. 110
م. جولة ميدانية يف البلدة القدمية من املدينة، 2006/11/1. 111

وحول ما ا�ستملت عليه القد�س من كنوز وذخائر عمرانية ل تزال �سواهدها قائمة اىل  112 .
يومنا هذا انظر:-العليمي،والعارف،املف�سل، الكرمل عدد 890، 1923/3/7م،�س4، 

وجنم، كنوز.
.- �سول�س،حتولت،�س59. 113

. القد�س355،�س62-63.القد�س385،�س123.�سول�س،�س282.اأبوبكر،�س349. 114
.Kiepert,Map

. 115 . Kiepert,Map-1جوهرية،ج1،�س180.لندمان،�س
. جنم،العمار،�س33.اأبو جابر واآخرون،�س85. 116

. القد�س342،�س140.القد�س343،�س25،118.القد�س347،�س24-23. 117
 ، �س138.القد�س347. 118 �ــس23.الــقــد�ــس342،  ــس336،  ــد� ــق ــس14.ال �،326 القد�س 
390،�ــس4-3.  �س124،208.القد�س   ،382 القد�س  �ــس19.  �س23.القد�س359، 
القد�س392،�س75،114. القد�س398، �س31. يافا12،�س67،91. يافا19،�س104.
ــقــد�ــس،�ــس287. ال �سول�س،  �ــــس180.  ــة،ج1،  ــري ــوه ج ــس141.  ــري،ج1،� ــك ــس ــ� ال

.311-310.Conder,Vol.2,PP.113-112اأبوعلية،�س
. العارف،املف�سل،�س478. 119

- القد�س 361، �س133-134. القد�س367، �س131.  القد�س382، �س19،124 ،208. 120
209. القد�س 383، �س 289. القد�س384، �س238. القد�س 385،�س57. القد�س388، 
�ــــس81،88،136.   ،391 القد�س  �ـــس4-3.   ،390 �ــس141-142،177.الــقــد�ــس 
القد�س397،   .70،307 الــقــد�ــس395،�ــس  ــــــس115-92،75،114.  � الــقــد�ــس392، 
�س81،170. القد�س398، �س31. القد�س412، �س13-14.العارف،�س303. �سول�س،ا 
Jerusalem718-.2لقد�س، �ــس283-291. الب�سري عــدد1907/5/1805،13م، �ــس

.906
عدد  فل�سطني   . �ــس186. 121 يافا200،  �ــس81.  يافا197،  ــس72،88.  � القد�س414، 
البيان  ــس2.  � 1915/9/1م   ،278 عــدد  �س2.البيان  1913/4/288،9م، 
�س7-6. 1918/12/122،10م،  عدد  �س2.الكوكب  ـــدد1917/3/475،8م،  ع



د. أم��ني أب��و بك��ر نهضة القدس السياسية 1831م -1967م   

344

اندروا�س ويورغاكي، �س347. اأبوبكر، ملكية، �س347.
 ، عـــــــدد1193. 122 الـــكـــرمـــل  �ـــــس5.  1925/8/11م،  عــــــــدد800،  فــلــ�ــســطــني 

1926/7/18م،�س6.
العمار،  .جنم،  �س7. 123 خلالدي،  �س35.  القد�س،  جري�س،  التالية:  من  كل  بني  قارين 
�س61- القد�س،  م�سطفى،  بكر،ملكية،�س.  314..اأبــو  احل�سيني،  �س33.في�سل 
�س61.اأبو  ال�سورة،  �س52.  عناب،  الــواقــع،�ــس104-90،93،101-68،89.   .62
�س103.  الع�سايلة،  �ــس269.  بركات،  جابر،م�ستقبل،�س10.  �س84.اأبو  عرفة، 

.Jerusalem718-906
يف �سوء هذا امل�رشوع، فان القد�س تت�سل بامل�ستوطنات القائمة على �ساطىء البحر  124 .
البي�س املتو�سط غربا، وميتد ذراعها ال�ستيطاين اىل �سواطىء البحر امليت  �رشقا، 

ورام اهلل �سمال، واخلليل جنوبا.
. �ــس347. 125 الأبي�س،  ويوغاركي  اندروا�س،كر�سه  الــ�ــســكــري،ج1،�ــس142-141. 

ــطــني1877،  ــس ــ� 1913/4/288،9م،�ــس2.فــل فل�سطني  �ـــس518.  م22،  زيـــدان، 
رافق،  �ــس26.  نكبة،ج1،  �ــس421.  املف�سل،  العارف،  �س8.  1931/11/26م، 
�سول�س،�س41.  �ــس587.  ارم�سرتوجن،  �ــس36.  اأبوعرفة،  عو�س،857.  �ــس870. 
اأبوبكر، ملكية، �سBenvenisti ,P.32  .350 اأبو جابر، م�ستقبل،�س18 ،34،39،46.
اأبــو جــابــر،  قــ�ــســيــة،�ــس92-95،179.احلــمــد، �ـــس541. م�سطفى، �ـــس47،68. 
م�سطفى،  �ــس133.  ال�سورة،  �ــس85.  و�سحاده،  طوطح،  الــدبــاغ،ج10،�ــس186. 

.Karpat ,P.270..90الواقع،�س
. طوطح، �س85. عو�س،�س849. 126

. اأبو بكر،ملكية،�س155،595-154. 127
. غولين،�س21-22.عناب،�س52-49. 128

. الدباغ،ج10،�س301. التفكجي، ال�ستيطان، �س14. اأبو جابر،�س10.عناب،�س55. 129
م�سطفى،   . �ــس10. 130 �س48-49.م�ستقبل،  ق�سية،  جابر،  اخلالدي،�س48،52.اأبو 

�س62-61.
رئي�س  نائب  من�سب  �سغل  قد  وكــان  م  131 .2007 عــام  منت�سف  يف  ال�سافعي  تــويف 

اجلمهورية يف عهد الرئي�س الراحل جمال عبد النا�رش.
. القد�س عدد 1967/6/57،1م،�س4. 132

. 133 .Benvenisti,P.83
. جنم،كنوز،�س249.حمد،�س50. 134
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اإىل  ن�سبة  باجلاولية  عرفت  وقد  الروماين،  العهد  اإىل  العائدة  القدمية  احل�سون  احد  135 .
وقد  والقد�س)683-745هـ(،  غزة،  نائب  اجلاويل  �سنجر  الدين  علم  الأمري  موقفها 
عام800هـ/1400م،  ويف  با�سمه،  ف�سميت  عام715هـ/1315م،  مدر�سة  جعلها 
اتخذ منها مقراً لدار احلكومة، واملناطق التابعة لها، وا�ستمر ذلك حتى عام 1914م، 
ويف عام 1922م، و�سع املجل�س الإ�سالمي يده عليها لكونها من الأمالك الوقفية، 
واأقام فيها كلية ورو�سة املعارف الوطنية:-العارف،الف�سل،�س243-244.الدباغ، 

ج9،�س270. جنم، كنوز، �س128،179.
م وفرغ  عرف النزل بدار رعايا �سميدت لالأملان الدومنكان وقد �رشع ببنائه عام 1902. 136

منه عام 1908م:-العارف، املف�سل،�س جوهرية، ج1، �س156-157،ج2،460.
. جوهرية،ج2،�س312-306. 137

م،  بناها الإمرباطور الأملاين وليم الثاين تكرميا لزوجته اوغ�ستا فكتوريا عام1910. 138
عام1898م،  للمدينة  زيارته  عند  الإمرباطور  خيام  فيه  �رشبت  الذي  املكان  وهو 
ويف 1949/9/9م، اتخذت منه منظمة ال�سليب الأحمر الدولية م�ست�سفى ملعاجلة 
�ــس761،ج4،  )50(�رشيرا:العارف،نكبة،ج1،�س134،334،ج3،  وي�سم  الالجئني 
ال�سورة،�س72،109-71. �س310،344.  ج2،  �س1049.جوهرية،  �س789،ج5، 

التل،�س336.خارطة القد�س )13000:1(م
. العارف،املف�سل،�س281-285.جوهرية،ج1،�س157-48،156. 139

. �سقري،�س603-614.الحتاد العثماين عدد 1909/3/139،9م،�س4-3. 140
. املعلوف،�س131. 141

.الـــــلـــــواء  310.الـــــعـــــارف،نـــــكـــــبـــــة،ج5،�ـــــس1094. 142 �ــــس  ج2،  ـــة،  ـــري ـــوه ج
�س189-190.طوطح،72-71. ج10،  �س1.الدباغ،  عــدد1936/8/197،29م، 

ابوعرفة،�س84.ال�سورة،�س72.
امللك  .مذكرات  العارف،املف�سل،�س311،نكبة،ج3،�س671.جوهرية،ج2،�س475. 143

عبد اهلل،�س237.
. العارف،املف�سل،�س311. 144

. العارف،نكبة،ج4،�س789.الدباغ،ج10،�س189-190.ال�سورة،�س72-71. 145
اقامت الوكالة اليهودية التي تولت قيادة احلركة ال�سهيونية مقر قيادتها ودوائرها  146 .

ال�ستعمارية يف الحياء الغربية من املدينة:-الدفاع 1936/3/29م،�س1.
.حمد،  �س186. 147 �ــس277.جنــم،  ج9،  �س1.الدباغ،  1936/3/29م،  عدد  الدفاع 

�س74.
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م،   القد�س عدد13536، 2007/4/25م،  �س1-34. القد�س عدد 2007/5/13541،1. 148
�س20.البيلغ، �س86، 92.

م،  القد�س عدد13536 ، 25  /2007/4م، �س1-34.   القد�س عدد2007/5/13541،1. 149
�س20.

جوهرية،  م.  150 .1948/3/31 �سندوق31.  عكا،  لواء  ال�سمايل،  اللواء  اوقاف  ملفات 
ج2،�س603. العارف، نكبة، ج1،�س44.ج2،�س442.

. فل�سطني عدد1951/3/7810،28م،�س4-1. 151
. جوهرية،ج2،�س540.التل،�س373.البيلغ،�س230. 152

. الكرمل عدد 1936/4/2014،4م،�س9. 153
. ــس7. 154 1936/4/7م،�  ،572 عدد  عدد1936/3/566،31م،�س7.الدفاع  الدفاع 

الكرمل عدد 4/2014،4/ 1936م،�س9.
اليا�س �سحاب،ج4،�س767. 155

. تقرير فل�سطني جلنة التق�سيم،�س235.العارف،املف�سل،�س441. 156
. ــس7. 157 الدفاع عــدد572، 1936/4/7م،� الدفاع عــدد1936/3/566،31م،�ــس7. 

الكرمل عدد1936/4/2014،4م،�س9.التل،�س373.
. لعارف،نكبة،ج1،�س97. 158

. ال�سقريي،دفاعا،�س29.اليا�س �سحاب،ج4،�س767. 159
.فل�سطني  قارن بني كل من التالية:- فل�سطني عدد 1950/3/7521،18م،�س1- 4. 160
ـــــدد1950/7/7611،1م،  ع فل�سطني  1950م،�ــــس4-1.   /4/  7552،24 عــدد 

�س1-4.العلمي، �س176.
. العلمي،�س171،176. 161

م،  162 .1951/5/11 عدد7847،  1951/4/24م،�س1.فل�سطني  عدد7833،  فل�سطني 
�س4-1.

163 .Palestin,Map:سمخ:قرية تقع يف الزاوية اجلنوبية ال�رشقية من بحرية طربية�
 . جوهرية،ج1،�س169،253-168. 164

. فل�سطني عدد1927/3/959،22م،�س2. 165
اأريحا،2. 166  مدينة  يف  ميدانية  جولة  ـــس414.  ج2،� ـــس334.  ج1،� العارف،نكبة، 

/2007/4م.
. العارف،نكبة،ج1،�س334. 167

م،  فل�سطني عدد 1951/4/7833،24م،�س1-4. فل�سطني عدد7865، 1951/6/1. 168
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 ،7906 عــدد  فل�سطني  �ــس4.  1951/4/7847،24م،  عــدد  فل�سطني  �ــس4-1. 
1951/7/20م، �س4-1.

.) جدول)1. 169
. القد�س عدد15، 1967/4/14م،�س3. 170

. العلمي،�س171-170. 171
م. جولة ميدانية يف معرب قلنديا،2007/5/20. 172

.. ــس3. 173 1925/6/7م،� عدد69،  1925/4/16م،�س2.الريموك  عدد58،  الريموك 
الوقائع العدد املمتاز،1930/10/13م،�س30.ال�سفري،ج2،�س113.

. �سول�س،القد�س،�س289. 174
. فل�سطني800، 1925/8/11م،�س5.ال�سفري،ج2،�س113. 175

. الكرمل عدد 1193، 1926/7/18م،�س6. 176
. املوؤمتر الفل�سطيني الأول،�س18. 177

. جوهرية،ج2،�س489. 178
. جوهرية،ج2،�س305-306.الع�سايلة،�س45. 179

م. ملفات اوقاف اللواء ال�سمايل،لواء عكا،�سندوق31،�سندوق6، 1931. 180
- ج1،�س187. 181 جوهرية،ج2،�س526.ال�سفري،  1933/7/7م:  يف  املعر�س  افتتح 

.188
. املوؤمتر الفل�سطيني الأول، �س18.م�سطفى، الواقع،�س73. 182

.  املوؤمتر الفل�سطيني الأول، �س6-1. 183
.  املوؤمتر الفل�سطيني الأول، �س42-1. 184

القد�س على مقربة  ال�سهيونية يف  الع�سابات  يد  اغتياله على  برنادوت:مت  الكونت  185 .
.322-321 �س  ج1،  النكبة،  وال�سود.العارف،  القيامة:-�رشكي�س،  كني�سة  من 

التل،�س211.طوطح،�س71-72.ال�سورة، �س13.
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املصادر واملراجع:
املصادر:

ويافا،  ونابل�س،  والقد�س،  اخلليل  حمكمة  من  لكل  ال�رشعية. 1  املحاكم  �سجالت 
ميكروفيلم، مركز الوثائق واملخطوطات اجلامعة الأردنية، عمان، الأردن.

ال�سحف:. 2
الأردنية،  اجلامعة  مكتبة  ميكروفليم،  م،  •	1909 لبنان،  بريوت،  العثماين،  لحتاد 

عمان، الأردن.
عمان،  الأردنية،  اجلامعة  مكتبة  ميكروفليم،  م،  •	1871 لبنان،  بريوت،  الب�سري، 

الأردن.
م، ميكروفليم، مكتبة اجلامعة الأردنية،  البيان، نيويورك، الوليات املتحدة، 1911	•

عمان، الأردن.
م، الن�سخة الأ�سلية مكتبة بلدية نابل�س،  اجلامعة الإ�سالمية، يافا، فل�سطني، 1932	•

نابل�س، فل�سطني.
م، الن�سخة الأ�سلية مكتبة بلدية نابل�س، نابل�س، فل�سطني. الدفاع، يافا، فل�سطني، 1934	•

م، ميكروفليم، مكتبة اجلامعة الأردنية، عمان، الأردن. فل�سطني، يافا، فل�سطني، 1911	•
م، الن�سخة الأ�سلية مكتبة بلدية نابل�س، نابل�س، فل�سطني. القد�س، القد�س.فل�سطني، 1950	•
م، ميكروفليم، مكتبة اجلامعة الأردنية، عمان، الأردن. الكرمل، حيفا، فل�سطني، 1908	•
م، ميكروفليم، مكتبة اجلامعة الأردنية، عمان، الأردن. الكوكب، القاهرة، م�رش، 1918	•
. اللواء، القد�س، فل�سطني، 1935م، الن�سخة الأ�سلية مكتبة بلدية نابل�س، نابل�س، فل�سطني	•

م، ميكروفليم، مكتبة اجلامعة الأردنية، عمان، الأردن. املقتب�س، دم�سق، �سوريا، 1908	•
. املنادى، القد�س، فل�سطني، 1912م، ميكروفليم، مكتبة اجلامعة الأردنية، عمان، الأردن	•

نابل�س،  بلدية  الأ�سلية مكتبة  الن�سخة  م،  فل�سطني، 1920	• القد�س،  الفل�سطينية،  الوقائع 
نابل�س، فل�سطني.

نابل�س،  نابل�س،  بلدية  مكتبة  الأ�سلية  الن�سخة  م،  •	1924 فل�سطني،  حيفا،  الريموك، 
فل�سطني.

مكتبة  الوثائق،  ق�سم  م،  عكا1948-1920. 3 لواء  ال�سمايل،  اللواء  اأوقاف  ملفات 
بلدية نابل�س، فل�سطني.)�سندوق85-1(

اجلوالت امليدانية واخلرائط وال�سور اجلوية: 4 .
م. جولة ميدانية يف البلدة القدمية من القد�س،2006/11/1	•

م. جولة ميدانية يف مدينة اأريحا، 2007/3/22	•
م. جولة ميدانية يف مدينة اأريحا،2007/4/2	•

م. جولة ميدانية يف معرب قلنديا، 2007/5/20	•
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م. جولة ميدانية يف مدينة رام اهلل، حمطة ار�سال هيئة الإذاعة والتلفزيون،2008/1/23	•
	•جمموعة ال�سور اجلوية التي التقطها الطريان الأملاين ملدينة القد�س خالل فعاليات 
احلرب العاملية الأوىل 1917-1918م، ق�سم الوثائق دائرة املكتبة الوطنية، عمان، 

.Jerusalem718-906 الأردن
Kiepert. Henry: Anew Map of Palestine Including also Phoenicia and • 
Coele Syria 1:250000 Mile Berlin &Paris, 1850.

Conder.C.R&Kitchener.R.E, Map of western Palestine • (26) sheet surveys 
conducted for committee of the Palestine exploration fund during the 
Years      1872-1877, 1:63360Mile, London, 1880.

م، دار اخلرائط للن�رش-ور�سم اخلرائط، مرتجمة عن  القد�س خارطة املدينة، 1:13000	•
اخلرائط العربية.

الكتب املطبوعة:. 5
م( اجلزري)ت630هـ/1232	• الأثري  بابن  املعروف  الكرم  اأبي  بن  علي  الأثري،  ابن 

الكامل يف التاريخ، 12ج، دار �سادر-دار بريوت، لبنان، 1965-1966م.
	•الأ�سود، اإبراهيم، كتاب الرحلة الإمرباطورية يف املمالك العثمانية، املطبعة العثمانية، 

بعبدا، لبنان، 1898م.
م(�سرية �سالح  ابن �سداد، بهاء الدين اأبو املحا�سن يو�سف بن رافع)ت632هـ/1234	•

الدين، الدار امل�رشية للتاأليف والرتجمة، القاهرة، م�رش، 1964م.
العثمانية،  ال�سهية يف جغرافية امللكة  الثمار  الأبي�س،  	•اندروا�س، كر�سه ويوغاركي 

املطبعة الوطنية، طرابل�س، ال�سام، 1912م.
م(حلية الب�رش يف تاريخ القرن الثالث ع�رش،  البيطار، عبد الرزاق)ت1335هـ/1916	•

2ج، حتقيق حممد بهجت البيطار، دم�سق، �سوريا، 1961م.
م. تقرير جلنة تق�سيم فل�سطني عام 1937م،القد�س، فل�سطني، 1937	•

م. التل، عبد اهلل، كارثة فل�سطني خزانة فل�سطني التاريخية، ط2، دار الهدى، 1990	•

هـ. التميمي، رفيق، وبهجت الكاتب، ولية بريوت الق�سم اجلنوبي، بريوت، لبنان، 1335	•
، مكتبة الهيئة العربية العليا  احلاج اأمني احل�سيني، حقائق عن ق�سية فل�سطني، ط2	•

لفل�سطني، القاهرة، م�رش، 1956م.
م. جمال با�سا، مذكرات جمال با�سا، تعريب علي احمد �سكري، ط1، 1924	•

	•جوهرية، وا�سف، القد�س يف املذكرات اجلوهرية، حترير �سليم متاري وع�سام ن�سار، 
موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، بريوت، لبنان، 2003م.
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