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 شكر وعرفان
 

ًذكسو ػهْنا انؼظاو،  ًآالئواجلصال، حنًد اهلل ػص  ًجم  أٌ ذفضم، ػهْنا تأفضانو  

 دبؼٌَرو، ًأنطاف حٌنو ًقدزذو، فثرنك أمتًنا ىرا انثحث.

ثى أذقدو خبانص انشكس ًأمسَ ػثازاخ انرقدّس  ًانؼسفاٌ، نكم يٍ ساػدَا يف إجناش ىره 

 املركسج، زاجْا يٍ اهلل أٌ جياشّيى خري اجلصاء، ًأخص تانركس:

 ؼِ ػهَ يا أخرخ يٍ أًقاهتى....شًجيت ًأتنائِ ذقدّسا نصربىى ي

أذقدو تانشكس اجلصّم  اىل األساذرج أػضاء انهجنح املرفضهح تدزاسح ًيناقشح حبثنا املرٌاضغ، زاجني  كًا 

 اٌ ّكٌٌ يف يسرٌٍ  انرطهغ.

 األسراذ فاذح تاىِ املشسف ػهَ ىره املركسج، ػسفاَا دبجيٌداذو، ًذٌجْيو يل حرَ خسج يف ىره احلهًحً

شيالئِ يف يكرة انؼًم ػهَ صربىى ًذفيًيى    جدّد ً األخد فامًح انصىسج بربً،األخ حامت

 ًضؼْيت. 

 
 
 

 إتساىْى



 

 ب 

 

 االهداء
 ًزػاه اهلل حفظو انؼصّص ًاندُ إىل ىرا ػًهِ أىدُ

 ػًسىا يف اهلل أمال انغانْح أيِ ىلًإ

 انكسميح شًجيت احلْاج، دزًب يؼيا ذقامسد يًٍاىل 

 أَفال، ػثد انقادز، بفاء.إىل مشٌع حْاذِ أتنائِ: 

 ذِاأخٌ ْغمج أخِ انغايل ػادل ً ًاىل

 إىل يٍ بسفين ذبره اندزاسح األسراذ فاذح تاىِ

 انؼهى مالب مجْغً إىل 
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 التعريف بالموضوع:
مف كىذا لما يمثمو ، لميجرة المشرؽ العربي أىـ كجية اختارىا المغاربةيعد 

عربي . كمف بيف أىـ المناطؽ في المشرؽ المشتركة كتاريخية خصكصيات دينية كحضارية
لما تحممو مف  ببلد الشاـ كعمى كجو الخصكص فمسطيف نجد، لممغاربةبمة التي كانت قً 
فٌ ، كمكانة في قمكب المسمميف أماكف مقدسة فمسطيف ليس حديث عيد جد المغاربة في تكا كا 

تاريخ المغاربة بفمسطيف منذ األياـ فقد ارتبط ، دـالقً ف بؿ ىك مكغؿ في يعتقد الكثيرك كما 
لفمسطيف في الغالب بيدؼ التعبد في ككانت الزيارة ، خكؿ اإلسبلـ لببلد المغربداألكلى ل

مكانة خاصة لدل المسمميف مقدس كالمسجد األقصى ألف لمبارؾ رحاب المسجد األقصى ال
النبي _ صمى اهلل  كيؼ ال كىك أكلى القبمتيف كثالث الحرميف الشريفيف كمسرل، المغاربة

الرحاؿ في ىذه البقعة المغاربة  حطى ، مكانة الدينية السامية لمقدسكبالنظر ليذه العميو كسمـ_ 
ف إلى أ، تكاجدىـ عبر السنيف كاألعكاـ كانت شاىدا عمى اليـ أكقاف حيث أكقفكا، المباركة

 كاالعتداء، ـ1967ثـٌ احتبلؿ القسـ الشرقي عاـ  ـ1948سنة  القدسغربي حتؿ الصياينة اً 
سبلميعمى كؿ ما ىك مقدٌ  أكقاؼ المغاربة ت ككان، كبداية عمميات التيكيد الممنيج يافي س كا 

       . كالطمس كالتيكيد مف األماكف التي تعرضت لبلنتياؾ كالعدكاف
 :الموضوع اختياردواعي 

 بيف الذاتية كالمكضكعية:فقد تنكعت ، المكضكع اختيارأما دكاعي 
ضكع العبلقة بيف بمك الشخصي  االىتماـاألسباب كالمبررات الذاتية مف كتنطمؽ 

العبلقة  ىذه يبرز عمؽفي إنجاز عمؿ  الرغبةك ، كحب اإلطبلع كالبحث فيو القدسالمغاربة ك 
، االمتداد الحضارم المشترؾاالنتماء ك كذلؾ بحكـ ، القدسبيف بمداف المغرب العربي ك 

 .باإلضافة إلى االستجابة لنكع التخصص
 :كضكعية فأبرزىاكأما األسباب الم

  مف خبلؿ أكقافو.حيث أنو يتناكؿ التكاجد المغربي في القدس ع أىمية المكضك 
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  أفى الدراسات في ىذا المكضكع نادرة حيث ، جدير بالبحث كالتنقيب المكضكعككذلؾ
 .جدا

  تاريخ المغرب العربي المعاصر "يدخؿ في نطاؽ تخصصي مكضكع الدراسة " 

  تنطمؽ ككضع لبنة، غير كاضحةالتي ال تزاؿ  إلزالة الغمكض عف بعض جكانبومحاكلة 
   لمغكص أكثر في أعماؽ ىذا المكضكع. منيا أقبلـ الباحثيف

 اإلشكالية:
مكضكع أكقاؼ المغاربة في القدس الشريؼ يعد عمى جانب كبير مف األىمية رغـ  إفى 

عمى عكس باقي المكاضيع التاريخية المغاربة  خصكصا بو مف قبؿ الباحثيف االىتماـقمة 
كلمكقكؼ عمى ، التي حظيت بالنصيب األكفر اصة بمنطقة ببلد المغرب العربيالخ األخرل

فيما تمثمت ىذه األوقاف وما تي: إلشكاؿ اآلاالجكانب المتعمقة بيذه األكقاؼ يمكننا طرح 
الدولية أىم ردود األفعال ما و ، ؟لياالتي تعّرضت  الصييونية االنتياكاتىي أبرز 
ىذه  يندرج تحتك  ؟لمغرب العربي لحماية ىذه األوقافن ابمدا وكيف تعاممت، ؟واإلسالمية

 شكالية عٌدة تساؤالت فرعية:اإل
 ؟في القدس كأماكف تكاجدىا أكقاؼ المغاربةمت فيما تمثى  .1
  ؟كقاؼ المغاربةالصييكنية أل االنتياكاتمتى بدأت  .2
 األكقاؼ؟كضع عمى كما مدل تأثيرىا  الصييكنيةأبرز االعتداءات  .3
 ؟كردكد األفعاؿؼ ىي أىـ المكاق ما .4
 االنتياكات؟ المحفظة كالرٌد عمى تمؾ ما ىك دكر بمداف المغرب العربي في .5
 : البحثنطاق 

كىك تاريخ احتبلؿ الصياينة لمقسـ الغربي لمدينة  1948يبدأ مجاؿ الدراسة مف سنة 
أم بداية القرف الكاحد كالعشريف كمركر  2000أما نياية الدراسة فحٌددت ب سنة ، القدس
 .ؼ قرف عمى احتبلؿ فمسطيفنص
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 أهداف البحث:

 :يمكن حصر أهداف البحث األساسية في مجموعة النقاط التالية
 .كالسياسي االجتماعيبالتاريخ االىتماـ  .1
 .مف خبلؿ أكقافوإبراز التكاجد المغاربي في القدس  .2
 تعٌرضيـ مف خبلؿ، ة في القدساينصيلألفعاؿ ا الكجو الحقيقيتسميط الضكء عمى  .3

 .بةكقاؼ المغار أل
 إلطبلع عمى مدل عمؽ العبلقة بيف المغاربة كالقدس.ا .4
 .اإلسرائيمي لمقدس االحتبلؿاكلة معرفة أكضاع أكقاؼ المغاربة بعد مح .5

 المنيج المتبع:
صفي كذلؾ لسرد بعض األحداث كالحقائؽ الك  التاريخي اعتمدنا في بحثنا عمى المنيج

 األكقاؼ. تجاهياسة الصييكنية بالسخاصة فيما يتعمؽ ، قاؼ المغاربة في القدسعف أك 
جؿ تفسير بعض الحقائؽ في بعض النقاط عمى المنيج التحميمي مف أكما اعتمدنا 

 تيجاه، كالمكاقؼ المتعددة مف دكؿ العالـ بشكؿ عاـ كالدكؿ اإلسبلمية كالعربية بشكؿ خاص
 األكقاؼ.عمى الممارسات الصييكنية 

 كأثناء كجكده االحتبلؿقبؿ  في القدس أىـ الممتمكات المكقكفة لممغاربةعرض عند ك 
 كا استعممنا طريقة عرض األرقاـ كاالحصائيات. ري ج  مكا كىي تً الذيف قي  عدد سكاف المغاربةككذلؾ 

 خطة البحث:
 ىذا عمى النحك التالي: مقدمة كمدخؿ كفصمييف كخاتمة. بحثال تقسم
مف خبلؿ لمحة تاريخية ، كفمسطيفالعبلقة بيف المغاربة جاء تحت عنكاف جذكر  المدخل:

 كتطكرىا التاريخي.ليؤالء المغاربة في القدس  تبيف التكاجد المبكر
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كقد عرضنا فيو عف مجمكع أكقاؼ ، بعنكاف أكقاؼ المغاربة في القدس الفصل األول:
شخاص الذيف أكقفكا ىذه األبكالتعريؼ ، كمكاف تكاجدىا كمساحتيا، المغاربة في القدس

  سكاف المغاربة في القدس.لم في الحياة العامة جتماعي كاالقتصادمكدكرىا اال الممتمكات
ات تحديبرزا الك ا االنتياكات الصييكنية لؤلكقاؼيز فيو عمى دراسة ركتـ الت الفصل الثاني:

قكانيف المنظكمة  خبلؿ عرض مفكالممارسات الصييكنية  االحتبلؿالتي كاجيتيا في ظؿ 
الحديث عف المكاقؼ كردكد األفعاؿ لمتصدم لياتو  ثـٌ ، كغيرىا مف الكسائؿ حفرياتالك 

 .الممنيجة االنتياكات
 :المعتمدة في انجاز البحث والمراجع أىم المصادرنقد 

أشكاؿ المراجع بيف  اختمفتك ، جعامر الك المصادر ممكضكع بيف عت المادة العممية لتنكٌ 
 .ثاألبحا كتقارير دراسات المؤتمراتك  كالمذكرات مقاالتالمؤلفات ك ال
  :لمصادرا

 بؿ كجدنا مصادر، بالتحديدمصدر متخصص يشمؿ المكضكع  حسب اطبلعنا لـ نجد
فمثبل اعتمدنا عمى كتاب المفصؿ في تاريخ ، يا جانب معيف مف جكانب المكضكعذيكر في
لشرح كذكر أكقاؼ ككذلؾ كتاب ببلدنا فمسطيف لمصطفى مراد الدباغ لعارؼ العارؼ القدس 

كثائؽ مقدسية ككتاب  كأىـ شخصيات الكقؼ المغربي في القدس. جدىاالمغاربة كأماكف تكا
مغاربة بذكر بعض الكثائؽ الكقفية أكقاؼ ال خٌص  الذم تاريخية لكامؿ جميؿ القدسي

نكبة فمسطيف كالفردكس ككتاب  مف مصدرىا بسجبلت المحكمة الشرعية بالقدساألصمية 
 سرائيمية ليذه األكقاؼ.لمكقكؼ عمى االعتداءات اإلالمفقكد لعارؼ العارؼ 

  لمراجع:ا
كتكلي جانبان في األكقاؼ اإلسبلمية في فمسطيف تكفرت لدينا بعض المراجع التي تيتـ ب

ال تكجد مراجع مختصة بأكقاؼ المغاربة في  إال أنو كقاؼ المغاربة في القدسأل طياتيا
اعتمدنا عمييا عبد  كمف أىـ المراجع التي، المكضكع ككؿالقدس بالقدر الكافي الذم يستكفي 
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_ رحمة ابف عثماف نمكذجا_  "القدس كالخميؿ في رحبلت المغاربة" بكتابيواليادم التازم 
نصكص الحجج الكقفية ك في القدس الجذكر األكلى لممغاربة كأكقافيـ الذم أفادنا في ذكر 

يخ كذكر تكار  مف المكضكعاستعممناه في جكانب عدة  "المغاربة في القدسأكقاؼ "ككتابو 
الفمسطينييف لممؾ المغرب  مراسبلتالكقفية ككذلؾ  كلمف ترجع كؿ كقفية كالنصكصالكقفيات 

 إصدار كزارة الثقافة الجزائرية "كقؼ سيدم مديف"ككتاب  لمتدخؿ مف أجؿ حماية األكقاؼ
أكبر كقؼ بالقدس كذلؾ بالحديث عف  أفادناالذم  القدس عاصمة الثقافة العربية بمناسبة

كدكرىا  في فمسطيفاألكقاؼ اإلسبلمية " ككتاب سامي محمد الصبلحات ك ثائؽبالصكر كالك 
في سرد الجداكؿ الخاصة بممتمكات المغاربة الذم أفادنا  "في مكاجية االحتبلؿ اإلسرائيمي

 .في القدس ككذلؾ االعتداءات اإلسرائيمية عمى األكقاؼ
 :المؤتمرات أعمال

دكلي الرابع " األكقاؼ اإلسبلمية كالمسيحية مؤتمر بيت المقدس اإلسبلمي الكما كاف ل
 راـ اهلل. في ـ 2013جكاف  6_  5 الذم عيقد في " في القدس تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي

المفتي العاـ لمقدس الشيخ محمد حسيف  بحثدكر في إثراء ىذه الدراسة كذلؾ مف خبلؿ 
  ."قاؼ اإلسبلمية في القدسعمى األك  ئيميةااالعتداءات اإلسر "بعنكاف  الفمسطينيةكالديار 

 التقارير: 
الذم  .اإلسبلميةمف إصدار مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات ىك تقرير باقكف ىا أبرز 

 االعتداءات اإلسرائيمية عمى األكقاؼ.يبرز بالصكر 
  :البحث والدراسة صعوبات

  :صاعب في إعداد ىذا البحث ىكإف أبرز ما كاجيني مف م
المتخصصة فيو ح لممعمكمات بصفة كبيرة فالمصادر مقد كجدنا شقمة المادة العممية ف

كؿ منيا تدرس المكضكع في جانب مف الجكانب كىذا يعكد إلى ككذلؾ المراجع قميمة ك  نادرة
  خصكصا المغاربة منيـ بيذه المكاضيع.قمة اىتماـ الباحثيف 
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دد إنجاز مذكرة باعتبار أننا بص، الممقاة عمى عاتقي مقابؿ المسؤكليات، عامؿ الكقت
   فالفترة المحددة بالكاد كفتني.، تخرج لمستكل شيادة الماستر

 فاتح باىيلؤلستاذ ، ال يفكتني ىنا أف أتقدـ بجميؿ عبارات الشكر كاالمتنافوفي األخير 
يكداتو في تصحيح ما كقع في ىذا البحث مف عرفانا بمج، المشرؼ عمى ىذه المذكرة

 حتى خرج في ىذه الحمة. ليكتكجييو ، كتصكيب بعض األخطاء، ىفكات
إني رأيت أنو ال يكتب إنساف كتابا في  :ما قالو العماد األصفياني النياية أقكؿكفي 

كلك قدـ ىذا ، حسفكاف يستكلك زيد كذا ، ىذا لكاف أحسف رإال قاؿ في غده: لك غيى ، يكمو
عمى استيبلء  كىك دليؿ، لكاف أجمؿ. كىذا مف أعظـ العبر كلك ترؾ ىذا، لكاف أفضؿ

 .لنقص عمى جممة البشر"ا
لمف  افأككف ممنكن، ك طبعا ىذا النقص يستكجب النقد كالتصكيب مف أىؿ االختصاص

كي يستفيد القارئي كالميتـ بتاريخ أمتنا المجيدة كيقؼ عمى مكاطف ل ياحصحٌ عٌرفني أخطائي ك 
 الضعؼ ك مكامف القكة فيو .

        .كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف 
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 :والقدس المغاربة بين العالقة جذور
 عبر لممغاربة ادمقص كانت خاصة، القدس كمدينة ،عامة فمسطيفمف المعركؼ منذ القدـ أف 

 يعرجػكف مػا سػرعاف المنػكرة، كالمدينػة المكرمػة مكػة يػزكركف كػانكا الذيف المغاربة فالحجاج ،التاريخ
 .اإلقامة فييا تعجبيـف ،قاصديف المسجد األقصى المبارؾ المقدسة المدينة عمى

 فضػبل ...(رحالػة ،محٌدثكف ،)عمماء المغاربة العمـ أىؿ القدس مدينة جذبت أخرل جية كمف 
 كبػاقي بالمدينػة، كاإلقامػة الصػميبية، الحػركب صػدٌ  فػي شػارككا الػذيف المغاربػة، المجاىػديف عػف

 .المناطؽ الفمسطينية
 القػدس لمدينػة الفرنجػي االحػتبلؿ قبػؿ مػا منػذ المقػدس بيػت زيػارة عمػى المغاربػة دأب كقػد
كقػد  ـ 1187 /ق 583 سػنة الفرنجػة مػف القػدس استرجاع بعد المغاربة أعدادتزايدت ك  ،ـ.1099ق/492
ة شكك ككسر المقدس، بيت فتح في زبار  ردك  ليـ ككاف ،الفرنجة ضد اإلسبلمي الجياد في المغاربة ساىـ

مد ( المنصكر يعقكب)المغرب سمطاف مف األيكبي الديف صبلح الناصر طمب كلذلؾ ،فمسطيف في الفرنجة
لمسػاندة  رايػكب أسػطكال المغػرب سػمطاف فجيػز ،الفرنجػة أسػاطيؿ تنػازؿ بحريػة، بأسػاطيؿ كتزكيػده العكف، يد

 .، فيمايمي نعرؼ المغاربة كالكقؼالعربي المشرؽ في اإلسبلمي الجيش
نقصػػػد بالمغاربػػػة سػػػكاف المغػػػرب الكبيػػػر، الػػػذم كػػػاف يتسػػػع لممغػػػرب األدنػػػى  :1المغاربةةةة .أوالً 

داف األنػػػدلس كمكريتانيػػػا )تػػػكنس( كاألكسػػػط )الجزائػػػر( كاألقصػػػى )المغػػػرب(، كتضػػػاؼ إلػػػى ىػػػذه البمػػػ
كيػػػذىب الػػػبعض بػػػالقكؿ أف  كيقصػػػد كػػػذلؾ السػػػكاف المتكاجػػػديف مػػػف ليبيػػػا حتػػػى شػػػنقيط )مكريتانيػػػا(

المغاربة اسـ أطمقػو عػرب المشػرؽ عمػى مػف كفػد عمػى ببلدىػـ مػف سػكاف الجػزء الغربػي مػف الػكطف 
: العربي، كيشمؿ ىذا االسـ غالبا كؿ مف جػاء مػف األنػدلس أك مػف األقطػار العر  بيػة المعركفػة اليػـك
مػػيبلدم فػػي رحمتػػو 18مكريتانيػػا، المغػػرب، الجزائػػر، ليبيػػا. كيػػذكر ابػػف عثمػػاف المكناسػػي فػػي القػػرف 

 2.حارة المغاربة أنو كجد فييا المراكشي )المغربي( كالجزائرم كالتكنسيلمقدس ك 

                                                           

  .12ـ ،ص  1988، 39، ع  مجمة القدس الشريف  . ” التاريخية أىميتيا ك القدس في المغاربة حارة “العسمي:  كامؿ جميؿ 1
ىػ 1437،ربيع األكؿ ، 137، قطر ،ص  ث والدراسات اإلسالميةكتاب األمة إدارة البحو حسف يشك: "عبلقة المغاربة بفمسطيف الكقؼ كالرحمة"،  2

، دار األمة ،  اإلشعاع المغربي في المشرق  دور الجالية الجزائرية في بالد الشام.كسييؿ الخالدم: 16،،ص  2016ػ جانفي  2015ديسمبر 
، ،مكتبة عبلء الديف، )د ط(، تونس الحديث والمعاصر أبحاث في تاريخ.ك الشيباني بنبمغيث:  268ـ، ص  2016طبعة مزيدة كمنقحة ، الجزائر،

، منشكرات المنظمة اإلسبلمية ةةة رحمة ابن عثمان نموذجا ةةة القدس والخميل في رحالت المغاربة.ك عبد اليادم التازم: 224، ص 2008صفاقس،
 .25ـ.  1997لمتربية كالعمـك كالثقافة ػػػ إيسيسككػػػ ، )د.ط(، الرباط،
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 بعػد المقػدس بيػت فػي المغاربػة مػف داداأعػ األيػكبي الػديف صػبلح الناصػر أسػكف كقػد
 في يثبتكف مف ىناؾ أسكنت " :الديف الناصر صبلح كقاؿ .الفرنجة عمى ،المسمميف انتصار
   1"المدينة ىذه كعمى المسجد األقصى، عمى يؤتمنكف مف كخير البحر، في كيبطشكف البر،
 الديف ناصر صبلحلم األكبر النجؿ) عمي الحسف أبك الديف نكر األفضؿ الممؾ أكقؼ ثـ
عمػى  سػمطنتو إبػاف القػدس فػي المقيمػيف المغاربػة، طائفػة مصػالح عمى المغاربة حارة (األيكبي
 بغيػة، لػو تابعػة القػدس كانػت حػيف ،(ـ 1195 /ق 592 – ـ 1193 /ق 589 ) دمشػؽ
 سػكانيا كمسػاعدة فييػا، كاإلقامػة القػدس، إلػى القػدـك عمػى المغػرب العربػي أىػؿ تشػجيع

 الحػيف ذلػؾ منػذ كعػرؼ .المبػارؾ األقصػى كمجاكرة المسػجد االستقرار فضمكا ذيفال المغاربة،
 .2ة"المغارب حارة" باسـ

كمنػػػذ ذلػػػؾ الحػػػيف بػػػدأ ظيػػػكر أكقػػػاؼ المغاربػػػة فػػػي القػػػدس، حيػػػث أكقػػػؼ بعػػػض المغاربػػػة 
كقفيات أخرل سميت باسميـ، ككاف ليا دكر اجتمػاعي كاقتصػادم، خاصػة بالمغاربػة الكافػديف 

لقػدس، كمػف أبرزىػا كقػؼ الشػيخ عمػر بػف عبػد النبػي المصػمكدم الممقػب بػالمجرد كالمقيميف با
 .3ـ، كذلؾ بتعمير الزاكية المعركفة بزاكية المغاربة1303سنة 

 الوقف:ثانيًا.
 اصطبلحي أك شرعي آخرك  لغكم احدىما مدلكالف الكممة ليذه :تعريفو .1
قػػؼ الشػػيء كأكقفػػو بمعنػػى الكقػػؼ بفػػتح الػػكاك كسػػككف القػػاؼ ، مصػػدر ك  :المةةدلول المغةةويأػػػ 

 حبسو كأحبسو . كتجمع عمى أكقاؼ ككقكؼ
 . كسمي كقفان لما فيو مف حبس الماؿ عمى الجية المعينة .1

                                                           

 95ص  حسف يشك: المرجع السابؽ، 1
  14: المرجع السابؽ، ص حارة المغاربة في القدس وأىميتيا التاريخية:  جميؿ العسمى كامؿ 2 
 .34، المرجع السابؽ، صالقدس والخميل في الرحالت المغربية )رحمة ابن عثمان نموذجا(عبد اليادم التازم: 3 
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ذكػػػػر الفقيػػػػاء تعريفػػػػات مختمفػػػػة لمكقػػػػؼ تبعػػػػان آلرائيػػػػـ فػػػػي مسػػػػائمو  :ب.المةةةةدلول اإلصةةةةطالحي
 إال أف أشمؿ تعريؼ لمكقؼ ىك :  ،الجزئية

، إذ يؤيػػده مػػا ركاه عبػػد اهلل بػػف عمػػر رضػػي اهلل عنيمػػا، «ة تحبػػيس األصػػؿ كتسػػبيؿ المنفعػػ» 
أف عمر بف الخطػاب رضػي اهلل عنػو أصػاب أرضػان بخيبػر، فػأتى النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ 
يستأمره فييا، فقاؿ: يػا رسػكؿ اهللأ أصػبت أرضػان بخيبػر لػـ أصػب مػاالن قػط أنفػس عنػدم منػو، 

 ركاه البخػػارم فػػي صػػحيحو.« دقت بيػػا إف شػػئت حبسػػت أصػػميا، كتصػػ:» فمػػا تػػأمر بػػو؟ قػػاؿ 
ب س أٍصمىو ، كسىب ؿ ثمرتو » كفي ركاية:   ركاه النسائي في سننو، كابف ماجة في سننو.« حى

فقكلو: )تحبيس( مف الحػبس بمعنػى المنػع ، كيقصػد بػو إمسػاؾ العػيف كمنػع تممكيػا بػأم سػبب 
 مف أسباب التمميؾ.

 كقكلو )األصؿ( أم العيف المكقكفة 
سبيؿ المنفعة( أم إطبلؽ فكائد العيف المكقكفة كعائداتيا لمجيػة المقصػكدة مػف الكقػؼ كقكلو )ت

 كالمعنية بو.
 التصػدؽ أك التبػرع مػف خػاص نػكع عػف يعبػر إسػبلمي فقيػي مصػطمح ، الكقػؼ كباختصػار
 كاسػتمرار بقػاء ليػا يكػكف التي كالصدقات التبرعات عمى ،فيطمؽ كاإلحساف الخير عمى سبيؿ

 بيا. الناس بحيث ينتفع ،
 ىناؾ نكعاف مف األكقاؼ كىما :أنواعو  .2

كمثػاؿ  ، عمييػا لمصػرؼ ريعػو كخصػص لمخيػر جيػة لجعمػو كقػؼ ما كىك :الوقف الخيري - أ
 مػف مصنع لينفػؽ اك  زراعية ارض اك اكعقار ما مشركع اك ارض كقؼ ذلؾ كاف سكاء ذلؾ
 عمى عسكرية أك ثكنات عمى أك مستشفى عمى اك مدرسة عمى أك مسجد عمى غمتو أك ريعو
 اهلل الى المحبس بيا الخير يتقرب انكاع مف نكع ام مف الخ..…المسنيف عمى أك االيتاـ دكر
كجػػؿ. بتختصػػار يكػػكف الكقػػؼ الخيػػرم لتمكيػػؿ كػػؿ جيػػات التكافػػؿ اإلجتمػػاعي التػػي دعػػا  عػػز

 بيا. اك االىتماـ عمييا االنفاؽ القرآف الكريـ الى
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مػف  لغيػره أك لمكاقػؼ فيػو الريػع اسػتحقاؽ جعػؿ امػ كىػك :الوقةف الةذري أو األىمةي -ب
بػأف  كذلػؾ ، غيػرىـ مػف أك االقػارب مػف كػانكا ،سػكاء بالكصػؼ أك بالذات المعنييف االشخاص

 فػي كيػدخؿ ..كفػاتي  بعػد مػف أكالدم عمػى ثػـ حيػاتي مػدة نفسػي عمػى أرضػي أكقفػت :يقػكؿ
 البنات. أكالد ككذلؾ أكالده ذلؾ أكالد

 جيػة كانػت فػاف ، عمييػا الكقػؼ يػتـ التػي الجيػة ىػك .. كاالىمػي رمالػذ الكقػؼ بػيف كالفػرؽ 
 كػاف سػكاء أقاربػو أك بأىمػو خاصػة الكقػؼ جيػة كانػت كاف ، خيريػا الكقػؼ كػاف الكقػؼ عامػة

 1.أك ذريا أىميا الكقؼ
مكػانيف اثنػيف كانػا تحػت  ـ الػذم حػبس1320الشيخ أبي مديف الغػكث الحفيػد سػنة  ككقؼ

ة عػيف كػاـر مػف قػرل مدينػة ممكو كتصرفو، ككاف يتكلى ىػك نفسػو اإلشػراؼ عمييمػا، كىمػا قريػ
  .2القدس الشريؼ، كقنطرة أـ البنات بباب السمسمة

باإلضافة إلى كقفيات أخرل تسمت باسػـ أصػحابيا المغاربػة المقيمػيف بحػارة المغاربػة كمػا 
 حكليا في القدس الشريؼ.

كظمػػػت ىػػػذه األكقػػػاؼ مجتمعػػػة محفكظػػػة كقائمػػػة، عبػػػر اخػػػتبلؼ العصػػػكر، كخاصػػػة أيػػػاـ 
ـ، كلػػػـ تتعػػػرض 1917ـ، كحتػػػى بعػػػد االحػػػتبلؿ البريطػػػاني سػػػنة 1516ي عػػػاـ الفػػػتح العثمػػػان

 . كاستمرت إلى يـك الناس ىذا.            3ـ1948لبلنتياؾ إال بعد قياـ الكياف الصييكني سنة 
 
 

                                                           

1
ىػ / 1415،  24، مصر عدد مجمة البحوث الفقيية المعاصرشكقي أحمد دنيا: " أثر الكقؼ في إنجاز التنمية الشاممة ،  

ـ، ص 1972، القاىرة، 2، دار الفكر العربي، طمحاضرات في الوقفك محمد أبك زىرة:  .36ػ ػػػ 35ـ، ص ص 1995
األوقاف اإلسالمية في فمسطين ودورىا في مواجية االحتالل . كانظر كذلؾ: سامي محمد الصبلحات: 8ػػ  7ص 

 .25ػػ  24ـ ، ص ص  2011، بيركت ،1ط،مركز الزيتكنة لمدراسات كاإلستشارات ،اإلسرائيمي 

 .74، ص سامي محمد الصبلحات: المرجع السابؽ 2 
 .102ص  حسف يضك: المرجع السابؽ، 3
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 حةةةارة المغةاربة أوال:
 الموقع والمساحة .1

الذم كانت تقع عميو حارة المغاربة في الجانب الجنكبي الغربي لمدينة ، يقع المكاف
بالقرب مف حارة الشرؼ كحارة الييكد كحارة ، القدس إلى الغرب مف المسجد األقصى المبارؾ

كمف الشرؽ الزاكية الفخرية ، يحدىا مف الجنكب سكر القدس كباب المغاربة، 1سمسمةباب ال
كقكس كلسكف المعركؼ  2كمف جية الشماؿ المدرسة التنكزية، كيمييا المسجد األقصى

بأقكاس تنكز الحاممة لممدرسة التنكزية كعمى صفيا تربة األمير حساـ الديف بركة خاف 
ككاف ، تحكلت اليـك إلى حارة الييكد()لغرب حارة الشرؼ كمف جية ا، كالمكتبة الخالدية

يمكف الكصكؿ إلييا عبر زقاؽ يفصؿ بيف زاكية المغاربة كتربة األمير بركة خاف المعركفة 
خمسة كأربعيف ألؼ متر  2ـ 45000كذلؾ بالمكتبة الخالدية حيث تقدر مساحة الحارة بػ

 . 3قدس القديمة( مف مساحة ال%5كىي بذلؾ تشكؿ ما نسبتو )، مربع
 الشكل العام لمحارة:  .2

تأخذ حارة المغاربة شكبل مربعا يتخممو منشآت أثرية كتاريخية قديمة يعكد بعضيا لمعصر 
كيتخمؿ ىذه المنشآت عقبات كأزقة معكجة كضيقة تصؿ أرجاء الحارة بعضيا ، األيكبي
مف المباني  كيتكزع عمى جانبي كؿ عقبة أك طريؽ أك زقاؽ في ىذه الحارة عدد، ببعض

التي يعمكىا في بعض األحياف قناطر كبكائؾ مع ظيكر قميؿ لمقباب مما ميز ، المتبلصقة

                                                           

 .84 ص، المرجع السابؽ: سامي محمد الصبلحات 1
مج ، الموسوعة الفمسطينيةنظر: اـ. 1328نسبة إلى كاقفيا األمير تنكز الناصرم نائب الشاـ سنة : المدرسة التنكزية 2
 .537ص ، 3
 .95ص ، : المرجع السابؽحسف يشك 3
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التي كانت تعمكىا قبة مرتفعة عف غيرىا مف المباني فعرفت بمدرسة ، المدرسة األفضمية
 .1القبة

كقد كصفيا كامؿ العسمي قائبل >> كتتخذ الحارة شكبل مستطيبل تتخممو طرؽ مبمطة  
كجميع منازؿ الحي مبلصقة بعضيا لبعض كىي أبنية قديمة تشتير بآبارىا كغرفيا ، ةضيق

كما تشتير بصغر مداخميا كمف ضمف أبنيتيا مباف تاريخية ، الصغيرة كجدرانيا السميكة
 . 2إسبلمية يرجع بعضيا إلى زمف المماليؾ <<

 تأسيس حارة المغاربة  3
 يقؿ ال ثالث دافع كاف. العمـ لطمب كأ الحج ضةلفري القدس الى يأتكف المغاربة كانكا

 .األيكبي الديف صبلح مع الصميببية الحركب في اإلشتراؾ كىك، السببيف ىذيف مف أىميتو
 الديف صبلح زمف العيد عمى كبقكا، ف محمكد زنكيالدي نكر جيكش في المغاربة تطكع فقد

 يجاكركا أف المغاربة اعتاد، تحالف عد 3.الصميبييف سيطرة مف المدينة تحررت أف إلى األيكبي
 كًعرفىانان . األقصى المسجد مف مكاف أقرببيت المقدس  لحائط الغربية الجنكبية الزاكية قرب
 589 سنة المغاربة عمى البقعة ىذه األيكبي الديف صبلح ابف األفضؿ الممؾ قىؼ كى ، منو
 فتحو مف تسنكا خمس بعد الديف صبلح فييا تكفي التي السنة نفس كىي)ـ 1193ق/

 القدس فى المغاربة أعداد تزايدت السنة ىذه في لصميبيفا مف القدس استرجاع بعد)المدينة

                                                           

، ـ 2008، فمسطيف، 2ط، مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية، األقصى الحقيقة والتاريخالمسجد : عيسى القدكمي 1
 . 111ص 

، ـ 1988، 39 األردف، ع، مجمة القدس الشريف. ” التاريخية اىميتيا ك القدس فى المغاربة حارة“: العسمي جميؿ كامؿ 2
 10ص 

، ـ ػػ مذكرة لنيؿ شيادة الماستر 1948ـ / 1847ػػ  إلى فمسطين الجزائريينىجرة : سميمة بف عمر كعفاؼ سديرة 3
 . 18ص ، ـ 2017ـ ػػ  2016، الكادم، جامعة الشييد حمو لخضر، قسـ العمكف اإلنسانية، أ:الطاىر سبقاؽ، إشراؼ
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أعيد تقييد الكقؼ بأمر مف ، ـ 1596ق/ 1004ـ ك1268ق/  666كفي سنتي ، الشريؼ
 . 1القاضي الشرعي بكتاب متصؿ الثبكت بحكـ الشريعة اإلسبلمية

 كتزكيده العكف يد مد المنصكر يعقكب غربالم سمطاف مف األيكبي الديف صبلح طمب
 لمساندة كبيران  أسطكال المغرب سمطاف فجٌيز، الصميبيف أساطيؿ تينازؿ كي بحرية بأساطيؿ
 ضد اإلسبلمي الجياد حركة في المغاربة ساىـ كقد العربي. المشرؽ في اإلسبلمي الجيش
 . 2تحرير المسجد األقصى في بارزه  سيـ ليـ ككاف الفرنجة

 بعد المقدس بيت في المغاربة مف أعدادان  األيكبي الديف صبلح الناصر سكفأ كقد
 الممؾ أكقؼ ثـ، الفرنجة مف المقدس بيتكتحرير  حطيف معركتي في المسمميف انتصار
 مصالح عمى البراؽ بحائط المحيطة المساكف الديف صبلح بف عمي الديف نكر األفضؿ
 أخذ التاريخ ذلؾ بعد ك، إقامتيـ في عمييـ التسييؿ ةى بغاي القدس في المجاكرة المغربية الجالية
 األفضؿ الممؾ أكقفيا أف. بعد المغاربة حارة باسـ ييعرؼ القدس مدينة مف المكاف ىذا

 الزماف مر كعمى، الصبلحي الفتح بعيد تأسست أف منذ إسبلميا عمى حافظت، األيكبي
 مف المغاربة كغيرىا. حارة كزكايا تكمصميا كأبنية مدارس مف المتعددة األكقاؼ فييا انتشرت
 عصرنا في شيرتيا كترجع .3الشريؼ بالقدس القديمة البمدة في المكجكدة الحارات أشير
سنة  بكامميا الحارة دمرت حيف االحتبلؿ قكات عميو أقدمت الذمؿ الفع إلى الحالي
 . 4ـ1967

                                                           

حمب  الفمسطينية" جامعة "بحث مقدـ إلى الندكة العالمية األكلى لؤلثار، أوقاف المغاربة في القدس: عبد اليادم التازم 1
 . 10ص ، ـ24/09/1981، 19

 12ص ، المرجع السابؽ، : حارة المغاربة في القدس وأىميتيا التاريخيةجميؿ العسمى كامؿ 2
 .32ص ـ، 1981، القدس 2ط، دائرة األكقاؼ العامة، وقفيات المغاربة: أحمد سعد الديف العممي 3
، مركز بيت المقدس لمدراسات التوثيقية ،"ينسى ال .ألـ..المغاربة في القدس أكقاؼ" : عيسى الفدكمي 4
.org.aqsaonline.www ،22:50ـ، الساعة 20/03/2019 تاريخ اإلطبلع:، فمسطيف. 
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، ألنيا المكاف، خاصة التي تقكـ عمييا حارة المغاربة ذات أىمية دينية، كتعتبر البقعة
   .1الذم حمؿ النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ ليمة اإلسراء كالمعراج، الذم حط فيو البراؽ

الذم  فقد كاف دخكؿ نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ مدينة القدس مف بابيا اليماني
ف القريب التي تميز بيا ىذا المكا، كذلؾ تأكيدا عمى المكانة، أصبح يسمى بباب المغاربة

كينقؿ مجير ، الذم ربط الحبيب صمى اهلل عميو كسمـ فيو البراؽ الشريؼ، جدا مف الحائط
الديف ركاية اإلسراء بقكلو:>> ثـ انطمؽ بي جبريؿ عميو السبلـ حتى دخمت المدينة مف بابيا 

فربط بيا البراؽ كدخمت المسجد مف باب تميؿ فيو ، فأتى قبمة المسجد، اليماني الجنكبي
كيضيؼ قائبلن:>> قاؿ مؤرخك بيت المقدس ال نعمـ بابا بيذه الصفة إال ، شمس كالقمر<<ال

  2باب المغاربة <<
 مباني حارة المغاربة:  4

التي لعبت دكرا بارزا في الحركة ، لقد إحتضنت الحارة العديد مف المباني األثرية
العصر األيكبي ثـ العصرييف كالتي يعكد تاريخيا إلى ، العممية كالفكرية كالدينية في القدس

 . 3المممككي كالعثماني
كعمى مر الزماف إنتشرت في الحارة األكقاؼ المتعددة مف مدارس كأبنية كمصميات كزكايا 

ككانت ىناؾ زاكية ، ىذا كقد أسس المغاربة مسجدا كسمكه مسجد المغاربة، إلخ...كغيرىا

                                                           

ص ، ـ2008، صفاقس، (د ط)، مكتبة عبلء الديف، ، أبحاث في تاريخ تونس الحديث والمعاصر: الشيباني بنبمغيث 1
226. 

، مطبعة دار األيتاـ الصناعية، يد الراشدي وحتى نياية الدولة األيوبيةبيت المقدس من الع: يكسؼ حمد أحمد عبد اهلل 2
 . 290ص ، ـ 1982، القدس، 1ط
 .111ص ، المرجع السابؽ: عيسى القدكمي 3
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أىميا ، عديدا مف المرافؽ، المنازؿككانت الحارة تضـ عبلكة عمى ، تعرؼ بزاكية المغاربة
  1التي بناىا الممؾ األفضؿ بف صبلح الديف األيكبي كسميت بتسمو، المدرسة األفضمية

 المغربي الميدم بف الميدم أفندم محمد الشيخ الفاضبلف العالماف قاـ ق 1342 سنة في
 فضيمة مكافقة عدب الدقاشي التكنسي حميد بف محمد بف أفندم محمد كالشيخ، الجكاني الجبمي

 كقفيات جميع بتجميع -فييا األعمى اإلسبلمي المجمس كرئيس الشرعي بالقدس الحاكـ
ايداعيا كنسخيا ق 1259 حتى سنة ق 720 سنة مف المغاربة  الشرعية المحكمة في ك 
 . 2بالقدس

 :األكقاؼ كىذه
  :م 1193 /ه 589 األفضمية المدرسة - أ

، سف عمي بف السمطاف صبلح الديف األيكبيأكقؼ الممؾ األفضؿ نكر الديف أبي الح
المدرسة األفضمية كقد أنشأىا ككقفيا عمى فقياء المالكية الذيف قدمكا إلى بيت المقدس 

كتقع ىذه المدرسة بالقرب مف حائط البراؽ ، ـ 1193ق / 589كأقامكا فيو كقد كقفيا سنة 
ي الحركة الفكرية في بيت كقد إستمرت ىذه المدرسة تؤدم دكرىا ف، في قمب حارة المغاربة

 . 3المقدس في العصريف األيكبي كالمممككي كما بعدىما
مترا إلى الغرب مف  75حيث تقع عمى بعد ، ـ 1193ق / 589تـ إنشائيا سنة  

كذلؾ أطمؽ عمييا مدرسة القبة لكجكد قبة في أعبلىا ميزتيا عف ، المسجد األقصى المبارؾ

                                                           

، 2ـ ج1972، عماف، ، مكتبة المحتسب لمنشر كالتكزيع، األنس الجميل في تاريخ القدس والخميل :مجير الديف الحنبمي 1
 80ص 

 . 33ص ، المرجع السابؽ، العممي لديفسعد اأحمد  2
مكتبة ، المدارس في بيت المقدس في العصرين األيوبي والممموكي ودورىا في الحركة الفكرية :عبد الجميؿ عبد الميدم 3

 339 - 336ص ص ـ، 1981، عماف 2ط، األقصى
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كتضـ ، سة المالكية ككنيا مكقكفة عمى المذىب المالكيكأطمؽ عمييا المدر ، المباني األخرل
 . 1في داخميا رفات أحد األكلياء الصالحيف يطمؽ عميو الشبخ عيد

فكالده صبلح الديف ، كيبدك أف الممؾ األفضؿ قاـ ببناء ىذه المدرسة تقميدا لمف سبقكه
ا لمف جاء بعده مف كأصبح بناؤىا تقميد، الذم بنى المدارس لتعزيز المذىب السني بيف الناس

خكتو كأمرائو كأصبح بناؤىا سنة متبعة مف قبؿ أعياف الدكلة رجاال كنساء حيث بنك  .2أبنائو كا 
خاصة في القدس الشريؼ مف قادة ، المدارس التي خمدت أسمائيـ كنيضت بالعمـ كالمعرفة

درس فييا  كقد ساىمت المدرسة األفضمية بالنيضة العممية كالفكرية كقد، 3العسكر كاألمراء
كدكرىا لـ يقتصر عمى تدريس الفقو ، الفقو كخاصة المذىب المالكي كالتي كقفت عميو

بؿ تجاكز ذلؾ مف خبلؿ مساىمة عمماء المدرسة األفضمية في تدريس ، المالكي فقط
كقد ، مكضكعات أخرل مثؿ العمـك المغكية كالعمـك الرياضية كعمـ الحديث كغيرىا مف العمـك

اربة سكاء كانكا طمبة عمـ أـ عمماء يدرسكف فييا أك يخطبكف كيدرسكف في كانت كجية المغ
 . 4المسجد األقصى

حيث يعتبر الناظر الذم جمع رتبة المشيخة أعمى ، كتتنكع الكظائؼ داخؿ المدرسة
كيشترط فيو األقدمية كممف ، رتبة عممية في المدرسة كيتـ تعيف صاحبيا بمرسـك سمطاني

عالية ككاف ليـ في الغالب عدة مؤلفات ككاف يقكـ الشيخ بميمة كصؿ إلى درجات عممية 
ككاف بعض ، إال أنو ال يغفؿ العمـك األخرل، التدريس فيتخصص في عمـ كيبرع فيو

المدرسيف يدرس في أكثر مف مدرسة أك يمارس أعماؿ أخرل مثؿ القضاء كيساعد المدرس 
لشرعية أف المدرسة األفضمية كجد فييا كتقيد كثائؽ المحكمة ا، مساعد يطمؽ عميو إسـ المعيد
                                                           

: 2002حزيراف  21، 02 ع: األردف، ماتمجمة النادي العربي لممعمو ، إبراىيـ عبد الكريـ: "المدارس القديمة في القدس" 1
  60ص 

 238ص ، ـ 1986، القدس، 5ط، مطبعة المعارؼ، المفصل في تاريخ القدس: عارؼ العارؼ 2
 .295ص ، المرجع السابؽ: يكسؼ حمد أحمد عبد اهلل 3
 .112ص ، المرجع السابؽ: عيسى القدكمي 4
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ككانت ىناؾ كظيفة ، العديد مف الكظائؼ منيا الفقاىة كالتدريس كالمعيد كمتكلي الكقؼ
كتعتبر ىذه الكظائؼ في ، البكابة كالشغالة ككظيفة المدرس كالناظر كالتكلية عمى الكقؼ

 .1العيد العثماني إستمرار لما كاف في العيد األيكبي كالمممككي
كبعد تطكر الكظائؼ في العيد العثماني فقد حددت كظيفة الجباية عمى األكقاؼ في  

المدرسة ككذلؾ كظيفة قراءة المصحؼ الشريؼ ككظيفة حمؿ المحفظة لممدرس في المدرسة 
 . 2األفضمية براتب عثماني يكميا 

ا أف يبدأ أما فيما يتعمؽ بكظيفة النظارة عمى المدرسة األفضمية فقد اشترط فيمف يتكالى
بعمارة الكقؼ كترميمو ثـ إصبلح المدرسة مف بكابة كفرش كتنكير كقد تكالىا الشيخ الشيابي 

 . 3ـ 1564ـ  1555ق/ 972ق  963أحمد بف ناظر المغربي في الفترة الكاقعة بيف 
ككجد في أثار المدرسة األفضمية بئر ماء مما يدؿ عمى كجكد كظيفة السقاية في 

ككذلؾ كجدت ، ـ 1555ق / 963جبلت إلى ترميـ المدرسة عاـ كتشير الس، المدرسة
 . 4ـ1774ق/1188ـ  18كظائؼ البكابة كالفراشة كالكناسة كالشغالة في القرف 

كقد شيدت المدرسة مجمكعة مف العمماء تداكلكا عف الكظائؼ المختمفة كخاصة في 
 الفترة العثمانية نذكر منيـ: 

 953الناظر الشرعي لممدرسة األفضمية عاـ ، بيالشيخ شياب الديف أحمد ناصر المغر  (1
 ـ.  1546ق /
 954تكلى كظيفة الفقاىة عاـ ، شيخ الحـر القدسي، الشيخ شياب الديف أحمد المالكي (2

 ـ.  1547ق /

                                                           

 339 ص، المرجع السابؽ: عبد الجميؿ عبد الميدم 1
 . 231ص ـ، 1981، عماف، 1ط، جمعية عماؿ المطابع التعاكنية، معاىد العمم في بيت المقدس: ؿ جميؿ العسميكام 2
 .341 ص، المرجع السابؽ: عبد الجميؿ عبد الميدم 3
 . 77ص المرجع السابؽ، ، إبراىيـ عبد الكريـ: "المدارس القديمة في القدس" 4
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الناظر الشرعي عمى كقفية األفضمية كشيخ المغاربة في القدس ، أحمد بف سعيد المغربي (3
 ـ.  1548ق /  955قاـ بترميـ المدرسة عاـ 

ق  957تكلى نظارتيا في ذم الحجة ، الشيخ شياب الديف أحمد بف عبد الرزاؽ المغربي (4
 ـ.  1550/
، ـ 1733ق/1046تكفي سنة ، أحد المدرسيف في المدرسة، محمد بف قاضي الصمت (5

كىـ الشيخ عبد الحؽ كالشيخ خميؿ كالشيخ حافظ الديف كالشيخ ، كقد خمفو أبناؤه في كظيفتو
 يحي
كاف يمارس الفقاىة في المدرسة األفضمية بأجر قدره ثبلث ، لعسيميمجمد آغا ا (6

 ـ.  1704ق/ 1110عثمانيات ابتداء مف عاـ 
تكلى الفقاىة في المدرسة األفضمية عاـ ، الشيخ أحمد عبد الكىاب العسمي (7

 . 1ثـ انتقمت إلى أبناء الشيخ أحمد المكقت، ـ 1731ق/1144
في خدمة المدرسة األفضمية منيـ الشيخ يحي أفندم  كقد كاف بعض العمماء يقكمكف بالتطكع

كبعدىا ، التي تشير بعض الكثائؽ بتطكعو بالقياـ بكظيفة اإلمامة في جامع الزاكية األفضمية
قدـ إستدعاء مف خبلؿ مضبطة طالب فييا قاضي المحكمة الشرعية بأحقيتو بالكظيفة كما 

 ىك مكضح في الكثيقة التالية:
هلل تعالى أف الشيخ يحي أفندم ىداية العمـ مكاظبا كمؤديا كظيفة  نشيد كىذه ترجمتيا:

اإلمامة مف القديـ لآلف في جامع المدرسة األفضمية الكائنة بالقدس الشريؼ عمى إداء 
اإلمامة المذككرة كبناءا عميو أعطينا ىذه المضبطة حسب األصكؿ كبكؿ حاؿ األمر لكليو 

 . 2مختار محمة الكادـ ختـ  1333أغستكس  17أفندـ. بتاريخ 

                                                           

مجمة كمية التربية ، ـ " 1970ىػػ/  1390ـ ػػػ  1193ىػػ/ 589القدس  " المدرسة األفضمية في: نعماف عاطؼ عمرك 1
 .32ص ، ـ 2017، فيفرم، 31 علجامعة بابؿ فمسطيف،  األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية

 33ص ، نفسو  2



 الفصل األول                                               أوقاف المغاربة في القدس
 

14 

 

 المدرسة األفضمية كمحمة المغاربة كىذه ترجمتيا:، كقد ذكرت كثيقة أخرل
 حضرة جناب المتصرؼ األفخـ

 يعرض مقدمو
إنني أقـك بكظيفة اإلمامة في جامع الزاكية األفضمية الكاقعة بمحمة المغاربة في القدس 

كتكجيياتكـ بتحالة كظيفة اإلمامة لذا أرجك عنايتكـ . الشريؼ كذلؾ حسبة لكجو اهلل تعالى
 ـ1330أيمكؿ  11المذككرة لعيدتي حسب النيج الشرعي كاألمر لحضرة مف لو األمر 

كقد ، المستدعي المشار إليو يقـك بكظيفة اإلمامة بجامع األفضمية حسبة لكجو اهلل تعالى
ستدعاء كالتي أبرز المضبطة التي حصؿ عمييا مف إحدل الدكائر المحمية كالمرفقة بيذا اال

 تبيف لياقتو المذككرة لمقياـ بيذه الكظيفة. 
 .1ـ 1330أيمكؿ ، تحاؿ األكراؽ إلى فضيمة قاضي المحكمة الشرعية إلجراء المقتضى

 
كبالرغـ مف المكانة العممية كالفكرية التي اتسمت بيا المدرسة األفضمية كما قامت بو 

كككنيا كجية لممغاربة سكاء كانكا ، لمالكيمف دكر ىاـ في الحركة الفكرية كتدريس المذىب ا
 .2طمبة عمـ أـ عمماء يدرسكف فييا كيخطبكف في المسجد األقصى

ـ بعد كفاة الشيخ  1757ق/1171ـ عاـ  18إال أنيا تحكلت في منتصؼ القرف  
كتبعت ، . إلى سكف إحتضف فقراء المغاربة في القدس3أحمد بف محمد بف يحي )المكقت(

استمرت األكقاؼ اإلسبلمية باإلشراؼ عمييا في نياية العيد العثماني كفي ك ، كقؼ أبي مديف
إال أنيا بقيت إرثا ، عيد اإلنتداب البريطاني ككزارة األكقاؼ األردنية في العيد األردني

                                                           

 .34ص المرجع السابؽ،  :نعماف عاطؼ عمرك 1
 85ص ع السابؽ، ، المرجإبراىيـ عبد الكريـ: "المدارس القديمة في القدس" 2
 . 234ص المرجع السابؽ، ، معاىد العمم في بيت المقدس: كامؿ جميؿ العسمي 3
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سبلمية القدس كدكر المغاربة في اإلقامة جكار المسجد ، حضاريا كعمميا شاىدا عمى عربية كا 
 . 1ساىماتيـ في الحركة الفكرية كالعمميةاألقصى كالدفاع عنو كم

حيث يتميز الطابؽ ، أما بخصكص الكصؼ العاـ لممدرسة فقد تككنت مف طابقيف
كالكاجية األمامية لممدرسة ، لذلؾ عرفت بتسـ مدرسة القبة، الثاني بأنو مسقكؼ بشكؿ دائرم

، ر األيكبيمزركشة بقكس عمى شكؿ كسائد حجرية مف كاجيتيا األمامية تعكد إلى العص
كغرفة ليا قكس متعامد كأخرل تتكسطيا قبة حجرية فكؽ أقكاس أربعة مع أربع شبابيؾ تفتح 

 . 2إلى الجية الجنكبية لمبناء
حيث تقع الكاجية األمامية لممدرسة مف الناحية الجنكبية كتتألؼ مف باب مستطيؿ 

ؿ عتبة يبمغ عرضيا الشكؿ يبمغ إرتفاعو حكالي متريف تقريبا كينزؿ إليو بدرجة عمى شك
كيعمكا الباب إفريزاف ، سـ 40حكالي مترا تقريبا كتنخفض عف الطريؽ الخارجية حكالي 

ثـ ، حجرياف يتمكىا أسافيف حجرية تشبو تمؾ التي تعمك باب القطانيف في المسجد األقصى
كسادة حجرية يرجح أنو أعيد استعماليا  31قكس مدببة عمى شكؿ كسائد حجرية تتألؼ مف 

 . 3مخمفات العصر الفرنجي مف
أف المدرسة عبارة عف مستطيؿ يمتد مف الشرؽ عمى الغرب في  4يذكر بنياميف كيدار

ـ أثناء  2009ككاف بنياميف كيدار قد الحظ كجكد المدرسة في عاـ ، الزاكية اليمنى السفمى

                                                           

 34ص ، المرجع السابؽ: نعماف عاطؼ عمرك 1
ـ " ) رسالة لنيؿ 1516_  1099ق/922_  492عبد الرحمف محمد المغربي: " طائفة المغاربة في القدس الشريؼ  2

. اقتبسو زعيـ خنشبلكم ك محمد الحزماكم، في 73ـ، ص 2000لبنات، القاىرة، الدكتكراء(، جامعة عيف شمس، كمية ا
 .16ـ، ص 1320ق/720كتابيما " كقؼ سيدم أبكمديف في القدس الشريؼ 

 .341ص ، المرجع السابؽ: عبد الجميؿ عبد الميدم 3
بيف  ممي لسمطة اآلثار اإلسرائيميةـ كىك عالـ أثار كمؤرخ إسرائيمي كرئيس المجمس الع 1938مف مكاليد  بنيامين كيدار: 4

كىك ميتـ بتاريخ العصكر الكسطى أم العصر اإلسبلمي كمف دعاة التنقيب عمى اآلثار في  ـ2011ـ 1999عامي 
 ليذا الشأف. انظر: مكقع قنطرة، العصر اإلسبلمي كقد ككف نخبة مف الشباب الميتـ باآلثار 

  https:// ar.qantra.de ،22:30ـ، الساعة 21/03/2019: خ اإلطبلعتاري، ألمانيا، بكف. 
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بيد أف ، يبحثو في إطار مشركع بحثي إسرائيمي ػػػػػ فمسطيني مشترؾ حكؿ منطقة الحـر القدس
منطاد  تحديد مكقع المدرسة بدقة لـ يتـ إال بمساعدة صكرة جكية قديمة كانت قد إلتقطت مف

لى بعض القطع األثرية التي عثركا ، ـ 1931عاـ  1زبميف كاستنادا إلى كثائؽ الحفريات كا 
 كما إكتشؼ عمماء اآلثار في الغرفة الجانبية الغربية قبرا يحكم رفات رجؿ مات في، عمييا

الذم كاف أحد المعمميف ، تعكد الرفات عمى األرجح لمشيخ عيد، الثبلثيف مف العمر تقريبا
كالذم يفترض أف يككف قد تكفي في النصؼ الثاني مف القرف السابع ، السابقيف بالمدرسة

 .2عشر عمى أقصى حد
 ـ1689ىػ/1101الشيخ عبد الغني النابمسي حيف زار القدس سنة  ذكره الرحٌالةكقد 

كمررنا في الطريؽ عمى مزار الشيخ عيد رحمو اهلل تعالى فكقفنا عنده كقرأنا الفاتحة ” اؿ: فق
 . “3عالى برفع المشٌقة عف المسمميف كالشٌدة كدعكنا اهلل، لو

ككذلؾ يحكم الجزء األكسط مف اليميف عمى القبة بشكؿ إسطكاني تخترقيا نكافذ  
كرة ال تترؾ شؾ بكجكد أربعة شبابيؾ صغيرة المسافات بيف الشبابيؾ ككاضحة في الص

كاألجزاء الشرقية كالغربية مف المبنى ليا أسقؼ مسطحة كما ، مكاجية لئلتجاه الجنكبي
كيتفؽ ىذا ، ـ في صكرة كمية لممدرسة األفضمية 1931أكضحت صكرة منطاد زبميف لعاـ 

 . 4مع ما جاء مف كصؼ في مراجع سابقة

                                                           

أطمؽ اسـ "زيبمف" ، الحرب العالمية األكلى بصفتو قناص كأداة استطبلع ىك منطاد ألماني كاف يستخدـ في :منطاد زبمين 1
 حيث قاـ بتصنيع أكؿ منطاد عمبلؽ في بداية، زيبمف" الذم يدعى "فرديناند فكف، إلى اسـ أحد مصمميو عمى المنطاد نسبة

 .23:00الساعة ، المرجع السابؽ، https:// ar.qantra.de. انظر: مكقع قنطرة، القرف العشريف
 ، قنطرةمكقع ، " آثار فمسطيف اإلسبلمية في براثف الجرافات اإلسرائيمية" (: joseph croitorجكزيؼ كركاتكرك) 2
 https:// ar.qantra.de ،23:30الساعة ، المرجع السابؽ . 
 .236ص المرجع السابؽ، ، معاىد العمم في بيت المقدس: العسميكامؿ جميؿ  3
: تاريخ اإلطبلع، المرجع السابؽ، https:// ar.qantra.de : مكقع قنطرة، انظر: مكقع قنطرةجكزيؼ كركاتكرك 4

 00:30ـ، الساعة 21/03/2019
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ـ كعرضيا  12كاألثريكف طكؿ المدرسة بحكالي أما أبعاد المدرسة فقدر المساحكف 
 ـ.  4ـ كيقدر قطر القبة عمى مقاـ الشيخ عيد بػػػ  6بحكالي 

 أما البناء فقد تحديده مف خبلؿ ثبلثة صكر بأكقات مختمفة مكضحة كالتالي: 
  كفييا المبنى ظاىر بكضكح، ـ 1910 صكرة أرضية مأخكذة عػػػاـ . 
  ـ.  1918مانية عػػػاـ صكرة جكية إلتقطتيا طائرة أل 
   تظير المبنى بكضكح. ، ـ 1931صكرة المنطاد زبميف عػػػاـ 

 . 1ـ تظير المبنى بشكؿ كاضح 1948كىناؾ العديد مف الصكر األخرل قبؿ عاـ 
ق  770محـر  3كلقد عثر عمى تسجيؿ الكقؼ المحبس عمى المدرسة األفضمية مؤرخ في 

ة. ككجد ىذا التسجيؿ بحكزة الشيخ شياب ـ في إحدل سجبلت المحكمة الشرعي 1368/
كختـ ، الناظر الشرعي عمى كقؼ المدرسة األفضمية، الديف أحمد بف الحاج ناصر المغربي

كيذكر أف ، 2كتاب الكقؼ بختـ عمي بؾ النقاش كاتب الكالية الشريفة بالممالؾ اإلسبلمية
مدرسة األفضمية ىي رغبة متكلي الكقؼ تكثيؽ مكقكفات ال، سبب إعادة تسجيؿ الكقؼ

   آنذاؾ.
 وقف الشيخ عمر المصمودي:  - ب

كىك الشيخ عمر بف عبد اهلل بف عبد ، إف صاحب ىذا الكقؼ ىك أحد أعبلـ المغرب
 النبي المغربي المصمكدم المجرد. 

كيذكر مجير الديف الحنبمي أنو كاف رجبل صالحا عمر الزاكية كأنشأىا مف مالو ككقفيا 
كتكفي بالقدس ، ـ 1303ق /ديسمبر  703ربيع الثاني سنة  3 عمى الفقراء كالمساكيف في

                                                           

 .35ص ، المرجع السابؽ: نعماف عاطؼ عمرك 1
، كاالجتماعية سانيةناإليف الدراسات كالبحكث ع، واقع وثائق األوقاف المقدسةعروبة القدس من  :زبيدة محمد عطا 2
 .67ص . ـ 2007، مصر، 1ط
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. كقد جاء في نص كثيقة الكقفية ىذه ما كصؼ 1كدفف بمقبرة مأمف اهلل عند حكش البسطامية
فقد أشيد عمى نفسو الشيخ الصالح  بو الشيخ مف مناقب العمماء كالصمحاء كنصيا: >>...

مجرد المغربي المالكي بف شيخ الشيكخ القدكة الناسؾ العابد الخاشع الزاىد المجاىد عمر ال
  .2الزاىد عبد اهلل المغربي بف الرجؿ الصالح عبد النبي المغربي المصمكدم المجرد <<

ثبلثة دكر ، كقد أكقؼ الشيخ عمر بف عبد اهلل بف عبد النبي المغربي المصمكدم المجرد
، خارجا عنيا أك داخبل فيياكميا تقع بحارة المغاربة مع جميع ما تعرؼ بو كينسب إلييا 

ىذا كقد جعؿ مداخيميا كريعيا في اإلنفاؽ عمى ، ككانت حدكدىا األربعة مف الشيرة بمكاف
كجعؿ الفائض مصركفا عمى المحاكيج خبلؿ ، التي أنشأىا المصمكدم نفسو، زاكية المغاربة

  .3كرمضاف، كشعباف، الشيكر الثبلثة رجب
كلقد أنشأ الشيخ ، يـ في الجية الغربية خارج الحـركتقع زاكية المغاربة بأعمى حارات

داخبل ، المصمكدم ىذه الزاكية جميعيا كالتي كانت تشمؿ عمى عشر حجرات بجميع مرافقيا
 .4كقيؿ زاكية المصمكدم نسبة إليو، فييا كخارجا منيا

كتقع ، نسبة إلى المغاربة الكافديف إلى بيت المقدس، كقد سمي المكاف زاكية المغاربة
كفي الطابؽ ، كىي مؤلفة مف طابقيف، الزاكية عمى بعد أمتار قميمة مف المكتية الخالدية

كفييا مسجد كاف يؤمو لمصبلة بعض المجاكريف لو ، العمكم مف الزاكية قبر ألحد األكلياء
سكل ، إليكاء الزكار المغاربة، ـ 1303كأكقفيا عمى الفقراء كالمساكيف عاـ ، كذلؾ مف مالو

عالة المنقطعيف منيـمنيـ المقي  . 5مكف بالقدس أك العابركف كا 

                                                           

 .28 المرجع السابؽ، ص، ةة رحمة ابن عثمان نموذجاةة : القدس والخميل في رحالت المغاربةعبد اليادم التازم 1
 .40ص ، المرجع السابؽ :العممي سعد الديفأحمد  2
 34ص المرجع السابؽ، ، ةة رحمة ابن عثمان نموذجاةة القدس والخميل في رحالت المغاربة: التازمعبد اليادم  3
 .75عبد الرحمف محمد المغربي: المرجع السابؽ، ص  4

  .75ص نفسو.5 
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كقد أنفؽ عمى متطمبات الزاكية كحاجات أصحابيا كالنازليف بيا مف ريع كمداخيؿ الدكر  
، كقد كاف الشيخ المجاىد عمر المصمكدم يتكلى بنفسو اإلشراؼ عمى ىذه األكقاؼ، الثبلثة

شترط ، الكقفية حرصا عمى رسالتيا، كيشرؼ مباشرة عمى كؿ متعمقاتيا كأمانة المسؤكلية بؿ كا 
كقد ، عند غيابو أك مكتو أف يككف مف جنس المغاربة المختاريف مف ذكم التقى كالصبلح

كذلؾ إمعانا في مقاصد الكقؼ ، نددت الكثيقة بكؿ مف يحاكؿ إبطاؿ الكقؼ أك تفكيتو
 . 1التي نسكقيا ألىميتيا تباعا، كمصارفو المفصح عنيا في الحجية

ككاف مف نصيبو أف ، ػػػػ رحمة اهلل عميو ػػػ مف الصالحيف عمر المصمكدم الشيخ كيعد
 كدفف في حكش البسطامية بمقبرة مأمف اهلل. ، تكفي في بيت المقدس

كقد أكرد المؤرخ عبد اليادم التازم نص الكثيقة األصمي في كتابو القدس كالخميؿ ػػػ رحمة    
  .نمكذجا 2ابف عثماف

 بةةراق الشريفثانيا: حائط ال
 موقع الحائط ورصيفو:  .1

كيشكؿ إمتدادا لمجدار ، يقع حائط البراؽ الشريؼ غربي المسجد األقصى المبارؾ
ألف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ربط ، كيعرؼ بتسمو ىذا، الغربي لممسجد األقصى المبارؾ

قاؿ رسكؿ اهلل ، كمليمة اإلسراء كالمعراج بجكار ىذا الحائط حيث كرد في الحديث النب 3البراؽ
يضع ، أتيت بالبراؽ كىك دابة أبيض طكيؿ فكؽ الحمار كدكف البغؿ) صمى اهلل عميو كسمـ:

                                                           

 37صالمرجع السابؽ، ، ةة رحمة ابن عثمان نموذجاةة القدس والخميل في رحالت المغاربة: عبد اليادم التازم 1
ـ حيث كاف  18مف مكاليد مكناس بالمغرب األقصى في أكاسط القرف : ىك رحالة مغربيف، بن عثمان المكناسي محمد 2

كقد رحؿ إلى مدينة الخميؿ كالقدس سنة ، ي عيد الدكلة العمكية في المغرب األقصىفكزيرا  أديبا كفقييا كعمؿ سفيرا ك
في حج بيت اهلل الحراـ كزيارة القدس الشريؼ ، ى ك الرقيبككصؼ رحمتو تمؾ بعنكاف " احراز المعم ـ. 1788ىػ/  1202

انظر: عبد اليادم  ـ. 1800ىػ / جكاف سنة  1214كالخميؿ كالتبرؾ بقبر بالحبيب " كقد تكفي رحمو اهلل في محـر سنة 
  . 26 25. المرجع السابؽ، ص ص القدس والخميل في رحالت المغاربة ةة رحمة ابن عثمان نموذجاةةالتازم: 

، منشكرا ت القيادة الشعبية اإلسبلمية العالمية، حائط البراق الممكية اإلسالمية واإلنتحال الييودي: إبراىيـ عبد الكريـ 3
 . 13 صـ، 2001، الككيت، 1ط
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فربطتو بالحمقة التي )قاؿ:  (فركبت حتى أتيت بيت المقدس)قاؿ:  (حافره عند منتيى طرفو
 فجاءني جبريؿ، ثـ دخمت المسجد فصميت فيو ركعتيف ثـ خرجت)قاؿ  (يربط بيا األنبياء

ناء مف لبف فأخترت المبف فقاؿ جبريؿ اخترت الفطرة ثـ عرج ، عميو السبلـ بتناء مف خمر كا 
 . 1(ركاه مسمـ) (بنا إلى السماء......

كيعتبر الحائط كرصيفو مف أكقاؼ المغاربة كما كرد في حجة كقؼ أبي مديف الغكث  
ال يتجزأ مف المسجد  كما أنو يعد جزءا، الحفيد ألنو يمثؿ الحد الشرقي مف ىذه األكقاؼ

 . 2األقصى المبارؾ
رتفاعو حكالي ، مترا 48يبمغ طكؿ الحائط حكالي  مترا فاصبل حارة المغاربة عف  17كا 

كيبمغ عمؽ ، صفا مف الحجارة السفمية منيا ىي األقدـ 25كيضـ ، المسجد األقصى المبارؾ
 . 3الحائط المدفكف تحت سطح األرض نحك ثمث الحائط الظاىر فكقو

ـ فيك عبارة عف زقاؽ  1967قبؿ سنة  ما الرصيؼ الذم كاف مكجكد أماـ الحائطأ 
مترا  30فيبمغ طكلو ، ضيؽ كاف يسمكو المغاربة إلى بيكتيـ في حارتيـ عمى أرض الكقؼ

مترا كىذا أخفض مكاف مف مدينة  708مترا كيرتفع عف مستكل سطح البحر  4كعرضو 
  .4القدس القديمة

لمصبلة منذ فترة غير طكيمة بزعميـ أنو الحائط الغربي لمييكؿ  كاف يقؼ عميو الييكد
نما الحائط الغربي عند المسمميف ىك الحائط اإلستنادم الخارجي لما  أك قدس األقداس كا 

                                                           

، 170، الككيت، ع1، طمجمة الوعي اإلسالميعيسى القدكمي: "المسجد األقصى أربعكف معمكمة نجيميا"،  1
 .31ـ، ص 2015ق/1436

 53ص  المرجع السابؽ، العممي سعد الديفأحمد  2
 .77عبد الرحمف محمد المغربي: المرجع السابؽ، ص  3
 15ص ، المرجع السابؽ حائط البراق الممكية اإلسالمية واإلنتحال الييودي :إبراىيـ عبد الكريـ 4
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دمره الركماف في سنة  1الذم بناه ىيركدس، ألف الحائط الغربي لمييكؿ، يسمكنو جبؿ البيت
ذا كانت التكراة تتحدث عف ال، ـ 70 حائط الغربي لمييكؿ فتنيا لـ تشر بكممة إلى الحائط كا 

 الغربي لجبؿ البيت. 
كمف الميـ التأكيد ىنا أف الحائط األخير لـ يكف مكاف صبلة عند الييكد حتى القرف 

>> إف الحائط الغربي أصبح جزءا مف التقاليد الدينية  كتقكؿ المكسكعة الييكدية: ـ.16
في  بعد فرار الييكد مف اإلضطياد اإلسباني المسيحي ـ <<. 1520الييكدية حكالي سنة 

حيث سمحت ليـ باليجرة إلييا كقد سكف البعض منيـ ، األندلس كالمجكء إلى الدكلة العثمانية
كتكضح المكسكعة عمى أف حائط البراؽ لـ تكف لو قدسية عند الييكد قبؿ ىذا ، القدس
 . 2التاريخ
ة إرتبط منذ ذلؾ الكقت باألطماع السياسية لمييكد إف اتخاذ البراؽ مكانا لمصبلة كالعباد 

 . كالدكؿ الغربية
كاتخذت أشكاال مختمفة منيا محاكلة ، ـ 19كقد بمغت ىذه األطماع ذركتيا في القرف 

رصؼ الرصيؼ المجاكر لمحائط كشراء حارة المغاربة كالحائط كالرصيؼ كالقياـ بأعماؿ 

                                                           

ئيمية عمى أف ىيركدس ) يطمؽ عميو تتفؽ المكسكعات كالقكاميس كالكتب التي تعنى بالشؤكف الييكدية كاإلسرا ىيرودس: 1
نما كاف أدكميا مف ناحية أبيو كأمو، العرب ىيركد ( باني المعبد / القصر في القدس لـ يكف ييكديا كاألدكميكف ىـ قبائؿ ، كا 

، ككاف األدكميكف مف ألد أعداء الييكد، عربية كأشير مف عرؼ منيـ نبي اهلل أيكب عميو السبلـ فيك مف أنبياء العرب
كفي عيد الركماف تمكف ممكيـ ىيركدس األدكمي العربي مف تأسيس دكلة اليرادسة في ، اربكىـ في مختمؼ العصكركح

>> لقب ييكدا << كأنو ممؾ  أف الركماف ىـ الذيف منحكا ىيركدس كتذكر مكسكعة الكتاب المقدس، أكائؿ العيد الركماني
كما . أفراد األسرة الحشمكنية الذيف إعتبرىـ مصدر خطر عمى ممكوكقتؿ منيـ ، ككاف الييكد يكرىكنو، ؽ. ـ 4 ػػػ 37بيف 
ىذه المكسكعة أف الممؾ ىيركدس بدأ في بناء ىيكؿ جديد في أكرشاليـ )أحد أسماء الفدس التي سماىا الييكد كىك  تذكر

مة بنائو الذم تـ في كأراد أف يكسب رضى رعاياه كيدىش العالـ الركماني بفخ، تحريؼ لئلسـ العربي الكنعاني أكرسالـ (
ستمر قائما حتى العاـ  9العاـ  ، فمسطين التاريخ المصور. انظر: طارؽ السكيداف: ـ حيث دمره الركماف 70ؽ. ـ كا 

   .60ػػػػػ  58ـ ص ص  2004اإلبداع الفكرم ) د ط( الككيت، 
عماف ، 1، طكاألبحاث الفمسطينيةدار الجميؿ لمنشر كالدراسات ، مستفبميا، حاضرىا، القدس: ماضييا فايز فيد جابر: 2

  .170ص، 1985
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د اإلستيبلء عمى الحائط كمنطقة البراؽ إلى حيث أدت محاكالت الييك . استفزازية مختمفة
إصطدامات بيف العرب كالييكد كاف آخرىا ثكرة البراؽ التي نشبت في القدس كسائر أنحاء 

   .1ـ دفاعا عف المسجد األقصى كعف البراؽ 1929فمسطيف سنة 
 م 1929ثورة البراق سنة  .2

الخبلؼ بيف  حيف إشتد، ـ 1925تعكد أحداث ىذه الثكرة في شير سبتمبر سنة 
حكؿ البراؽ إذ ادعى الييكد أف ىذا الحائط الذم يسمكنو )حائط المبكي(  المسمميف كالييكد

ف ليـ الحؽ في الكصكؿ ، ىك مف بقايا ىيكميـ القديـ كما ذكرنا سالفا نو مف مقدساتيـ كا  كا 
إليو كالكقكؼ عنده ليذكركا مجدىـ القديـ كادعكا إف ليـ الحؽ أيضا في جمب الكراسي 

ستعماؿ ىذه األدكات أثناء تعبدىـ كبكائيـ ىناؾ، كالمقاعد كالستائر معيـ  .2كا 
قائميف: إنو ال يحؽ لمييكد أف يجمبكا ، كعارضيـ المسممكف المغاربة في ىذا اإلدعاء 

معيـ الكراسي كالمقاعد كالستائر أك اية اداة أخرل مف األدكات التي تجعؿ المرء يعتقد أف 
ف كانكا المسمميف المغاربة ال يمانعكف في كصكؿ الييكد إلى ذلؾ ، ـىذا المكاف ىـ ممؾ لي كا 

 . 3كعمييـ بعد ذلؾ أف يعكدكا إلى حيث كانكا، كالبكاء عنده، المكاف
ذلؾ أف ىذا الحائط الذم يسميو ، ىكذا جرت العادة منذ القديـ كالبد مف العمؿ بمكجبيا

 .4الذم يممكو المسممكف منذ مئات السنيف (الحـر القدسي)ليس إال جزءا مف  (المبكى)الييكد 
الذم جاء ذكره في الحديث النبكم الذم ركاه أبى ىريرة رضي اهلل عنو في الصحيحيف  

، ال تشد الرحاؿ إال إلى ثبلثة مساجد المسجد الحراـ)أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ 

                                                           

 . 122ص ، ـ 2007، القاىرة، 1ط، الييئة المصرية العامة لمكتاب، األوقاف عمى القدس: مصطفى عبد الغني 1
 .173فايز فيد جابر: المرجع السابؽ، ص  2
 .401، المصدر السابؽ، ص المفصل في تاريخ القدسعارؼ العارؼ:  3
 .402نفسو، ص  4
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المسمميف إلى المسجد . كليذا شد الرحاؿ الكثير مف (كمسجدم ىذا، كالمسجد األقصى
 . 1األقصى كمف بينيـ المغاربة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  كقد كرد ذكره كذلؾ في القرآف الكريـ قاؿ تعالى:

 چٿ      ٿ  ٿ  ٹ      ٿپ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ

 .01االسراء اآلية 
لكال تدخؿ حككمة  بيف المسمميف كالييكد أف يؤدم إلى قتاؿ ككاد الخبلؼ عف الحائط

اإلنتداب البريطاني كبحثت الخبلؼ مف جميع كجكىو كأصدرت قرارىا في شير سبتمبر 
محظرة عمى الييكد أف يجمبكا معيـ أم ، ـ القائؿ بضركرة اإلحتفاظ بالكضع الراىف 1925

   .2شيء مما يدعكف
حائط يعتبره ىذا ال، تجدد بيف المسمميف المغاربة كالييكد حكؿ البراؽ إال أف النزاع

 كيعتبره الييكد مف بقايا ىيكميـ القديـ. ، المسممكف جزءا مف المسجد األقصى ككقفيـ
كمع زيادة عدد الييكد في القدس بسبب التسييبلت التي منحتيـ اياىا الحككمة 

فراحكا يطالبكف بتلغاء القرار السابؽ الذم أصدرتو ، إزدادكا جرأة ايضا، البريطانية لميجرة
فحممكا معيـ عندما زاركا ، ـ كالذم أيدت فيو الكضع الراىف1925في شير سبتمبر الحككمة 

، 3بعض األدكات التي منعكا في السابؽ مف جمبيا (عيد الغفراف)حائط البراؽ في عيدىـ 
فأعتبر المكظؼ ، ـ1928أكت  9ككاف ذلؾ في ، كضعكه عمى الرصيؼ (ستار)كمنيا

الييكد ىذا تحديا ألكامر الحككمة كرفع الستار  المسؤكؿ عف األمف في تمؾ المنطقة عمؿ
 . 4بالقكة ألف كضعو ىناؾ مف المحدثات التي تثير ثائرة المسمميف

                                                           

 .175فايز فيد جابر: المرجع السابؽ، ص  1
 .123ص ، المرجع السابؽ: مصطفى عبد الغني 2
 . 403ص المرجع السابؽ، ، المفصل في تاريخ القدس عارؼ العارؼ: 3
 .130ص ، سابؽالمرجع ال: سامي محمد الصبلحات 4
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عمى إثر ىذا الفعؿ مف الييكد عقد المسممكف في القدس مؤتمرا إسبلميا في بداية شير 
يكد في ـ كقد إستنكركا فيو أم عمؿ أك محاكلة ترمي إلى إحداث أم حؽ لمي 1928نكفمبر 

كحذركا الحككمة مف أم تساىؿ أك تفاكض تقـك بو ، مكاف البراؽ كىك كقؼ كممؾ إسبلمي
، إزاء مطامع الييكد كقد أنذركىا بصراحة إنيا إذا تكانت كلـ تعمؿ عمى كقؼ تحدم الييكد

 . 1فسيتكلكف ىـ بأنفسيـ كقفو ميما كمفيـ األمر
مناسبة ما يسمى ذكرل تدمير ب 2ـ نظـ الييكد مظاىرة في تؿ أبيب 1929في سنة 

أتبعكىا في اليكـ التالي بمظاىرة كبيرة في شكارع القدس لـ ، ـ 14/08/1929 الييكؿ في
كأخذكا ينشدكف ، كىناؾ رفعكا العمـ الييكدم، حتى كصمكا قرب حائط البراؽ، يسبؽ ليا مثيؿ

دم كاالستفزاز كشتمكا المسمميف كأطمقكا صيحات التح (ىاتكفا أم األمؿ)النشيد الييكدم 
كطالبكا باستعادتو زاعميف أنو الجدار الباقي مف  (ىككتيؿ ككتمينك أم الحائط حائطنا)كقالكا 

 . 3ىيكؿ سميماف
تكجو أىالي القدس كالقرل ، الذم كاف ذكرل المكلد النبكم الشريؼ، كفي اليـك التالي

د الصبلة خرج كبع المحيطة بيا عمى عادتيـ ألداء صبلة الجمعة في المسجد األقصى.
كحطمكا ، المصمكف في مظاىرة ضمت اآلالؼ مف المسمميف كاتجيكا نحك حائط البراؽ

كأحرقكا بعض األكراؽ التي تحتكم عمى ، منضدة لمييكد كانت مكضكعة عمى الرصيؼ
 . 4نصكص األدعية الييكدية المكضكعة في ثقكب الحائط

                                                           

 . 18ص ، سابؽالمرجع ، الحائط البراق الممكية اإلسالمية واإلنتحال الييودي :إبراىيـ عبد الكريـ 1
 حيث تقع، ثـ أصبح الربيع(، كممة عبرية معناىا في األصؿ السنبمة الخضراء، يعني إسميا تؿ الربيع )أبيب: تؿ أبيب 2

ـ، كحكلت إلى مدينة اسرائيمية بعد تيجير اىميا، بيا 1949عمى ساحؿ البحر األبيض المتكسط، احتميا الصياينة عاـ 
 . 567ص ، 1مج ، المكسكعة الفمسطينيةعبلقات مع الكياف الصييكني. انظر: سفارات الدكؿ التي تقيـ 

 . 132ص ، سابؽالمرجع ال: سامي الصبلحات 3
 . 133نفسو. ص 4
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شف ىجـك عمى حائط البراؽ الييكد ينككف  كبعد عدة أياـ تكاترت األخبار عمى أف
حتبللو لتثبيت حقيـ في ممكيتو فتدفؽ مسممك فمسطيف إلى القدس ألداء صبلة الجمعة في ، كا 

كحيف خرج المصمكف كجدكا تجمعا ييكديا ، كىـ يحممكف العصي كاليراكات، ـ23/08/1929
النار  كفتحت الشرطة البريطانية، فكقعت صدامات كمكاجيات عنيفة بيف الطرفيف، يتحداىـ

 .1كدخمت المصفحات البريطانية القدس، عمى الجميكر العربي
مف ، كفي األياـ التالية اتسعت المكاجيات الدامية فشممت مختمؼ المدف الفمسطينية 

شتبؾ ، كال سيما في القدس كنابمس كفي حيفا كصفد كفي يافا كالخميؿ، أدناىا إلى أقصاىا كا 
 4مسممكف ك 87) 91كمف العرب  133مف الييكد  كقتؿ الفريقاف في قتاؿ حيثما إلتقيا.

ككانت أكثر إصابات العرب مف ، 181كمف العرب  339كجرح مف الييكد  .(مسيحيكف
كقد دمرت في تمؾ الثكرة ، لقضى العرب عمى الييكد، كلكال ىؤالء الجنكد، الجنكد البريطانييف

  2ست مستعمرات ييكدية تدميرا تاما. 
 : حائط لممسممينوقف المغاربة يبقي ال 3

كزير المستعمرات البريطانية  passfieldأعمف المكرد باسفيمد ، كعمى إثر ىذه األحداث
تعييف لجنة لمتحقيؽ عف األسباب المباشرة التي أدت إلى كقكع ، ـ1929سبتمبر  13في 

اإلضطربات األخيرة في فمسطيف. كلكضع التكصيات بشأف التدابير الكاجب اتخاذىا لمنع 
قاضي قضاة ممقو سابقا رئيسا  Shaw.W ا. كتشكمت المجنة مف السير كالتر شكتكرارى

كالمستر ىكبكف ، مف حزب المحافظيف عضكا Bettreon.H كالسير ىنرم بتريكف
مف حزب  Senll.Hكالمستر ىنرم سنؿ ، مف حزب األحرار عضكا ثانيا Moriss.Hمكريس

                                                           

 .403، المرجع السابؽ، ص المفصل في تاريخ القدسعارؼ العارؼ:  1
 .22ص ، سابؽال مرجع، الحائط البراق الممكية اإلسالمية واإلنتحال الييودي: إبراىيـ عبد الكريـ 2
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شك بترساؿ لجنة دكلية لمتحقيؽ في أكصى ، . كمف بيف جممة تكصياتو1العماؿ عضكا ثالثا
ـ كصمت لجنة التحقيؽ  19/06/1930كفي ، مكضكع حقكؽ العرب كالييكد في البراؽ

، الدكلية المككنة مف سكيدم )رئيسا( كسكيسرم كىكلندم إلى القدس كأقامت فييا شيرا بكاممو
، ريطانيةجمسة إتبعت خبلليا األصكؿ القضائية المعيكدة في المحاكـ الب 23عقدت فيو 

ستمعت إلى ممثمي الطرفيف العربي كالييكدم  . 2كا 
بصفتو ممثبل  3كفي ىذه األثناء أرسؿ الحاج أميف الحسيني إلى األمير سعيد الجزائرم
األمير سعيد  لممغاربة أصحاب الحي كالحؽ كأف يتدخؿ لحؿ المشكؿ مع الييكد كيعتبر

ى شنقيط كسكاء كانت في القدس أك في الجزائرم ممثؿ الجاليات المغربية كميا مف ليبيا حت
حضر األمير إلى القدس ، كبعد ىذه المراسمة كما قمنا مف قبؿ الحسيني، دمشؽ أك بيركت

كقدـ مذكرة كاضحة إلى لجنة التحقيؽ كقد نشرت ىذه المذكرة جريدة الجامعة العربية الصادرة 
ـ العدد 1930جكيمية  28ق المكافؽ  1349ربيع األكؿ عاـ  3في القدس بتاريخ 

 (272 269الممحؽ مف كتاب سييؿ الخالدم ص .  ص  انظر الممحؽ رقـ)414.4
ككاف مف بيف الذيف إستمعت ليـ المجنة مف الطرؼ العرب كذلؾ الشيخ الحاج أميف  

مؤرخة في ، الذم قدـ ليـ كثيقة ترجع إلى زمف الحككمة المصرية، الحسيني مفتي فمسطيف
 .5ـ 1840ق/مارس  1256محـر  11

                                                           

"، )  مكقؼ الحاج أميف الحسيني كعز الديف القساـ مف القضية الفمسطينية _ دراسة مقارنة_" : محمد عبد الرؤكؼ ثامر 1
بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ الحديث كالمعاصر(، تحت إشراؼ أ.د أحمد صارم، كمية اآلداب كالعمـك 

 .64ـ، ص 2006اآلثار، جامعة الحاج لخضر باتنة، اإلنسانية، قسـ التاريخ ك 
 268ص ، المرجع السابؽ: سييؿ الخالدم 2
، كاف ممثؿ الجالية المغربية في تمؾ األمير عبد القادر الجزائرم ىك األمير سعيد بف عمي بف: األمير سعيد الجزائري  3

 .408ص  : المرجع السابؽلخالدمسييؿ اانظر:  الفترة  المتكاجدة في سكريا كبيركت كفمسطيف كاألردف.
 .161 .158 ص ، المرجع السابق، صالخالدي سهيل كتابلالطالع  أنظر:   4
 .269، المرجع السابؽ: سييؿ الخالدم 5



 الفصل األول                                               أوقاف المغاربة في القدس
 

27 

 

قنصؿ  حيث تعكد ىذه الكثيقة إلى طمب قدمو ييكدم يحمؿ الجنسية البريطانية إلى 
بريطانيا في القدس لمسماح لو بتبميط الرصيؼ الكاقع أماـ الحائط أك الزقاؽ المجاكر لو 
كحيف عرض ىذا الطمب عمى المجمس اإلستشارم برئاسة محمد شريؼ رفضو بعد سماع 

نو يؤدم إلى مكقؼ ، كقؼ لممغاربة إف ىذا الرصيؼ ىك)يا: شيادة ناظر الكقؼ كالتي نص كا 
، كىك زقاؽ غير نافذ حيث أف نيايتو ىي مربط البراؽ، البراؽ في رحمة اإلسراء كالمعراج

ال سيدعي الييكد ممكية في الرصيؼ كمربط ، كطالب المتصرؼ بتيقاؼ جمب الكراسي كا 
 . 1(فأبطؿ المتصرؼ ىذه البدعة، البراؽ

 ذه الشيادة يتضح مدل فطنة ناظر أكقاؼ المغاربة بنكايا الييكد المبيتة.مف خبلؿ ى
بدكره رئيس المجمس اإلستشارم أرسؿ إلى متسمـ القدس السيد أحمد آغا الدزدار عرفت في 

افتخار األمجاد الكراـ ذكم اإلحتراـ أخينا السيد أحمد ). كالتي نصيا: (بكثيقة الدزدار) ما بعد
القدس الشريؼ حاال أنو كرد لنا أمر سامي سر عسكرم مضمنو صكرة آغا الدزدار متسمـ 

إرادة شريفة خديكية صادرة لدكلتو يعرب مضمكنيا العالي أنو حيث اتضح مف صكرة مذاكرة 
مجمس شكرل القدس الشريؼ بأف المحؿ المستدعيف تبميطو الييكد ىك مبلصؽ إلى حائط 

لى محؿ ربط البراؽ كىك كايف  سره( كما  داخؿ كقفية حضرة أبك مديف )قدسالحـر الشريؼ كا 
سبؽ لمييكد تعمير ىكذا أشياء بالمحؿ المرقـك ككجد أنو غير جائز شرعا فمف ثـ ال تحصؿ 
ظيار المقاالت كيمنعكا  المساعدة لمييكد بتبميطو كأف يتحذركا الييكد مف رفع األصكات كا 

ادر لنا األمر السامي السر عنيا فقط يعطى ليـ الرخصة بزياراتيـ عمى الكجو القديـ كص
عسكرم بتجراء العمؿ بمقتضى اإلرادة المشار إلييا فبحسب ذلؾ اقتضى إفادتكـ بمنطكقيا 

 .2(السامي لكي بكصكلو تبادركا إلجراء العمؿ بمقتضاىا المنيؼ يككف معمكمكـ

                                                           

 7ص ، ـ 1986جكاف ، 162العدد ، قطر، مجمة الدوحة، "المؤامرة الصييكنية عمى حائط البراؽ": فيمي الشناكم 1
 .9نفسو، ص .2
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كمف خبلؿ نص الكثيقة تبيف أنو كقؼ مغاربي ككذلؾ يمنع الييكد مف تبميط الرصيؼ 
ظيار المقاالت عنده. طبعا شكؾ الييكد المجا كر لمحائط كتحذرىـ كذلؾ مف رفع أصكاتيـ كا 

 . 1صحتيا بيذه الكثيقة كلكف بعد التحقؽ منيا ثبتت
 طبعا الييكد لـ يستسممكا كطمبكا مف لجنة التحقيؽ الدكلية عدة مطالب أبرزىا كأىميا:

 بير الضركرية إلخبلء أمبلؾ كقؼكىك أف تقترح المجنة عمى الدكلة المنتدبة إتخاذ التدا)
عمى أف تقبؿ دائرة األكقاؼ اإلسبلمية بدال منيا بعض مباف جديدة تقاـ في مكقع ، المغاربة

 .2(آخر في القدس
كسعييـ ، كنبلحظ ىنا أف فكرة ىدـ أكقاؼ المغاربة ظيرت بكضكح في ىذا المطمب 

 كذلؾ إلغتصاب األمبلؾ كالحقكؽ اإلسبلمية في ىذا المكقع. 
غير أف أعضاء الدفاع العربي ردكا عف ىذه المطالب كىذا المطمب بالذات أماـ المجنة 

كالممر الكائف ، مف الحـر القدسي الشريؼ ال يتجزأإف حائط البراؽ جزء  )الدكلية بالتالي: 
نما ، عند الحائط ليس طريقا عاما فقط لمركر سكاف حي المغاربة كغيرىـ مف  أنشئكا 

كىذا المكقع إسبلمي ، ـ إلى مسجد البراؽ كمف ثـ إلى الحـر الشريؼالمسمميف في ذىابي
كلف يرضى العرب نزع ممكيتو لمييكد. كبما أنو ليس لمييكد أم حقكؽ في ذلؾ ، صرؼ

المكاف فتف كجكدىـ عند الحائط في أياـ معمكمة ىك مف قبيؿ التسامح الذم أبداه نحكىـ 
  المسممكف.

حائط كالمكاف المجاكر لو تأتي مف أنو جزء مف إف قدسية الرصيؼ الكائف عند ال
كبناء عمى ، الحـر القدسي الشريؼ الذم ىك بالنسبة لممسمميف أكلى القبمتيف كثاني المسجديف

فأنشئت فييا زكايا ، تقديس المسمميف ليذا المحؿ كقؼ أصحاب األمبلؾ المجاكرة أمبلكيـ
 كبيكت لمحجاج المغاربة. 

                                                           

 .43، المرجع السابؽ، ص حائط البراق الممكية اإلسالمية واإلنتحال الييوديد الكريـ: إبراىيـ عب 1
 . 12ص ، سابؽالمرجع ال: فيمي الشناكم 2
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الناحية الشرعية حبس العيف عف تمميكيا ألحد كالتصدؽ إف الكقؼ اإلسبلمي ىك مف 
ذا كقؼ شخص ريع معمـ معيف خرجت ممكيتو ، بريعيا عمى جية أك أكثر مف جيات البر كا 

 .1كال تجيز الشريعة اإلسبلمية بيع الكقؼ كال تحكيمو خبلفا لشرط الكاقؼ، مف يده أيضا
 كقفا مف المرتبة األكلى لككنو جزءا مف الحـر يعتبر، كعمى ذلؾ فحائط البراؽ 

كما أف الرصيؼ عند الحائط مكقكؼ ، (أم مرتبة المساجد كالمعابد المكقكفة لتأدية الصبلة) 
كالشريعة اإلسبلمية تحظر عمى الييكد بأف يدعكا أم ، الستعماؿ زكار المسمميف كحجاجيـ

ذىاب إلى حقكؽ ليـ في ىذه األماكف. كأف تسامح المسمميف مع الييكد بتمكينيـ مف ال
 . 2ال يعطيـ أم حؽ في ممكيتو أك في اإلنتفاع بيذا اإلمتياز في المستقبؿ(، الحائط لمبكاء

ـ بعد ىذه اإلسستدالالت كالشيادات التي قدمت لمجنة  1930كفي شير ديسمبر 
قضت في تقريرىا بثبكت ممكية الحائط كالرصيؼ لممسمميف ، الدكلية مف طرؼ العرب كالييكد

كليـ كحدىـ الحؽ ، لممسمميف كحدىـ تعكد ممكية الحائط الغربي لمبراؽ)يمي: كقد سرد كما 
التي ىي مف أمبلؾ ، العيني فيو لككنو يؤلؼ جزءا ال يتجزأ مف ساحة الحـر القدسي الشريؼ

كلممسمميف أيضا تعكد ممكية الرصيؼ الكائف أماـ الحائط كأماـ المحمة المعركفة ، الكقؼ
. لمحائط لككنو مكقكفا حسب أحكاـ الشرع اإلسبلمي لجية البر كالخير بحارة المغاربة المقابمة

يمنع جمب أية خيمة أك ستار أك ما شابيما مف األدكات إلى الحائط لكضعيا ىناؾ كلك كاف 
 . 3(ذلؾ لمدة محدكدة

                                                           

1
 .45، المرجع السابؽ، ص حائط البراق الممكية اإلسالمية واإلنتحال الييوديإبراىيـ عبد الكريـ:   
  46- 45ص ص  نفسو. 2
  .269-268ص ص ، 10ج ـ، 1991، فمسطيف، جزء 11، د.ط: دار اليدل، نا فمسطينبالد: مصطفى مراد الدباغ 3
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 لقد كاف لمكقؼ المغاربي كباألخص كقؼ أبك مديف الحفيد الدكر الكبير في حماية 
و لممسمميف ككذلؾ مدل صحة الكثائؽ الثبكتية ألكقاؼ المغاربة في حائط البراؽ كرصيف

 . 1القدس الشريؼ 
كعمى مر السنكات البلحقة ظؿ الكضع كما ىك دكف أف يخمكا مف بعض سمككيات  

نزعاج لدل المسمميف أدت في بعض األحياف ، الييكد عند البراؽ التي كانت مصدر تكتر كا 
   .2ـ 1948ية قياـ الكياف اإلسرائيمي سنة التي تفاقمت في عش إلى إشتباكات

 قرية عين كارم ثالثا:
تعتبر قرية عيف كاـر أحد أكقاؼ المغاربة في القدس كقد أكقفيا الشيخ أبكمديف الغكث 

كقبؿ الحديث عف ىذا الكقؼ كأىميتو لدل المغاربة ، الحفيد عمى أىالي حارة المغاربة
 . سنتحدث عف القرية كعف صاحب كقفيا

 القرية وأىميا:  وصف .1
تقع إلى ، كالمياه الجارية كالجباؿ العالية، ذات الطبيعة الخبلبة قرية جميمة عيف كاـر

كتعد مف ، كيقاؿ أف النبي يحي عميو السبلـ كلد عمى أرضيا، الجنكب مف مدينة القدس
التي ، كسميت بيذا اإلسـ نسبة إلى عيف الماء العذبة، كبرل قرل القدس مساحة كسكانا

 . 3كتسقي أبناءىا كبساتينيا، دفؽ مف جبالياتت
كغاباتيا الحرجية كأشجارىا المثمرة المختمفة في كافة ، اشتيرت بتربتيا الخصبة 

كما تممؾ مساحات كبيرة مف ، مكاقعيا مثؿ أشجار الزيتكف كالكرمة كالتفاحيات كالمكزيات
كرأس ، كمسكرم، ؿ العقكدأشجار السرك كالصنكبر الممتدة عمى مرتفعاتيا المشيكرة مثؿ جب

مترا فكؽ سطح البحر. كتكجد بيا العديد  600التي تبمغ ارتفاعاتيا ، كرأس المدكرة، التكتة

                                                           

 . 44ص المرجع السابؽ، ، أوقاف المغاربة في القدس عبد اليادم التازم: 1
 . 12ص ، سابؽال مرجعال: فيمي الشناكم 2
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كعيف ، كعيف الحنك، كنبع بعيشقة، كنبع عيف ركاس، مف ينابيع المياه العذبة أىميا عيف البمد
  1كعيف الخندؽ كالخارجة.، الشقاؽ الغربي

ف كجكد ، كلطيؼ ربيعا كخريفا، كحار صيفا، شتاء تتمتع عيف كاـر بطقس بارد كا 
رتفاعيا عف سطح البحر، الذم يكسك أرضيا كجباليا، الغطاء الخضرم جعبلىا متنزىا ، كا 

ـ ما يقارب  1900ككاف تعدادىـ عاـ ، جميبل يرتادىا الزكار مف كافة مناطؽ فمسطيف
  نسمة. 4025ـ حكالي  1948كبمغكا في سنة احتبلؿ الييكد لمقرية عاـ ، نسمة 1000

  كبعضيـ إمتيف أعماؿ البناء كالحرفيات.، يعمؿ ذككىا في الزراعة كمصدر رئيس لمدخؿ
كقدمكا الشييد تمكا الشييد منذ بدايات المقاكمة ضد ، كما يمتاز أبناء القرية بالشجاعة كاإلقداـ

تنفيذ مخططيا  الذم ميد، ـ 1917بدءا باإلنتداب البريطاني عاـ ، المتآمريف عمى فمسطيف
غتصابيا بالكامؿ     .2في زرع الييكد في ىذه األرض كا 

لى منطقة سفمى تقع ، كانت القرية تنقسـ إلى منطقتيف: عميا قكاميا مصاطب زراعية كا 
ككانت المصاطب تبرز مف تبلؿ ترتفع إلى ما فكؽ ، في كاد غربي المنطقة العميا كدكنيا

أما التبلؿ . مف جية الغرب كاد عريض منبسط، قعالمكقع كتتجو شرقا. ككاف في أسفؿ المك 
ككانت المياه المتدفقة في كادم أحمد تعبر أرض القرية متجية نحك ، نفسيا فتكاجو الغرب

  3الغرب فتركم بساتيف الزيتكف الكاقعة في الركف الشمالي مف القرية.
يا ككانت طريؽ مرصكفة بالحجارة تربط، ككانت عيف كاـر تعد مف ضكاحي القدس

. كيمكمترات شمالي القرية 3الذم يصؿ القدس بيافا كالذم يمر عمى بعد ، بالطريؽ العاـ
كتشير األدلة األثرية إلى أف ىذا المكقع كاف آىبل منذ األلؼ الثاني قبؿ الميبلد قبؿ الميبلد 

كالمقصكد ىنا نبي )إف عيف كاـر ىي مسقط رأس يكحنا المعمداف  كتقكؿ إحدل الركايات:

                                                           

 .116حسف يشك: الرجع السابؽ، ص  1
 .117و. صنفس 2
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كما يقاؿ إف السيد المسيح كالسيدة مريـ العذراء زارا عيف كاـر مرات ، حي عميو السبلـ(اهلل ي
كثمة اعتقاد أف الخميفة عمر الراشدم الثاني عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو مر بيا . عدة

   .1كصمى فييا، ذات مرة خبلؿ الفتح اإلسبلمي
أما السجبلت العثمانية فتبيف  سميت القرية سانت جيياف ذكا بكا.، في أياـ الصميبييف

ال يتجاكز عدد ، (لكاء القدس)ـ قرية في ناحية القدس  1596أف عيف كاـر كانت في سنة 
، نسمة. ككانت عيف كاـر تؤدم الضرائب عمى عدد مف الغبلؿ كالذرة كالشعير 160سكانو 

  .2كـ العنبكالمستغبلت كالماعز كخبليا النحؿ ككر  باإلضافة إلى عناصر أخرل مف اإلنتاج
تكصؿ نفر غير قميؿ مف أبناء ىذه القرية إلى إحتبلؿ مناصب ، كمع بداية القرف العشريف

الذم تبكأ في األزىر الشريؼ في مصر منصب عميد كمية ، كالشيخ عيسى منكف، بارزة
ـ كقيؿ إف عيف كاـر  1946كعميد كمية الشريعة في سنة ، ـ 1944أصكؿ الديف في سنة 

، الذم أدار منو الزعيـ الفمسطيني الشيير عبد القادر الحسيني، دة السرمكانت مقر القيا
 . ـ3 1939ـ ػػػػ  1936عممياتو في الفترة مابيف: ، رحمو اهلل

سكاء مف حيث المساحة أك مف حيث ، كانت قرية عيف كاـر كبرل قرل قضاء القدس
ا أبكابيا كنكافذىا قناطر عدد السكاف ككانت منازليا مبنية بالحجر الكمسي كالطبشكرم كتعمك 

نسمة. ككاف بالقرية  670نسمة بينما المسيحييف  2510كيبمغ السكاف المسمميف فييا  مميزة
ككاف فييا أيضا نكاد ، كمكتبة كصيدلية (إحداىما لمبنيف كاألخرل لمبنات)مدرستاف ابتدائيتاف 

في اليكاء الطمؽ  ككاف في القرية مسرح، رياضية كاجتماعية عدة كجمعية كشافة لمبنييف

                                                           

 . 213ص ، سابؽالمرجع ال فايز فيد جابر: 1
 . 185ص ، سابؽالمصدر ال: مصطفى مراد الدباغ 2
مركز الزيتكنة لمدراسات ، القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية وتطوراتيا المعاصرة: محسف محمد صالح 3
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كمذياع في مقيى القرية مكصكؿ بمكبرات صكت لتمكيف عدد كثير مف الناس مف اإلستماع 
  .1كما كاف لمقرية مجمس بمدم يدير شؤكنيا اإلدارية إليو.
  أبو مدين الغوث:  .2

يتعمؽ ىذا اإلسـ بشخصيف أما األكؿ فيك أبك مديف الغكث الجد كأما الثاني فيك الحفيد 
 أبك مديف الحفيد المجاىد. المعركؼ ب

، ـ1115ق / 509كلد سنة  فالجد ىك أبك مديف الغكث شعيب ابف الحسيف األنصارم
فيك الذم تذكر كتب التراجـ أنو تمقى العمـ عف مشايخ مدينة فاس العاصمة العممية لممغرب 

 ،تماما كما أخذ العمـ عف مشايخ المشرؽ، عمى غرار أبي يعزم كابف حرزىـ كابف غالب
كما ، الذم لقيو بالحـر الشريؼ كجبؿ عرفة كأخذ عنو، يتصدرىـ الشيخ عبدالقادر الكيبلني

يناىزكنيا أك يزيدكف عنيا ، كاف لمشيخ أبي مديف الغكث طبلب كتبلمذة زىاء ألؼ طالب
  2قميبل.

حيث يكجد بيا ، كمازالت حكمة الرميمة بمدينة فاس تشيد عمى أثر الشيخ أبي مديف
فقد كاف ػػػػ رحمة اهلل عميو . بكمديف ػػػػػػ كىك المكاف الذم مثؿ متعبده كمدرستو كذلؾمسجد ػػػػػ أ

كقد كاف مجاىدا بحيث أسيـ ، معدكدا ضمف طبقة الشعراء، ػػػػػ مف رؤكس المالكية في زمانو
كقد ، كالشاىد عميو ككنو تعرض لؤلسر مف قبؿ الرـك، في نصرة المسمميف كصد الغزك عنيـ

 . 3ـ بضكاحي مدينة تممساف بالجزائر 1198ق /  594رحمة اهلل عميو ػػػػ عاـ تكفي ػػػػ 
 بف المجاىد أبي عبد اهلل محمد  أما الحفيد فيك العالـ العارؼ أبي مديف شعيب

                                                           

 . 187ص ، سابؽال مصدرال: مصطفى مراد الدباغ 1
 .28 ص، المرجع السابؽ، ةة رحمة ابن عثمان نموذجاةة القدس والخميل في رحالت المغاربةعبد اليادم التازم:  2
 .50ص المرجع السابؽ ، أوقاف المغاربة في القدس: عبد اليادم التازم 3
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كىك الذم تنعتو كثيقة الكقؼ بالمجاىد عمى إفتراض أنو تكفي ، ككاف محمد ىذا قكم الشكيمة
كىك صاحب الزاكية  (أبى مديف)بنا سماه عمى كالده كقد خمؼ ا، 1ـ 1245ق/  643عاـ 

ككذلؾ ال يستبعد أف الجد ، ـ 1320ق/  720في القدس كقد تكفي بعيد تاريخ الكقؼ عاـ 
كأف الحفيد ، لدل زيارتو لبيت المقدس عمى إثر عكدتو مف رحمة الحج 2نزؿ بذلؾ اإليكاف

   الخصكص.اشترل اإليكاف كجعمو زاكية بركرا بذكر سمفو كجده عمى 
 وقف أبومدين الغوث الحفيد ونصو:  .3

لقد برز اىتماـ مغربي رسمي كشعبي بشراء األمبلؾ في القدس حسب قاعدة )الكقؼ( 
المكقكفة  (كما ىك الشأف تماما بقرية )عيف كاـر، كالغير المبنية، كشمؿ ذلؾ العقارات المبنية

، ر أكقاؼ المغاربة في القدسكالتي تعتبر أكب، 3بكامميا مف طرؼ الشيخ أبي مديف الغكث
ـ مف أكلى القرل  1948كقد كانت حتى حدكد سنة ، ألؼ ىكتار 15حيث تقدر مساحتيا 

            .4التي تمكف القدس بتنتاجيا مف الفكاكو كالخضر، الزراعية
تثبت أف العالـ الشيخ أبى مديف الغكث الحفيد قد أكقؼ في  5مف خبلؿ نص الكثيقة 

 ثنيف كانا تحت ممكو ك تصرفو ككاف يتكلى ىك نفسو اإلشراؼ عمييما. حياتو مكانيف ا
كما مضى معنا ، قرية تعرؼ بقرية عيف كاـر مف قرل مدينة القدس الشريؼ أكليما:

كاألكعار كالسيكؿ ، قريبا كتشتمؿ عمى أراضي فييا المعتمؿ كالمعطؿ كفييا العامر كالداثر
كآثار بنياف بأراضييا كبساتيف ، سكني فبلحييا كالصخكر... كما تشمؿ عمى آثار دكر برسـ

                                                           

 53ص المرجع السابؽ ، اف المغاربة في القدسأوق: عبد اليادم التازم 1
، أنظر معجـ المعاني عربي عربي كىك المكاف المسقكؼ كلو ثبلثة جدراف كىك الذم جاء ذكره في الكقؼ اإليكاف: 2

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/  ،23:15الساعة   10/04/2019، تاريخ االطبلع 
األكاديمية لمدراسات اإلجتماعية صفحات مف الجياد المشترؾ("، فمسطينية )الجزائر كالقضية ال" :أحمد شنتي 3

 ، 116ص ، 2015جانفي ، 13العدد ، الجزائر، واإلجتماعية
 55ص  المرجع السابؽ، أوقاف المغاربة في القدس: عبد اليادم التازم 4
ػػػ  85ص ص المرجع السابؽ، ، ن نموذجاةةةة رحمة ابن عثما القدس والخميل في رحالت المغاربةعبد اليادم التازم .:  5
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كأشجار زيتكف ركمي كخركب كتيف ، ذات أشجار رماف كغير ذلؾ مما يستقي مف عيف مائيا
كبمكط... بجميع حقكقيا كمرافقيا كمزركعيا كاآلبار كدكالي العنب العتيقة الركمية كجميع ما 

  تعالى كطريؽ المسمميف كمقبرتيـ...ينسب لمقرية المذككرة داخميا كخارجيا ماعدا مسجد اهلل
فالناحية القبمية منيا تنتيي ، كقد حددت الكثيقة قرية عيف كاـر مف الجيات األربعة

كالناحية الشمالية تنتيي إلى بعض أراضي عيف كاككت كقمكنية ، عمى المالحة الكبرل
قاؽ... كالناحية كحاراش كصاطاؼ كزاكية البختيارم. كالناحية الغربية تنتيي إلى عيف الش

  .1الشرقية تنتيي إلى بعض أراضي المالحة الكبرل كبيت مرميؿ
أما ثانييما: فيك يقع في مدينة القدس نفسيا بالخط كالذم يعرؼ بقنطرة أـ البنات بباب 
 السمسمة كىك يشتمؿ عمى إيكاف كبيتيف كساحة كمرتفؽ خاص كمخزف كقبك يقعاف سفمي ذلؾ. 

ذا كانت الكثيقة قد ح ددت جيات المكاف األكؿ فتنيا لـ تيتـ بذكر ما يجاكر المكاف كا 
الثاني مف بقاع مكتفية بأف الجيات األربعة التي تحيط باإليكاف معمكمة لدل الخاص 

 . 2كالعاـ
حيث تبدأ حدكده بباب المغاربة حتى باب ، كلكف ذكرت حدكده في أماكف أخرل

كعمى ذلؾ قامت ، ممسجد األقصى المبارؾالسمسمة كىي األبكاب الرئيسية لمحائط الغربي ل
كالحد الشرقي ىك حائط  ...لحد القبمي سكر مدينة القدس القديمةالكقفية عمى الحدكد التالية: ا

كالحد الغربي دار  ...كالحد الشمالي قنطرة أـ البنات ...كىك حائط البراؽ ...الحـر الشريؼ
   3.ي ثـ دار االمير حساـ الديف قايمازثـ دار االمير عمار بف مكسك ...االماـ قاضي القدس

                                                           

 .37ػػ  36المرجع السابؽ، ص ص  ةة رحمة ابن عثمان نموذجاةة القدس والخميل في رحالت المغاربةعبد اليادم التازم:  1
 .38نفسو، ص  2
  .270المرجع السابؽ، ص : مصطفى مراد الدباغ 3
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ككذلؾ تنص الكثيقة عمى أف كبل مف قرية عيف كاـر كاإليكاف حبس عمى المغاربة  
كاألحكج كاألديف ، مع تقديـ الكارديف عمى المقيميف، المقيميف بالقدس الشريؼ أك القادميف إليو

 فاألديف. 
فتنص عمى ، نقرض المغاربة مف القدسكما تيتـ الكثيقة بعكائد الكقؼ في حالة ما إذا إ

أنيا تعكد لممغاربة المقيميف بمكة المكرمة ك المدينة المنكرة فتف لـ يبقى أحد مف المغاربة 
 . 1ىناؾ فتف العكائد تذىب لمحرميف الشريفيف

يعيف ، كما ذكرت الكثيقة ناظر األكقاؼ كأنو في حالة كفاة العالـ الشيخ أبي مديف
عمار ناظر يككف مف المغا ربة. شخص يشيد لو بالرشد كالتقكل كأف يتعيد عمى صيانة كا 

  .2الكقؼ
فتذكر ، كتكضح حجة الكقؼ كذلؾ كجو النفع مف )اإليكاف( المحبس في مدينة القدس
 أنو أعد ليككف )زاكية( يسكف فييا مف تكفرت فيو صفتاف أف يككف ذكرا كعابر سبيؿ. 

كأنو ال ينبغي أف تؤجر ، ية عيف كاـركتكضح الكثيقة أيضا شركط اإلنتفاع مف قر 
كذلؾ حتى ال يتيددىا ، ألكثر مف سنتيف كأف ال يستأنؼ عقد إال عندما ينتيي العقد األكؿ

 . 3سطك أك إدعاء
كقد خصص الكاقؼ الفائض مف األحباس لمترفيو كاإلطعاـ عمى المحتاجيف مف 

كشعباف كرمضاف ككذلؾ المغاربة المقيميف أك العابرم سبيؿ في الشيكر الثبلثة رجب 
المناسبات الدينية كعيد الفطر كعيد األضحى كالمكلد النبكم الشريؼ. ككذلؾ يتكفؿ بتجييز 

   .4كتكفيف مف أدركو األجؿ في ىذه الديار مف المغاربة المحتاجيف

                                                           

 ، كزارة الثقافة الجزائرية،  م1320ه/720في القدس الشريف  : وقف سيدي أبومدينزعيـ خنشبلكم، محمد الحزماكم 1
 .9ـ، ص 2009) د ط(، الجزائر، 

 .10المرجع السابؽ، ص  :زعيـ خنشبلكم، محمد الحزماكم 2
 .11نفسو، ص  3
4
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كفي أخر ىذه الكثيقة ينذر المعتديف عمى ىذا الكقؼ بالحساب كالعقاب مف عند اهلل 
 . 1ـك القيامةسبحانو كتعالى ي

  وقفيات المغاربة األخرى في القدس :رابعاً 
باإلضافة إلى األكقاؼ التي تـ ذكرىا سابقا نظرا ألىميتيا المكانية كذلؾ مف حيث 

مع ، ككذلؾ قربيا مف القدس الشريؼ كالمسجد األقصى المبارؾ، المساحة التي خصصت ليا
 لتي سبقت تكاجد الييكد في القدسكجكد األىمية الزمنية التي حظيت بيا كىي الفترة ا

أضاؼ المغاربة كقؼ أماكف ، كبدايات تخطيطيـ إليجاد كطف بديؿ ليـ عمى أرض فمسطيف
أخرل ال تقؿ أىمية عف األكقاؼ التي سبؽ ذكرىا خاصة مف الناحية اإلقتصادية 

 كىي كالتالي:، كذلؾ مف أجؿ إستمرار المغاربة في القدس كفمسطيف، كاإلجتماعية
  لسمطان أبو الحسن المريني:وقف ا .1

ـ كاف سمطانا في المغرب 1297كىك أبك الحسف عمي بف عثماف المريني كلد سنة 
ثـ إستقاؿ ككاف أكبر حاكـ مف  ـ1351ـ إلى سنة  1331سنة مف سنة  20كاألندلس لمدة 

 . 2ـ1351مام سنة  24تكفي في ، سبللة بني مريف سنا
أساسييف: األكؿ دعـ األكقاؼ المكجكدة بشراء  كقد تجمى جيد ىذا السمطاف عبر كقفيف

 كىك ما سنذكره في النقاط األتية:، كالثاني انتساخ المصحؼ الشريؼ، العقارات
  تخصيص ميزانية لشراء العقارات واألراضي: - أ

دينار ذىبي  16500بتخصيص ، ـ1337ق/ 738خصص السمطاف المريني سنة   
ككاف ليا آثار طيبة عمى أكقاؼ المغاربة ، لشراء الرياع في القدس كالحرميف الشرفيف

ستقرارىا كصمكدىا أماـ التحديات القادمة مف الحمبلت الصميبية ككؿ أشكاؿ اإلحتبلؿ  . 3كا 
 

                                                           

المرجع السابؽ ، عبد اليادم التازم: القدس كالخميؿ رحمة ابف عثماف نمكذجالئلطبلع عمى نص الكثيقة كامبل: انظر:  1
 .87ػػػ  85ص ص 

 .  45، المرجع السابؽ، صةة ةة رحمة ابن عثمان نموذجا القدس والخميل في رحالت المغاربةعبد اليادم التازم .:  2
  .45ص ، جع السابؽالمر ، العممي الديف سعد أحمد 3
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 انتساخ المصحف الشريف ووقفو عمى بيت المقدس )الريعة المغربية(: - ب
 ق745ىذا كقد انبرل السمطاف أبك الحسف المريني بانتساخ مصحؼ شريؼ بيده سنة  - ت
كيتككف ىذا ، المقدس ثـ أرسمو إلى بيت، كجمع الكراقيف لتنميقو كتذىيبو، ـ1344/

 . 1المصحؼ المريني مف ثبلثيف جزءا كيدعى بالريعة المغربية
 متوضأ حارة المغاربة: .2

)كما تؤكد  العصر العثماني بزمفو طكيؿ قبؿ يعد ىذا المتكضأ مف اآلثار التي أينشئت
كيبدك أٌف تاريخ إنشاء المتكضأ يرجع إلى ما بعد  ـ(.1528ىػ/936كثيقة مؤرخة في سنة 

كىي السنة التي تـ فييا إنشاء الخانقاة الفخرية؛ إاٌل أٌف تحديد تاريخ ، ـ1329ىػ/730العاـ 
بحاجة إلى دراسة مستفيضة؛ بسبب الدمار الذم شٌكىتو الجرٌافات ، إنشائو أك مكضعو

 . 2اإلسرائيمية
ـ أٌف المتكضأ كاف يقع أسفؿ الزاكية 1528ىػ/936ي سنة كيستفاد مف كثيقة مؤرخة ف

الذم تضٌرر مف ، بمبلصقة دار قاضي القضاة )مجير الديف عبد الرحمف العميمي(، الفخرية
الركائح التي كانت تنبعث مف المكاف؛ فأمر أصبلف بؾ )المتكمـ عمى عمارة المسجد 

باب المتكضأ في شير ربيع اآلخر األقصى المبارؾ( بتغبلؽ باب المتكضأ؛ كقد أيعيد فتح 
 .3ـ1528ىػ/936سنة 
 مقام ومسجد الشيخ عيد:  .3

في سنة  األفضمية كقد حدد كاف المقاـ كالمسجد يقعاف في المدرسة   
ـ مكضع مسجد الشيخ عيد عمى بعد خمسة كسبعيف متران مف الجدار الغربي 1883ىػ/1301

ألكلياء الصالحيف مف شيكخ المغاربة لممسجد األقصى المبارؾ؛ كيينسب المكضع إلى أحد ا

                                                           

 259ص ، المرجع السابؽ: أحمد سعد الديف العممي  1
 .80عبد الرحمف محمد المغربي: المرجع السابؽ، ص  2
 .140سامي محمد الصبلحات: المرجع السابؽ، ص  3
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في القدس ييعرؼ بػ"الشيخ عيد"؛ ذكره الرحٌالة الشيخ عبد الغني النابمسي حيف زار القدس 
"كمررنا في الطريؽ عمى مزار الشيخ عيد رحمو اهلل تعالى فكقفنا  :ـ فقاؿ1689ىػ/1101سنة

كقد تألؼ ، "...المسمميف كالشٌدة كدعكنا اهلل تعالى برفع المشٌقة عف، عنده كقرأنا الفاتحة لو
ىذا األثر مف مسجدو كمنافعى كمكافو لمكضكء كسكر

1
 . 

 دار مجير الدين عبد الرحمن العميمي:  .4
ـ؛ تحدثت كثيقة شرعية مؤرخة في سنة 1520ىػ/927كانت مكجكدة سنة  
ـ عف مكضع دار مؤرخ القدس كالخميؿ القاضي مجير الديف عبد الرحمف 1528ىػ/936
بالقرب مف المتكضأ الكائف أسفؿ الخانقاة الفخرية لصؽ المسجد األقصى المبارؾ؛ ، يالعميم

كانت تقع في خط مرزباف  بالرغـ مف أٌف مؤرخ القدس كالخميؿ قد أقاـ كذلؾ في دارو أخرل
كيبدك أنو انتقؿ إلى ىذا المكاف الثاني بعد أف تضٌرر مف رائحة ، بالقرب مف الزاكية البدرية

بلصقة لداره كما تفيد الكثيقة؛ ما حٌفز أصبلف بؾ )المتكمـ عمى عمارة المسجد المتكضأ الم
 . 2األقصى( عمى إغبلؽ باب المتكضأ

 : دار القبو الروماني .5
كالحكاية أف ىذه الدار أكقفتيا سيدة تدعى فاطمة ، ""بوقف فاطمة بنت محمدكيعرؼ ""

ـ. 1346ىػ/747 ربيع األكؿ سنة 25في  بنت محمد بف عمي المغربية" المعركفة بأـ السعكد
سبؽ العصر  بالقبك الركماني؛ داللةن عمى كجكد عمراني، قبؿ كقفيا، كقد عرفت ىذه الدار

 .3ااأليكبي في حارة المغاربة؛ ثـ جددت الكاقفة بناءىا فعرؼ بي

                                                           

، رمص، 1ط، كاإلجنماعية اإلنسانيةعيف الدراسات كالبحكث ، حارة المغاربة مركز مدينة القدس: محمد أحمد عطا 1
 .19، ص 2005

 .20، ص نفسو 2
 .  235، ص 1ـ، مج1983، عماف، 1، مطبعة التكفيؽ، طوثائق مقدسية تاريخيةكامؿ جميؿ العسمي:  3
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ككانت زاكية المغاربة المعركفة بػ"الشيخ عمر المصمكدم" تحد دار أـ سعكد المغربية  
الشماؿ؛ بينما كاف يحدىا مف الجنكب الدرب السالؾ؛ كمف الشرؽ دار الكاقفة؛  مف ناحية

كمف الغرب الدرب السالؾ. كقد أشرطت الكاقفة أف يسكف في دارىا ىذه فقراء مف عجائز 
 . 1دكف أف ينتفعكا بالقبك الركماني، المغاربة

 وقف الحاجة صافية بنت عبد اهلل الجزائرية:  .6
ية بنت عبد اهلل الجزائرية المغربية" مبمغان مف النقكد قيمتيا أكقفت سيدة تدعى "صاف

ـ؛ لبلستفادة مف قيمة إجارتيا في 1648ىػ/1058قرشان أسديان في شير رمضاف سنة  350
ذا تعٌذر ذلؾ ؛ كا  فعمى عدد مف ، كؿ سنة لشراء خبز ييفٌرؽ عمى فقراء المغاربة في شير محـر

 . 2فقراء المسمميف
ة جميع ممتمكاتيا كقفا صحيحا شرعيا كحبسا صحيحا مرعيا ال ككقفت الحاجة صافي

كمف ضمف ، ككاف كقفيا إلى جيات البر ك الخير، يمحى اسـ كال يضيع عند اهلل ثكاب أجره
ككرد في نص الكقفية ما يأتي: )كتصرؼ أجرتيا _ أم ، شركطيا تكزيع خبز عمى الفقراء

ـر عمى السادة المغاربة بالقدس الدار المكقكفة _ كؿ سنة في ثمف خبز في شير مح
   3ثـ مف بعد المغاربة عمى الفقراء المسمميف أينما كانكا كحيثما كجدكا(، الشريؼ

 :ةوقف الحاجة مريم بنت عبد القادر المغربي  .7
ذم  12أكقفت الحاجة مريـ بنت عبد القادر المغربية داران أنشأتيا في حارة المغاربة في 

أشرطت الكاقفة تأجير الدار لشراء الخبز مف إجارتيا ـ؛ ك 1638ىػ/1048الحجة سنة 

                                                           

 .236، ص سابؽالمرجع ال: وثائق مقدسية تاريخيةكامؿ جميؿ العسمي:  1
 .146ص ، سابؽالمرجع ال يشك:حسف  2
 .235ص، المرجع السابؽ: الشيباني بنبمغيث 3
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كتكزيعيا عمى فقراء المغاربة في القدس. كقد اشتممت الدار المكقكفة عمى أربعة بيكت 
 .1كحقكؽ شرعية، كمرافؽ، كمنافع، كصيريجيف لجمع ماء المطر، كمرتفؽ، كمطبخ

 : الحاج قاسم الشيباني المراكشي وقفية .8
 13مد بف عبد اهلل بف عمي المغربي الشيباني المراكشي في أكقؼ الحاج قاسـ بف مح

ـ داران كانت مييٌدمة تقع في حارة المغاربة عمى فقراء السادة 1724ىػ/1137محٌرـ سنة 
المغاربة في القدس. كقد أظيرت كقفية الدار حدكدىا الجنكبية بالدرب السالؾ؛ كمف الشرؽ 

ب السالؾ. كقد أضاؼ الكاقؼ عمى كقفو ىذا كالشماؿ دار كقؼ المغاربة؛ كمف الغرب الدر 
 . 2ضركرة شراء الخبز لتكزيعو عمى فقراء المغاربة المقيميف في القدس

 وقفية محمد آغا المغربي:  .9
جميع عقاراتو ، ـ 1752ق / 1166كقؼ محمد بف الحاج عبد آغا المغربي سنة 

بسا صريحا ال ينمحي الكائنة في البمدة القديمة مف مدينة القدس كقفا صحيحا شرعيا كح
كحيثما أتى عميو دىر كأكاف كطده ، بؿ كمما مر عميو زماف أكده، اسمو كال يندرس رسمو

، فتذا تعذر ذلؾ، كذلؾ عمى ذريتو فتذا انقرضكا عاد ذلؾ كقفا عمى أبي مديف الغكث، كأخمده
ي: )فتذا كقد كرد في نص الكثيقة ما يأت. بالقدس الشريؼ عاد كقفا عمى الفقراء كالمساكيف

  .3تعذر ذلؾ عاد كقفا عمى الفقراء كالمساكيف بالقدس الشريؼ...(
 الزيتون:  4حاكورة .10

أرض الخاتكنية جنكبي المسجد األقصى  كانت حاككرة الزيتكف تقع إلى الشرؽ مف
كيحدىا مف الغرب الدرب السالؾ. كقد اكتسبت اسميا مف أشجار الزيتكف المزركعة في 

                                                           

 .81عبد الرحمف محمد المغربي: المرجع السابؽ، ص  1
 .235، المرجع السابؽ: الشيباني بنبمغيث 2
 .26ص ، المرجع السابؽ :العمميسعد الديف احمد  3
معجـ المعاني الجامع : انظر أرض تيٍحبىس لزرع األشجار قيربى الدُّكر الحاكورة: 4

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ 23:30الساعة   10/04/2019ع السابؽ تاريخ االطبلع، ، المرج 
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أٌنيا اشتممت عمى أشجار مختمفة غير شجر ، ف خبلؿ كصفياأرض الحاككرة. كيبدك م
 .1الزيتكف
 11كفي ، ـ1788ىػ/1203كقد كصفتيا حجتاف شرعيتاف في أكاخر شير محـر سنة  

كأٌف ثبلثة أرباع ، ـ أٌنيا تشتمؿ عمى أشجار كغراس ككردار1797ىػ/1212محـر سنة 
 . 2حٌصتيا جارية في كقؼ أبي مديف الغكث الحفيد

 : ة الجورةحاكور  .11
محـر  11كفي، ـ1788ىػ/1203تحدثت حجتاف شرعيتاف في أكاخر شير محـر سنة 

ـ عف كجكدىا في حارة المغاربة؛ كقد كاف يحدىا مف الجنكب حاككرة 1797ىػ/1212سنة 
مصطفى بف السعدية؛ كمف الشرؽ الدرب السالؾ؛ كمف الشماؿ حاككرة ابف بركات كمف 

 . 3الغرب حاككرة كقؼ النجاصي
 دار الرمانة:  .12

انت دار الرمٌانة تقع في خط الشيخ عيد )بداخؿ حكش الشيخ عيد(. كيعكد تاريخ ىذه ك
كاف يحدىا مف الشماؿ الدرب السالؾ؛ في حيف  .ـ1808ىػ/1223الدار إلى ما قبؿ العاـ 

كدار محمد الحبٌلؽ ، نذكر منيا دار الحاج محمد الزميزم، جاكرتيا آنذاؾ عدده مف المباني
لحاج إبراىيـ المغربي. كقد عيرفت باسميا ىذا لكجكد شجرة رمٌاف كبيرةن كانت تظمؿ بف ا

ساحة الدار؛ حيث اعتاد سكٌاف القدس خبلؿ العيد العثماني عمى تسمية مباف مختمفة في 
رعت في ساحاتيا  . 4القدس بأسماء أشجار كبيرة زي

 

                                                           

 .83عبد الرحمف محمد المغربي: المرجع السابؽ، ص  1
 .84نفسو. ص 2
  .28احمد سعد الديف العممي: المرجع السابؽ، ص  3
 .90سامي محمد الصبلحات: المرجع السابؽ، ص  4
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 : طاحونة وقف المغاربة .13
 18احيف القديمة؛ كقد تحدثت حجة شرعية في كجد في حارة المغاربة عدد مف الطك 

عف كجكد قبك طاحكف قديـ؛ كصفتو بأٌف: أخشاب  1647ىػ/1057ربيع الثاني سنة 
 الطاحكف المذككرة مف تقادـ الزماف دثرت كفنيت كتعطؿ االنتفاع بيا"؛ ما استكجب ترميميا.

: أحمد بف مف بينيـ، كقد تكجو لذلؾ جماعةه مف أىؿ القدس لمكشؼ عمى الطاحكنة
، كالحاج شرؼ الديف )شيخ الطحٌانيف في القدس(، محمد )شيخ السادة المغاربة في القدس(

احتياجيا مف ، كالحاج يحيى بف شخاتير. كقٌدرت الجماعة التي كشفت عمى حالة الطاحكنة
 الماؿ البلـز لمترميـ بأربعيف قرشان أسديان؛ كقد تـ ترميـ الطاحكنة بعد استبداؿ آالت الطحف

 1القديمة بأخرل جديدة.
 :دار وقف كمال الحمواني .14

كيستفاد مف حجة   ـ.1759ىػ/1173أكقؼ الحاج كماؿ الحمكاني ىذه الدار قبؿ سنة 
ـ أنيا تقع بالقرب مف إسطبؿ 1775ىػ/1189شرعية مؤرخة في تاسع شير ربيع األكؿ سنة 

 . 2كقؼ المغاربة كدار كقؼ القاضي شرؼ الديف الخالدم
 :المغاربة حاكورة وقف .15

 22قبؿ أف يبيعيا في ، عيرفت بػ"حاككرة الحاج إسماعيؿ بف محمد الغاني المغربي"
 ـ إلى الشيخ عبد اهلل المغربي شيخ المغاربة في القدس1783ىػ/1198ربيع األكؿ سنة 

كتألفت أرض الحاككرة مف غراس الصبر كالكردار كالجدراف بينما كاف يحدىا مف الجنكب 

                                                           

، ـ2006، المغرب، )د ط(، جامعة بف زاىر، الوسيطجوانب من الوجود األندلسي المغربي في القدس : مبارؾ لميف 1
  .10ص 

 .11نفسو: ص  2
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ر؛ كمف الشرؽ الدرب السالؾ؛ كمف الشماؿ دكر كقؼ المغاربة؛ كمف الغرب جكرة ابف الصغيٌ 
1حاككرة الصغٌير

. 

 :دار الشيخ صنع اهلل الخالدي  .61

إلى الشماؿ مف دار النجشي ، كاف لمشيخ صنع اهلل الخالدم داره تقع في حارة المغاربة
مف شير محـر الفكقانية كدار كقؼ المغاربة؛ كقد أكردت حجة شرعية مؤرخة في السادس 

عبارة تفيد بكجكد ىذه الدار المعركفة بػ"الشيخ - في سياؽ النص، ـ1760ىػ/1174سنة 
 . "2صنع اهلل الخالدم

 : حاكورة الموند .17
ذكرت ىذه الحاككرة الجارية في كقؼ السادة المغاربة في حجة شرعية مؤرخة في أكائؿ 

الجنكب حاككرة النجاصي؛  ـ؛ ككاف يحد الحاككرة مف1780ىػ/1194شير ربيع األكؿ سنة 
.كمف الشرؽ حاككرة ابف الغاني؛ كمف الشماؿ دار الغزكية؛ كمف الغرب دار الجاعكني

3
 

 : حاكورة ابن غزال  .61

كقد حٌدىا مف الجنكب حاككرة ابف رقية ، كانت ىذه الحاككرة تقع في حارة المغاربة
دية؛ كغربان حاككرة المخصصة لمخبز؛ كشرقان الدرب السالؾ؛ كشماالن حاككرة ابف السع

4النجاصي المخصصة لمخبز
 . 
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 : الحاكورة الغربية .61

تقع في الجانب ، كانت ىذه الحاككرة الجارية في كقؼ السادة المغاربة في القدس
بالقرب مف حاككرة الحاج محمد الجزائرم. كقد ذيكرت ىذه ، الغربي مف حارة المغاربة

 . 1ـ1711ىػ/1123ير صفر سنة الحاككرة في حجة شرعية مؤرخة في أكاسط ش
 :حاكورة وقف أبو مدين ِلصق المدرسة التنكزية .20

تقع ىذه الحاككرة المنسكبة لكقؼ أبي مديف الغكث الحفيد لصؽ المدرسة التنكزية 
كيحدىا مف الشرؽ حائط البراؽ الشريؼ. كقد أيكقفت ، الشرعية( مف جية الجنكب )المحكمة

كقد بقيت عمى ، ـ1424ىػ/828الغكث الحفيد في سنة ىذه الحاككرة عمى مصالح أبي مديف 
حيف ، ـ1832ىػ/1248حاليا عدة مئات مف السنيف؛ ككرد ذكرىا في أكائؿ شير صفر سنة 

كاف الحاج محمد البيمكلي المغربي متكليان عمى كقؼ أبي مديف الغكث الحفيد في مدينة 
  2.القدس
 حاكورة وقف المغاربة .21

أقدـ حجة شرعية ليذه الحاككرة في أكائؿ شير ربيع األكؿ تعكد ، ًلصؽ مقاـ الشيخ عيد
 . 3ـ1723ىػ/1136سنة 
 في المسجد األقصى: باب حارة المغاربة .22

الباب اليماني قبؿ اليجرة في عرؼ ىذا الباب عدة تسميات حسب الحقبة الزمنية كىي: 
 باب حارة المغاربة حكالي سنة ك ـ 985ىػ/375باب سمكاف قبؿ سنة ك  ـ 621سنة/
 . 4ـ1193ىػ/589

                                                           

 .30، ص، المرجع السابؽ: العمميسعد الديف  أحمد 1
 70ص ، المرجع السابؽ: زبيدة محمد عطا 2
 235، المرجع السابؽ: الشيباني بنبمغيث 3
 . 120ص، ـ 1992، عماف، د ط، مؤسسة عبد الحميد شرماف، بوابات القدس: محمد ىاشـ غكشة 4
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صمى اهلل فيك الذم دخؿ منو النبي ، عيرؼ ىذا الباب في مطمع اإلسبلـ بالباب اليماني
حيف أيسرم بو إلى المسجد األقصى. كقد نقؿ العميمي ركاية اإلسراء بقكلو: "ثـ  عميو كسمـ

ربط ف، انطمؽ بي جبريؿ حتى دخمت المدينة مف بابيا اليماني )الجنكبي( فأتى قبمة المسجد
 بيا البراؽ؛ كدخمت المسجد مف باب تميؿ فيو الشمس كالقمر"؛ كيضيؼ قائبلن: "قاؿ مؤقتك

ال نعمـ بابنا بيذه الصفة إال باب المغاربة". كقد عيرؼ أيضان بػ"باب سمكاف؛ ألنو ، بيت المقدس
 . 1يؤدم إلى قرية سمكاف جنكبي القدس

كال ، مى طائفة المغاربة في القدسكيبدك أٌف اسمو ىذا قد اكتسبو بعد كقؼ الحارة ع 
ييعرؼ إذا ما كاف قد أعيد بناؤه في زمف السمطاف الناصر صبلح الديف يكسؼ األيكبي في 

حيف ىـٌ ببناء سكر القدس. كقد استعمؿ باب المغاربة منذ ذلؾ التاريخ ، ـ1191ىػ/587سنة 
ككاف ىذا ، المغاربة ليككف مدخؿ كمخرج المغاربة المجاكريف في القدس كالمقيميف في حارة

الباب يقع إلى الغرب مف مكضع الباب الحالي. كقد كيشؼ قبؿ بضع سنكاتو عف مكضعو 
كال تذكر كقفية الممؾ األفضؿ لحارة المغاربة شيئان عف ىذا الباب عند ، كفتح مكانو في السكر

"كأما األبكاب  حديثيا عف الحدكد الجنكبية لمحارة؛ إاٌل أف مجير الديف عٌرج عمى ذكره قائبلن:
 2. "التي لممدينة: فأكليا مف جية القبمة باب حارة المغاربة

 : باب حارة المغاربة .23
ىك المدخؿ الجنكبي لمدينة القدس؛ يقع عمى امتداد الجدار الكاصؿ إلى قبة المسجد 

ـ في 1540ىػ/947األقصى المبارؾ؛ أمر بفتحو السمطاف سميماف خاف القانكني في سنة 
كقد أيدخؿ في محيط باب حارة المغاربة  يد عف باب حارة المغاربة القديـ.مكافو غير بع

 الجديد عدده مف المنشآت بينيت خارج سكر القدس عيرفت مجتمعةن بحارة المغاربة البرٌانية.

                                                           

 . 225ص، 1985، القدس، 1ط، مطبعة المعارؼ، تاريخ قبة الصخرة المشرفة: عارؼ العارؼ 1
 .40ص ، ـ 2010، سكريا، 1ط، دار قتيبة، المسجد األقصى المبارك والييكل المزعوم عبد بف محمد بركك: 2
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كقد عيرؼ الباب بأسماءو  ـ.1540ىػ/947كيكجد نقش تأسيسي يؤرخ لفتح الباب في سنة 
 1.كباب الدمف، كباب الدبٌاغة، كباب المغارة، بةكاف أبرزىا: باب المغار ، عٌدة
 : باب المغاربة من داخل السور .22

يعد باب المغاربة مف األبكاب الصغيرة التي فتحيا العثمانيكف في القدس؛ كقد اختمؼ 
ككاف باإلمكاف الكصكؿ إلى باب حارة المغاربة بعد  شكمو كطرازه عف ما ىك عميو اليكـ.

يتكٌسطيما مدخؿ باب لو قكس ، ة بحاككرتيف زرعتا بالصبٌارالمركر بطريؽو ضيقة محاط
يرتفع متريف كنٌيؼ؛ كعرضو يبمغ حكالي متر ، ال يحتكم عمى مصراع، نصؼ مستديرة

كانت ، كنصؼ. كييستفاد مف إحدل صكر الباب أٌف طاقةن فكؽ الباب محميةن بقضباف حديدية
 .2تيطؿ مف عمى سكر القدس إلى خارج المدينة

 :اربة من خارج السورباب المغ .25
كاف باإلمكاف المركر في ىذا الباب عبر مدخؿ منكسر يٌتجو غربان ييفتح عمى الطريؽ 

فتح ، حيث قرية سمكاف. كتتألؼ الكاجية الخارجية لمباب مف برجو حجرمو مربع الشكؿ، العاـ
عمى عرض ال يتجاكز متر ، في جانبو الغربي باب مستطيؿ يرتفع حكالي متريف كنٌيؼ

طاقة ، صؼ تقريبان؛ يعمكه قكس مسدكدة محٌدبة؛ بينما يعمك الباب عمى ارتفاع خمسة أمتاركن
 تعمكىا سقٌاطة إلسقاط الزيت المقمي عمى المياجميف. ، حجرية مربعة محمية بقضبافو حديدية

كيتكسط الكاجية الجنكبية لمبرج طاقة صغيرة يعمكىا طاقة أخرل كبيرة محمية بقضبافو 
تمؾ المكجكدة في الكاجية الغربية؛ ثـ تعمكىا كذلؾ سقٌاطة إلسقاط ، في طرازىا تشبو، حديدية

 . 3يرتفع عمييا عقد مخركطي، الزيت المقمي

                                                           

 .122ص : المرجع السابؽ، محمد ىاشـ غكشة 1
 .32عيسى القدكمي: " المسجد األقصى أربعكف معمكمة نجيميا " ص  2
 . 135ص ، المرجع السابؽ: محمد ىاشـ غكشة 3
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كمقابؿ ىذا العطاء المغربي ، نجد مما تـ سرده مف أكقاؼ لممغاربة في القدس الشريؼ
مر ىنا بكقؼ الممؾ كيتعمؽ األ، استفاد المغاربة مف أكقاؼ مشرقية رسمية، في ىذه األكقاؼ

  1األفضؿ نكر الديف.
كالرسمية ، كلئف تباينت طبيعة ىذه األكقاؼ كىكيتيا ما بيف المغربية كالمشرقية

كيمكف الكقكؼ عمى تمؾ ، عابريف كمقيميف، فتنيا تصب كميا في خدمة المغاربة، كاألىمية
 :األكقاؼ مف خبلؿ الجدكؿ التالي

طبيعة الجية 
 الواقفة

 نوعية الوقف السنة الطرف الواقف

 رسمية

 ـ1193ق /  589 الممؾ األفضؿ نكر الديف
 ػػػػ حارة المغاربة بمساكنيا كمنافعيا. 
 ػػػػػ مدرسة عرفت بالمدرسة األفضمية

السمطاف أبك الحسف عمي 
 بف عثماف المريني

 ـ1338ق /  738
تخصيص غبلؼ مالي لشراء 

 عقارات بالقدس الشريؼ 

 ـ1344ق /  745
حؼ المدعك بالريعة المغربية المص

 الذم انتسخو السمطاف بيده. 

 أىمية

 ـ1320ق /  720 أبكمديف شعيب

 ػػػػ قرية عيف كاـر 
ػػػػػ إيكاف كبيتيف كساحة كمرتفؽ 

كتكجد ىذه ، كمخزف كقبك، خاص
باب ، األكقاؼ بقنطرة أـ البنات

 السمسمة 
 

 ـ1330ق/ 730 عمر المصمكدم
 المغاربةػػػػػ ثبلثة دكر بحارة 

ػػػػػ جميع الزاكية بأعمى حارة 
 كعدد حجراتيا عشرة، المغاربة

 2ممخص عن مجمل أوقاف المغاربة في القدس: 01جدكؿ رقـ 
                                                           

 .32، ص أحمد سعد الديف العممي: المرجع السابؽ 1
 .6مبارؾ لميف: المرجع السابؽ، ص  2
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حظي بعناية رسمية ، كتأسيسا عمى ماسبؽ يتضح أف الكجكد المغربي بالقدس
ككذا ، بغية تكفير أجكاء مريحة لممغربي المجاكر كالعابر، عمى مستكل الكقؼ، كشعبية

باعتبارىما جانبا مف جكانب الكجكد المغاربي ، الظركؼ المناسبة لبلستفادة كاإلفادة العمميتيف
 .1ىناؾ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .83حسف يشك: المرجع السابؽ، ص  1
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 :خالصة الفصل
ـ بداية لتكاجد المغاربة في جكار المسجد األقصى 11شيدت مدينة القدس في القرف 

د، حيث أكقفيا ليـ الممؾ المبارؾ كبالخصكص في الجية الجنكبية الغربية مف المسج
ـ. كمنذ ذلؾ الكقت 1193األفضؿ عمي أبك الحسف بف صبلح الديف األيكبي في سنة 
، أم متر مربع 45000بػأصبحت تسمى بحارة المغاربة، التي تتربع عمى مساحة تقدر 

 مف مساحة البمدة القديمة.  5%
كأبنية كمصميات  كعمى مر الزماف انتشرت في الحارة األكقاؼ المتعددة مف مدارس

كزكايا كغيرىا، ىذا كقد أسس المغاربة مسجدا كسمكه مسجد المغاربة، ككانت ىناؾ زاكية 
تعرؼ بزاكية المغاربة، ككانت الحارة تضـ عبلكة عمى المنازؿ، عديدا مف المرافؽ أىميا 
ي المدرسة األفضمية، التي بناىا الممؾ األفضؿ بف صبلح الديف األيكبي كسميت باسمو الت

كاف ليا دكر كبير في الحركة العممية كالفكرية في القدس في العصرييف األيكبي كالمممككي 
 كحتى العصر العثماني. 

كككنيا كجية لممغاربة سكاء كانكا طمبة عمـ أـ عمماء يدرسكف فييا كيخطبكف في 
ـ بعد كفاة  1757ق/1171ـ عاـ  18المسجد األقصى إال أنيا تحكلت في منتصؼ القرف 

 لشيخ أحمد بف محمد بف يحي )المكقت(. إلى مكاف يسكنو فقراء المغاربة. ا
كقد أكقؼ كذلؾ الشيخ عمر المغربي المصمكدم المجرد ثبلثة دكر كميا تقع بحارة 
المغاربة، ىذا كقد جعؿ مداخيميا كريعيا في اإلنفاؽ عمى زاكية المغاربة، التي أنشأىا 

ـ، إليكاء  1303عمى الفقراء كالمساكيف عاـ  المصمكدم نفسو كذلؾ مف مالو، كأكقفيا
عالة المنقطعيف منيـ كتقع زاكية  الزكار المغاربة، سكل منيـ المقيمكف بالقدس أك العابركف كا 

 .  المغاربة بأعمى حاراتيـ في الجية الغربية خارج الحـر
باإلضافة إلى حائط البراؽ الشريؼ كرصيفو فيك مف أكقاؼ المغاربة، كيعتبر مكاف 
مقدس عند جميع المسمميف، ألنو المكاف الذم ربط فيو النبي_ صمى اهلل عميو كسمـ_ دابة 
البراؽ في رحمة اإلسراء كالمعراج، يقع حائط البراؽ الشريؼ غربي المسجد األقصى المبارؾ  

مترا، كارتفاعو حكالي  48كيشكؿ امتدادا لمجدار الغربي لممسجد، يبمغ طكؿ الحائط حكالي 
 اصبل حارة المغاربة عف المسجد األقصى المبارؾ.مترا ف 17
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اتخذ الييكد البراؽ مكانا لمصبلة كالعبادة، ككانكا يسمكنو حائط المبكى، لبكائيـ عنده،  
كقد زادت أطماع الييكد السياسية في الحائط كرصيفو، حتى بمغت ذركتيا في فترة االنتداب 

رصؼ الرصيؼ المجاكر لمحائط ـ، حيث حاكؿ الييكد 1922البريطاني لفمسطيف سنة 
كالقياـ بأعماؿ استفزازية مختمفة، مما أدل إلى إصطدامات بيف العرب كالييكد، أشعمت ثكرة 

ـ، التي مف نتائجيا لجنة تحقيؽ دكلية عرفت بمجنة شك، أقرت 1929عرفت ثكرة البراؽ سنة 
مى الحائط سنة بأحقية حائط البراؽ كرصيفو لممسمميف، باستناد لكثيقة كقؼ المغاربة ع

 ـ.1320
كما تعتبر قرية عيف كاـر أحد أكقاؼ المغاربة في القدس كقد أكقفيا الشيخ أبك مديف 

ذات الطبيعة  ـ كىي قرية جميمة1320الغكث الحفيد عمى أىالي حارة المغاربة، في سنة 
أف النبي الخبلبة، كالمياه الجارية كالجباؿ العالية، تقع إلى الجنكب مف مدينة القدس، كيقاؿ 

يحي عميو السبلـ كلد عمى أرضيا، كتعد مف كبرل قرل القدس مساحة كسكانا، كسميت بيذا 
 االسـ نسبة إلى عيف الماء العذبة، التي تتدفؽ مف جباليا، كتسقي أبناءىا كبساتينيا.

باإلضافة إلى إيكاف، أصبح فيما بعد تعرؼ بزاكية أبي مديف الغكث الحفيد، حيث يعتبر 
 أكقاؼ المغاربة في القدس. كقفو أكبر

كىناؾ أكقاؼ أخرل لممغاربة في القدس أكقفيا أىميا عمى المغاربة خاصة. كقد كثقت 
 كميا بحجج شرعية صحيحة. ثبتت ألصحابيا.

لقد كاف الحديث في ىذا الفصؿ عف كضع أكقاؼ المغاربة في القدس قبؿ فترة االحتبلؿ 
 ـ.1967ـ، ك 1948الصييكني لفمسطيف كالقدس سنة 

كالسؤاؿ المطركح ما ىك كضع األكقاؼ أثناء االحتبلؿ كما ىي أكبر التحديات التي 
 كاجيتو، ىذا ما سيتـ التطرؽ إليو في الفصؿ التالي.   

 



 

 

 
 

 الفصل الثاني
 االنتياكات الصييونية ألوقاف المغاربة وردود األفعال

 
 : أكقاؼ المغاربة في ظؿ االحتبلؿأوال

 نيف الصييكنية كتيكيد األكقاؼ: منظكمة القكاثانيا

 : الحفريات اإلسرائيمية كأثرىا عمى األكقاؼثالثا

 : المكقؼ اإلسبلمي كالدكلي مف االنتياكاترابعا
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 أوال: أوقاف المغاربة في ظل االحتالل
 بدايات التحدي: .1

البريطػػػػاني عمػػػػى   1إف محنػػػػة أكقػػػػاؼ المغاربػػػػة فػػػػي القػػػػدس ،بػػػػدأت منػػػػذ بدايػػػػة اإلنتػػػػداب 
 08، رغػػـ أف دخػػكؿ القػػكات البريطانيػػة أرض القػػدس فػػي 2ـ 1922جكيميػػة  24مسػػطيف فػػي ف

ـ. كقػد شػجع البريطػانيكف الييػكد عمػػى اليجػرة إلػى فمسػطيف، كأصػدر القػػكانيف  1917ديسػمبر 
ـ، حيث يعطي الحؽ لمييػكد  1917سنة  3كالمراسيـ المساعدة عمى ذلؾ، كتصدار كعد بمفكر

 ي فمسطيف.في إقامة كطف قكمي ليـ ف
مػػف ىنػػا بػػدأت المعانػػاة ليػػذه األكقػػاؼ، التػػي لػػـ يتػػكاف الييػػكد بتسػػتعماؿ كػػؿ الكسػػائؿ مػػف 

ـ خطػػط 1887أجػػؿ اإلسػػتحكاذ عمييػػا، كمحاكلػػة شػػراء حػػارة المغاربػػة كالرصػػيؼ، )ػػػ فػػي عػػاـ 
ـ 1914البػػػاركف ركتشػػػيمد لشػػػراء حػػػي بػػػاب المغاربػػػة بأكممو.ػػػػ عشػػػية الحػػػرب العالميػػػة األكلػػػى 

تطػػكير األراضػي الفمسػػطينية شػػراء المنطقػػة المحيطػة بحػػائط البػػراؽ(، كاإلعتػػداء  حاكلػت شػػركة
 ـ.      1929عمى حائط البراؽ، كما كااله مف أحداث كثكرة البراؽ سنة 

غير أف التحدم األكبر الذم كاجيتو ىذه األكقاؼ ىك عشية قياـ ىػذا الكيػاف الغاصػب، 
   ـ. 15/05/19484المعركؼ" بدكلة إسرائيؿ" في 
                                                           

عدادىا لنيؿ إستقبلليا، انظر: اإلنتداب1 : فكرة ابتدعتيا عصبة األمـ ف كانت قائمة عمى أساس مساعدة الشعكب المنتدبة كا 
 .  459ت(،ص  القاىرة،)د،، دار المعارؼ،)د، ط(، تاريخ الحوض المتوسط وتياراتو السياسيةمحمد رفعت: 

، مطبعة الرماؿ، الجزائر )د، ط(، م1987م_1948اإلحتالل الصييوني لمدين القدس )المراحل والنتائج(  فاتح باىي: 2
 .68ـ،ص2016

ـ في كينتغياـ )اسكتمندا(، بعد أف أكمؿ فييا دراستو لتعاليـ العيد القديـ، إنتقؿ إلى 1848: كلد سنة آرثر جيمس بمفور 3
ـ، مف بيف المناصب رئيس 1929مف حتى سنة 1874مترا كأكمؿ دراستو ىناؾ، تقمد عدة مناصب سياسية منذ سنة إنج

، قية خكفا مف انتقاليا لبريطانياـ، ككاف يعارض اليجرة الييكدية إلى أكربا الشر 1905- 1902كزراء بريطانيا مف عاـ 
ا خارج أكربا، كعند تكليو منصب كزير خارجية بريطانيا سنة ككاف يؤمف مف أف ىؤالء الييكد يمكف أف يساعدكا بريطاني

ـ، فثارت مظاىرات 1925ـ ما يعرؼ بكعد بمفكر، كعمى إثرىا زار فمسطيف سنة 1917ـ، أصدر سنة 1910_1916
 .  66ص  أنظر: فاتح باىي: المرجع السابؽ، سنة. 82رافضة لقدكمو. تكفي عف عمر يناىز 

 .61، المرجع السابؽ، ص فمسطينية خمفياتيا التاريخية وتطوراتيا المعاصرةالقضية ال: محسف محمد صالح 4
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 :   قرية عين كارم تحت اإلحتالل .2
تعتبػػػػػر ىػػػػػذه القريػػػػػة أكلػػػػػى أكقػػػػػاؼ المغاربػػػػػة فػػػػػي القػػػػػدس التػػػػػي كقعػػػػػت تحػػػػػت اإلحػػػػػتبلؿ 

ـ، كىػػػي السػػػنة التػػػي  1948ـ حتػػػى  1320سػػػنة ،مػػػف  628اإلسػػرائيمي، حيػػػث صػػػمد كقفيػػػا 
 أحتمت فييا القرية مف قبؿ الكياف اإلسرائيمي.

 18ػػ 9، فػي تػاريخ 1فترة مابيف اليػدنتيفـ، كىي ال 1948كاف إحتبلؿ القرية في صيؼ 
ـ،حيث طكقت القريػة كحػدة عسػكرية تػـ تشػكيميا مػف قػكل متعػددة، منيػا إرغػكف 1948جكيمية 

أفريػػػؿ  9، ) كىػػػي التػػػي قامػػػت فػػػي 2تسػػػفاني ليئػػػكمي كغػػػدناغ، كىػػػي كتائػػػب شػػػبيبة الياغانػػػاة
، 3طفػػػاؿ(شػػخص مػػف شػػيكخ كنسػػاء كأ 254ـ بمجػػزرة ديػػر ياسػػيف راح ضػػحيتيا قرابػػة 1948

كقػػكة الحراسػػة، كقػػػد قصػػفت القريػػػة مػػف ىضػػبتيف مجػػػاكرتيف مشػػرفتيف عمييػػػا، سػػميت أحػػػدىما 
الحقػػا جبػػؿ ىيرتسػػؿ كمػػف، بينمػػا يػػزعـ بعػػض المػػؤرخيف اإلسػػرائيميف أف سػػكاف القريػػة ىجركىػػا 

 .4جكيمية، تشير ركاية الياغاناه إلى أف ذلؾ حدث بعد أسبكع تقريبا 11يـك 
،  13ف فػػي ككػػاف نػػاطؽ إسػػرائيمي أعمػػ جكيميػػة، أف القػػكات اإلسػػرائمية احتمػػت عػػيف كػػاـر

بينما أشار تقرير الحؽ نشرتو صحيفة " نيكيكرؾ تػايمز" إلػى أف القريػة احتمػت خػبلؿ األسػبكع 
 جكيمية. 18التالي كفي صبيحة 

جكيميػة قكلػو: " إف قمعػة عػيف  22كقد نقؿ عف لساف قائد منطقة القدس اإلسرائيمي، فػي 
، احتمػػت بػػيف اليػػدنتيف "، ككصػػؼ مسػػؤكلكف رسػػميكف عػػرب اليجػػـك بأنػػو خػػرؽ كػػاـر الصػػميبية

                                                           

سرائيؿ سنة اليدنتين 1 ـ، كاليدنة الثانية  1948جكاف  8/11ـ، ) اليدنة األكلى 1948: التي كانت بيف العرب كا 
 .132ص  ـ،كىما  (، أنظر فاتح باىي: المرجع السابؽ، 1949فيفرم/جكيمية 

ـ لمدفاع عف ممتمكات الييكد في فمسطيف اإلنتداب البريطاني، كانت 1921صييكنية تأسست عاـ  منظمةالياغاناة:  2
الحجر الساس لتشكيؿ الجيش اإلسرائيمي فيما بعد، كانت تحت قيادة صييكنية بحتة تجنبا لمتقمبات السياسية البريطانية، 

ي بشكؿ كامؿ، أنظر: فاتح باىي، المرجع السابؽ، كلكي تبقى اإلدارة العسكرية الصييكنية تحت تصرؼ المشركع الصييكن
 .82ص 

 .127فاتح باىي: المرجع السابؽ، ص  3
 125حسف يشك: المرجع السابؽ، ص  4
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ليدنػػة القػػدس، بينمػػا ىنػػاؾ رأم يػػذىب إلػػى أف الجػػيش اإلسػػرائيمي تكصػػؿ إلػػى إتفػػاؽ مػػع لجنػػة 
اليدنة تستثني بمكجبو عيف كاـر مف القرل، التي يشػمميا كقػؼ إطػبلؽ النػار الخػاص بالمدينػة 

 1المقدسة.
جكيميػػػػػة إذ إقػػػػػتحـ  18كػػػػػاـر فػػػػػي السػػػػػاعة الثانيػػػػػة مػػػػػف فجػػػػػر بػػػػػدأ اليجػػػػػـك عمػػػػػى عػػػػػيف 

اإلسػػػرائيميكف أعػػػالي جبػػػؿ رب، المشػػػرؼ عمػػػى القريػػػة. كفػػػي السػػػاعة التاسػػػعة صػػػباحا سػػػقطت 
القريػػة مػػف دكف مقاكمػػة، بحسػػب مػػا ذكػػر مراسػػؿ صػػحيفة "نيكيػػكرؾ" الػػذم يمضػػي فػػي تقريػػره 

طقػػة لػػـ يبػػديا مقاكمػػة تػػذكر. قػػائبل: إف الجػػيش العربػػي كالجػػيش المصػػرم المتمركػػزيف فػػي المن
لكف مػف المسػتعد جػدا أف تكػكف كحػدات أم مػف الجيشػيف مكجػكدة فػي القريػة آنػذاؾ ، رغػـ أف 
بعػػض المراجػػع تشػػير إلػػى أنػػو فػػي مجػػزرة ديػػر ياسػػيف القريبػػة مػػف القريػػة ، كػػاف يتمركػػز مائػػة 

كركف فػػي  مسػػمح مػػف جػػيش اإلنقػػاذ الػػذم ككنتػػو الجامعػػة كأشػػرفت عميػػو لجنتيػػا العسػػكرية، يعسػػ
القرية، كاف صكت الرصاص كصرخات النساء كاألطفػاؿ يتػردد فػي أصػداء أجػكائيـ لكػف أحػد 

 2لـ يتحرؾ لنجدة دير ياسيف.
كمػػع ذلػػؾ فقػػد أشػػار المراسػػؿ إلػػى أف سػػكاف القريػػة، المعتبػػرة تقميػػديا مسػػقط رأس يكحنػػا 

كل بعػض الطمقػات المعمداف ) مكلد نبػي اهلل بحػي عميػو السػبلـ(، كػانكا ىجركىػا كلػـ يطمػؽ سػ
الناريػػة عمػػى جنػػدم عربػػي كحيػػد كىػػك يفػػر. كيقػػكؿ مػػكريس إف بعػػض سػػكاف القريػػة كػػاف ىػػرب 

كمػػػـ فػػػي إتجػػػاه الشػػػماؿ  2,5مػػف عػػػيف كػػػاـر فػػػي أفريػػػؿ عقػػػب مجػػػزرة ديػػػر ياسػػػيف، التػػػي تبعػػػد 
 . 3الشرقي
 
 

                                                           

 . 486،ص 3ـ، ج1958أجزاء، فمسطيف،  4، دار اليدل، )د، ط(، نكبة فمسطين والفردوس المفقودعارؼ العارؼ:  1
 321، ص نفسو. 2
 .126، حسف يشك: المرجع السابؽ 3
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 احتالل حائط البراق: .3
تبلؿ المسػػػػجد كتػػػػب "إسػػػػحاؽ رابػػػػيف" _ كىػػػػك احػػػػد قيػػػػادات الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي لػػػػدل إحػػػػ

األقصى كالقدس _ في مذكراتو كاصفا دخكليـ القدس مسرعيف إلى حائط البػراؽ:) كػاف صػبرا 
قصيرا...كاف يجب أف ال نضيع الفرصة التاريخية، كنا كمما اقتربنػا مػف حػائط المبكػى _ كىػك 
فػػي الحقيقػػة حػػائط البػػراؽ_ ازداد اإلنفعاؿ...حػػائط المبكػػى الػػذم غيػػر إسػػرائيؿ لػػيس فقػػط فػػي 
عػادة أرض المبكػى إلػى السػيطرة الييكديػة،  نمػا فػي العػكدة إلػى القػدس كا  تحقيؽ قياـ إسػرائيؿ كا 

 .1اآلف لما تحقؽ ىذا الحمـ تعجبت كيؼ يصبح ىذا ممؾ يدم؟أ (
غير أف حديثػو عػف عػكدة القػدس كأرض البػراؽ لمسػيطرة الييكديػة، غيػر صػحيح فػالييكد 

ـ، ىػػذا مػػا تػػذكره المكسػػكعة الييكديػػة 16القػػرف لػػـ يكػػف ليػػـ إىتمػػاـ بالحػػائط كأرضػػو، إال فػػي 
كىػػػي مػػػف مصػػػادرىـ، كقػػػد كضػػػحنا ىػػػذا اإلدعػػػاء فػػػي الفصػػػؿ األكؿ، عنػػػد حػػػديثنا عػػػف حػػػائط 

 .2البراؽ الشريؼ
ـ، كألكؿ مػػػرة فػػػي تػػػاريخ ىػػػذا الحػػػائط 1967جػػػكاف  07إثػػػر إحػػػتبلىـ لحػػػائط البػػػراؽ فػػػي 

مك غػكرف"  بػالنفخ فػي البػكؽ متصػدرا كساحتو المقابمة لو، يقـك حاخاـ الجيش اإلسرائيمي "شمك 
نشكة فرح الييكد باإلنتصار، معمنا بخطابو الذم كجيو مف أماـ حائط البػراؽ قػائبل: )أخػاطبكـ 

 .3مف حائط المبكى آخر أثر لييكمنا الذم طالما تقنا إليو.دعكنا نفرح كنبتيج(
كالػػػذم مػػػف ىػػػذا الخطػػػاب العنصػػػرم يبػػػدأ مسمسػػػؿ الحفريػػػات لمبحػػػث عػػػف أثػػػار الييكػػػؿ، 

خصصػػنا الحػػديث عنػػو فػػي ىػػذا الفصػػؿ، أمػػا عػػف الييكػػؿ كمػػزاعميـ عنػػو، فقػػد أشػػرنا إليػػو فػػي 

                                                           

 .400،ص  11ـ ، ج  1991جزء ، فمسطيف ،  11، دار اليدل : د.ط ، بالدنا فمسطينمصطفى مراد الدباغ:  1
 . 34ـ، ص 2001، دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، )د ط(، القاىرة، حائط البراق أم حائط المبكىغنيـ عادؿ حسيف:  2
 )د، ط(،، ة، دار األفاؽ الجديدية لإلستيالء عمى القدس(: تيويد القدس) الخطوات اإلسرائيمكيت ماجكاير 3

 .72ـ، ص 1981بيركت،
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الفصػؿ األكؿ، كبينػػا مػف خػػبلؿ المصػادر التاريخيػػة كعممػاء أثػػار إسػرائيمييف مػػف بيػنيـ بنيػػاميف 
 كيدار بعدـ كجكد ىيكؿ، كأم أثر ييكدم في ىذه المنطقة. 

 :تدمير حارة المغاربة وتشريد أىميا .4
 ن غريون ومخطط التدمير:ب - أ

يركم الصحفي اإلسرائيمي " عكزم بنزيماف" في كتابو )القدس مدينة دكف سػكر( أنػو فػي 
كتيػػدم ككليػػؾ رئػػيس  1ـ، تكجػػو إلػػى سػػاحة الحػػائط الغربػػي ديفيػػد بػػف غريػػكف1967جػػكاف  08

سػف بمدية القػدس الغربيػة، برفقػة يعقػكب ينػام مػدير سػمطة الحػدائؽ الكطنيػة، ككقػؼ الػزعيـ الم
ابف غريكف أماـ الحائط المقدس كبكى بمرارة، كبعدىا أمر أحد الجنكد المكمفيف بالحراسػة لكػي 

 .2يزيؿ مف عمى الحائط لكحة البراؽ التي كضعت عميو في فترة الحكـ األردني
كقاؿ ينػام لػرئيس البمديػة " يجػب العمػؿ عمػى تنظيػؼ المنطقػة، كيجػب أف نمػنح الحػائط 

لػػى جيػػات أخػػرل، كبعػػد أيػػاـ تػػـ  ركنقػػو". كاسػػتجاب ككليػػؾ، كتكجػػو إلػػى الجػػيش اإلسػػرائيمي كا 
إخػػبلء الحػػي السػػكني كىدمػػو،المجاكر لمحػػائط الغربػػي، كأقيمػػت فػػي أسػػفؿ الحػػائط سػػاحة كبيػػرة 

 .  3متر مربع، ككانت مف أكثر األعماؿ، التي رمزت لتبدؿ السمطة عمى الحائط 20مساحتيا 
 ـ.1967جكاف  11/12/13: نكبة حارة المغاربة - ب

، كقػد حصػػر 1967جػكاف  07فػي  ـ فػرض عمػى الحػارة بأكمميػا نظػاـ منػع تجػكؿ صػاـر
المغاربػػة فػػي بيػػكتيـ، بينمػػا إجتمػػع السياسػػيكف كالجنػػراالت اإلسػػرائيميكف لتحديػػد مصػػير الحػػارة 
كسػػرعاف مػػا اتخػػذ اإلسػػرائيميكف القػػرار، بػػأف المنطقػػة المكجػػكدة أمػػاـ الحػػائط الزمػػة إلسػػتعماؿ 

        4كأف الحارة تعكؽ مخططات معمارم اإلحتبلؿ كالبد مف طرد سكانيا. الدكلة الييكدية،

                                                           

ـ، في بكلندا ىاجر إلى فمسطيف 1886عالـ تكراتي كسياسي إسرائيمي زعيـ صييكني كلد في ديفيد بن غريون:  1
عاصمة إلسرائيؿ  ـ درس في اسطنبكؿ القانكف ساىـ في اإلتحاد العالمي لمعماؿ الييكد، طالب بجعؿ القدس1906سنة

 .96ـ. أنظر: فاتح باىي، المرجع السابؽ، ص 1972ـ، تكفي سنة 1948أشرؼ عمى إدارة حرب 
 .38غنيـ عادؿ حسيف: المرجع السابؽ، ص  2
 .83ص  ، المرجع السابؽ،كيت ماجكاير 3
ت ، مؤسسة الدراسا1988_1948فمسطين  في اإلسالمية األوقاف تجاه إسرائيل سياسة دمبر: مايكؿ 4

 .215ـ،ص 1992الفمسطينية،)د،ط(، بيركت، ،
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جكاف بمغ المقيمكف بالحارة إشعارا مدتو ساعتاف إلخبلء منازليـ، كقػد أجبػر  11في ليمة 
الػػذيف رفضػػكا األكامػػر عمػػػى إخػػبلء أمػػاكف سػػكنيـ بػػػالقكة عنػػدما أقػػدمت الجرافػػات كالمصػػػابيح 

جاء األمر مفاجئ جدا، إلى درجة أف امػرأة مػف الحػارة لػـ تسػمع  الكاشفة لتدمير المنطقة، كقد
الػػدعكات إلػػى اإلخػػػبلء فػػدفنت حيػػة تحػػػت الػػردـ فػػي تمػػػؾ الميمػػة. ككجػػدت جثتيػػػا فػػي الصػػػباح 

 .  1التالي تحت أنقاض منزليا
سػػتمرت عمميػػة اليػػدـ بكػػؿ قسػػكة كتصػػميـ إلػػى أف حػػؿ يػػـك  جػػكاف، أصػػبحت فيػػو  13كا 

منػػػزال  135ف، حيػػػث سػػػكيت كػػػؿ بيػػػكت الحػػػارة ، البػػػالغ عػػػددىـ حػػػارة المغاربػػػة أثػػػرا بعػػػد عػػػي
عقػػػارا مػػػف بينيػػػا جػػػامع البػػػراؽ  138نسػػػمة، كمػػػا ىػػػدمت  635بػػػاألرض، التػػػي كانػػػت تحػػػكم 

الشػػريؼ كزاكيتػػو، كالمدرسػػة األفضػػمية، كمكتػػب إدارة األكقػػاؼ كمخازنيػػا كيقػػدر مجمػػكع ثمنيػػا 
األرمػػف، فػػي داخػػؿ السػػكر،  دينػػار أردنػػي. ككػػذلؾ مصػػنع لمببلسػػتيؾ، قػػرب حػػي 2071000
 .2عامؿ كعاممة 200يعمؿ فيو 
زاكية  كأىميا البداية، في لمحارة الخارجي الحد عند المنشآت عمى بعض أيبقي أنو غير

في  أف ىذا المبنى دمر غير ،3الفخرية أبي السعكد كالمعركفة كذلؾ بالزاكية
 .4ـ16/06/1969

 
 

                                                           

 .216مايكؿ دمبر: المرجع السابؽ، ص  1
 .170ص  ـ،1998 ،ر،مص1ط دار اليدل، ،سيرة مدينة القدس خالد محمد غازم: 2
الزاكية الفخرية: أك الخانقاه الفخرية،نسبة إلى القاضي فخر الديف أبك عبد اهلل ناظر الجيكش اإلسبلمية، تكفي  3

ـ بياء الديف بف 1530ىػ/973ـ،ككانت في القرف العاشر اليجرم مدرسة ككاف ناظرىا كشيخيا في سنة1331ىػ/732سنة
حامد، ككاف تعيينو بأمر مف السمطاف ماداـ عمى قيد الحياة، كىي تقع في الركف الجنكبي الغربي لممسجد األقصى عف 

ـ. أنظر: 16/06/1969كقد ىدمتيا السمطات األسرائيمية في متر،200يميف باب المغاربة، تبعد عف جامع المغاربة حكالي 
  . 20ـ، ص 1984ديسمبر،  40 ع، األردف، مجمة شوؤن عربيةنجـ رائؼ: " المعالـ التاريخية لمقدس "، 

 . 217مايكؿ دمبر: المرجع السابؽ، ص  4
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 حاليػا عمػى تيركػت الدينيػة المكاقػع ىػذه أف ألغزريػاف ألبػرت المػؤرخ اإلسػرائيمي كيعتقػد 
 .1عبلقتيا بو تنمية في إسرائيؿ رغبت ممؾ كىك الثاني، الحسف الممؾ المغربي إلى كالتفاتة

 إلػى عػادكا مػنيـ ككثيػركف .مغربي أصؿ مف كاف عند تدميرىا بالحارة المقيميف فنصؼ
 أيخػرل عائبلت ككجدت .يرالتدم بعد الثاني الحسف الممؾ عٌماف بمساعدة طريؽ عف المغرب

 2القدس. في أمكنة أخرل كفي مخيمات البلجئيف، ليا في ممجأ الحارة مف
ـ، بعػػػػد بقائيػػػػا مجػػػػاكرة كحاميػػػػة 1967جػػػػكاف 11/12/13نكبػػػػت حػػػػارة المغاربػػػػة فػػػػي   

عاما(. معمنػة بػذلؾ بدايػة معانػاة المسػجد األقصػى  774لممسجد األقصى حكالي ثمانية قركف)
 .3متبقيةكأكقاؼ المغاربة ال

 بعض شيادات حارة المغاربة: - ت
عمى الرغـ مف إندثار الحارة كشطبيا عمى بكرة أبييػا مػف خارطػة القػدس، إال أنيػا بقيػت 
بكػػػؿ تفاصػػػيميا، بأزقتيػػػا كشػػػرفاتيا عالقػػػة فػػػي ذاكػػػرة سػػػكانيا،الذيف ىجػػػركا منيػػػا قسػػػرا، كلػػػدينا 

لػػى حػػارتي، التػػي شػػيدت شػػاىدة عيػػاف ىػػي أـ داكد الػػدجاني مصػػرحة: ) دائمػػا أحمػػـ بػػالعكدة إ
زىػػرة طفػػكلتي كمرحػػي، أحػػف إلػػى أزقتيػػا، التػػي باتػػت محرمػػة إال عمػػى الصػػياينة، الػػذيف حكلػػكا 
تفاصيؿ الحارة إلى حائط المبكػى، الرمػز األساسػي لػديانتيـ كصػمكاتيـ (، تصػمت المػرأة قمػيبل 

ف مشػػيدا جمػػيبل كيأخػػذىا الحنػػيف إلػػى تفاصػػيؿ بيتيػػا كأيػػاـ عمرىػػا الكرديػػة، ثػػـ تبتسػػـ قمػػيبل ككػػأ
مر في شػريط ذكرياتيػا، فتشػير أنيػا رأت طفكلتيػا كتنقميػا كفراشػة بػيف أزقػة الحػارة، بينمػا اآلف 

 ال تجرؤ عمى اختبلس النظر الييا.
كتابعػػت: )أحمػػـ أف أعػػكد مجػػددا لمحػػارة، ألقضػػي فييػػا يكمػػا كاحػػدا مػػف عمػػرم، كبعػػدىا 

 .4لينقضي األجؿ(

                                                           

 . 155ـ، ص 1986، عماف، 1، دار الكرمؿ، طتشكيل جديد لممدينة القدسعبد الرحمف أبكعرفة:  1
قنطرة، مكقع  . انظر:ـ1948اإلحتبلؿ الصييكني بعد عاـ ىشاـ ساؽ اهلل: ىدـ حي المغاربة بالقدس أكؿ ما فعمو  2

https:// ar.qantra.de21:40. الساعة ،25/03/2019، تاريخ اإلطبلع: ، بكف ،ألمانيا. 
 .219مايكؿ دمبر: المرجع السابؽ، ص  3
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دت عمػػى إخػػراجيـ بػػالقكة كتحػػت التيديػػد كبيػػدـ فتؤكػػد مسػػتطردة أف قػػكات اإلحػػتبلؿ عمػػ
البيػػػكت عمػػػى رؤكسػػػيـ، الكثيػػػركف انصػػػاعكا كخضػػػػعكا لؤلكامػػػر العميػػػا، كخرجػػػكا مشػػػتتيف إلػػػػى 
األحياء كالمنػاطؽ المجػاكرة، حػامميف بقمػكبيـ آالـ الفقػد، كمػرارة اإلفتقػاد لتفاصػيؿ الحػارة، التػي 

جػو بالحػديث لحقيقػة أخطػر كأكبػر تزيػد سكيت باألرض بفعؿ الجرافات الصييكنية غير أنيػا تت
 مف آالميا، كتميب مشاعر الحزف بقمبيا كقالت: 

) أثنػػاء ىػػدـ قػػكات اإلحػػتبلؿ لمحػػارة تػػـ اكتشػػاؼ العديػػد مػػف اآلثػػار، التػػي تؤصػػؿ تاريخيػػا 
لمحارة، إال أنيـ كالعادة استكلكا عنيا كىكدكىا تماما، كما األرض، أدعكا أنيا ييكدية األصػؿ، 

صػػػيؿ الجػػػدراف كمػػػا كتػػػب عمييػػػا مػػػف ألفػػػاظ، كنقػػػش عمييػػػا مػػػف رسػػػكمات، كمفػػػظ غيػػػر أف تفا
الجبللة، كنجمة المغاربة الخماسية، التي ترمز لمصمكات الخمس، التػي اسػتبدلت بنجمػة داكد، 

 .1تدحض كؿ اإلدعاءات الكاىية، كتؤكد عمى أف الحارة عربية أصيمة (
ا سػػػكاف حػػػارة المغاربػػػة، كىنػػػاؾ كأشػػػارت أـ داكد إلػػػى بعػػػض المنػػػاطؽ، التػػػي تفػػػرؽ إلييػػػ

استطاعكا االندماج بالفمسطينييف، فأقػامكا معيػـ عبلقػات نسػب كمصػاىرة، كككنػكا أسػرا، كبػات 
الكثيػػػركف مػػػنيـ يتحػػػدث الميجػػػة الفمسػػػطينية مػػػع المحافظػػػة عمػػػى أصػػػكليـ المغربيػػػة، كأكراقيػػػـ 

 ،2األياـ الرسمية القديمة، التي تحفظ ليـ حقكقيـ، آمميف في استعادتيا يكما مف
كأضافت: ) أتمنى أف أعكد إلى حارتي فما زالت تفاصػيميا منقكشػة فػي ذاكرتػي، كأسػتطيع أف 
أرسميا شارعا شارعا، كبيتا بيتا، كدكانا دكانا، لف تغادرني تفاصيميا إال عنػد تكقػؼ قمبػي عػف 

 .3النبض بالحياة (
 

                                                           

 .124حسف يشك: المرجع السابؽ، ص  1
 .125نفسو: ص   2
ـ، ص 2002جكاف  ،51ع ،13مج ، فمسطيف،مجمة الدراسات الفمسطيتية" حارة المغاربة في الحاضر "،  :تـك عبكد 3

128. 



 النتياكات الصييونية ألوقاف المغاربة وردود األفعالالفصل الثاني                      ا
 

61 

 

المعانػػاة التػػي كمػػا نػػذكر شػػيادة. محمػػد عبػػد الحػػؽ مختػػار حػػارة المغاربػػة، كىػػك يصػػؼ 
ـ كمنػذ ذلػؾ الحػيف يقػكؿ:) 1967كابدتيا عائمتو كالعائبلت األخرل في أعقػاب إقػتبلعيـ سػنة 

 تزيػؿ أف بيتنػا كننتظػر موقيع إلي  نعيود وطفليي وزوجتيي أنيا كنيا التيدمير، تلي  التيي األييا  فيي
 لػـ التػي رل،األيخػ ثيابنا كحكائجنػا استعادة مف نتمكف لعمنا الحطاـ بعض اإلسرائيمية الجرافات

 يسػتعيدكا أف دكف مػف أسابيع يكميان طكاؿ األمر ىذا كرركا كقد (.معنا لحمميا كقت لدينا يكف
 اإلسرائيمي الجيش كاف كيؼ الحارة في سابؽ آخر ساكف كيتذكر .المفقكدة حكائجيـ مف شيئان 
 ال ذيفال يتمكف ال كي الظير، بعد ساعات في "ألغراض أمنية" الميدمة الحارة محيط يطٌكؽ
 .  1اإلغبلؽ قبؿ عادكا قد يككنكا لـ إذا بيكتيـ، إلى مف العكدة بالمنطقة مقيميف يزالكف

 حارة المغاربة في فكر ىرتزل: - ث
 حصػمنا إذا "ىرتػزؿ فػي مدينػة بػاؿ بسكيسػرا:  ثيػكدكر2 الصػييكنية الحركػة زعػيـ صػرح
 أتػكانى فمػف شػيء مبػأ القيػاـ كقػادرا عمػى حيػان  أزاؿ ال ككنػت القػدس مدينػة عمػى لحظػة يكمػا

 عمييػا مػرت التػي اآلثػار أدمػر كػؿ كسػكؼ الييػكد لدل مقدسا ليس شيء إزالة كؿ عف لحظة
 .3 " قركف

                                                           

 .  128: المرجع السابؽ، ص تـك عبكد 1
لتي بنيت عمييا أكرشميـ، كتشمؿ الجنكب الغربي مف : لفظة عبرانية كتعني "كـ حجارة" كىي إحدل التبلؿ االصييونية 2

المدينة القديمة، أما إصطبلحا فيي فكرة ييكدية دينية سياسية ىدفيا اإلستيبلء عمى فمسطيف كتكطيف الييكد فييا، كيرل 
شتقت الصييكنية مف إ سـ جبؿ طرؼ ثاني أنيا حركة سياسية عنصرية متطرفة،ترمي إلى إقامة دكلة لمييكد في فمسطيف، كا 

ؽ.ـ كىذا اإلسـ يرمز  11صييكف في القدس، حيث بنى داكد قصره،بعد إنتقالو مف الخميؿ إلى بيت المقدس، في القرف 
عادة تشييد ىيكؿ سميماف مف جديد، بحيث تككف القدس عاصمة ليا.أنظر: محمد فرج،  =األمة عمى إلى مممكة داكد كا 

، دار ـ1964ىة 1514من اإلحتالل العثماني إلى مؤتمر القمة العربية الطريق إلى وحدة اليدف تاريخ األمة العربية =
 . 401ص  الفكر العربي، القاىرة،)د، ت(،

ـ، 1973، )ت(، ىندا شعباف صايغ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، )د ط(، بيركت، يوميات ىرتزلأنيس الصايغ:  3
64 ., 
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 عمى االستيبلء شرقي القدس احتبلؿ مف أياـ أربعة بعد الييكد فيو عمؿ قاـ أكؿ فكاف 
 كىػدمكا ألداء صػمكاتيـ سػاحة الػى كحكلكىػا بػاألرض البػراؽ سػككا سػاحة أف بعػد البػراؽ حائط
 قركف. ثمانية عمرىا آثارا

 شيادة الضابط المسؤول عن التدمير - ج
تشػريف  26 فػي "يكرشػبليـ" اإلسػرائيمية اليكميػة فػي نيشػرت مقابمػة مػف مقتطفػات  
حػارة  تػدمير عػف المسػؤكؿ الضػابط مكشػيو، بػف إيتػاف الرائػد مػع ، 1999 نػكفمبر/الثػاني

 1المغاربة
 سػكانيا بمغػادرة كأمػرت العربيػة المنػازؿ أمػاـ يشالجػ مػف كحػدة مػرت الحػارة، تػدمير قبػؿ 

 لػبعض عمػى جثػث الحطػاـ بػيف عثرنػا الحػارة، تػدمير أنيينػا أف كبعد .دقيقة 15 خبلؿ بيكتيـ
 بيكػكر مستشػفى إلػى نقمتييػا كقػد جثػث، ثػبلث ىناؾ بيكتيـ كاف مغادرة رفضكا الذيف المقيميف
   .أيخرل جثث ىناؾ كاف لكف .المدينة الغربي مف القطاع في حكليـ

 ذرة مػف مثقػاؿ عمػى أعثػر لػـ أنني غير .بأكمميا الحارة دٌمرتي  لقد انظر، .بدفنيا قمنا "
 .فػكؽ األيخػرل كاحػدة مختمفػة، تاريخيػة حقبػات تسػع بقايػا المبكػى، حػائط تحػت فينػاؾ، .تراب

 حقػب بحثػان عػف حفػرت كنػت الكقػت ذلػؾ فػي .فارغػة أحيػاز إلػى تصػؿ ىنػاؾ، تحفػر كعنػدما
 ال كػي ال الييػكد، العػرب جثث جانب إلى المنازؿ حطاـ رمينا .النفايات كؿ كرميت ة،تاريخي
 2".دكسو ييحظر مكاف إلى المنطقة الييكد يحٌكؿ

 بمديػة  رئػيس كضػع الكقػت، ذلػؾ فػي .القػدس معػارؾ انتيػاء بعػد بأكمميػا القصػة بػدأت 
 فػي يجػب ىػدميا التػي المكاقػع إلػى إشػارات الػكرؽ مػف قصاصػة عمػى ككليػؾ، تيػدم القػدس،
 عائمة 135 كفقدت نحك .أيخرل منازؿ كدمركا األكامر تحدكا الجٌرافات سائقي أف غير .الحارة

 ىنػاؾ كػاف .المقدسػة المكاقػع فػي يػؤثر ال صػغير لعمػؿ كرفاقػو تيػدم منازليا خطػط فمسطينية
                                                           

1
 .130: المرجع السابؽ، ص تـك عبكد 
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 محمػد النبػي حصاف منو صعد الذم المكقع فكؽ بيني البراؽ، مسجد يدعى في المنطقة مسجد
ال  فممػاذا السػماء، إلػى عػرج قػد الحصػاف كػاف إف قمػت .السػماء إلػى كسػمـ( عميػو اهلل )صػٌمى
   .1أثر أم أخٌمؼ أف دكف مف أيضان  دمرتيو لذا أيضانأ المسجد يعرج

 كحكائجيـ أثاثيـ بنقؿ لممقيميف ييسمح لـ لماذا مكشيو بف الرائد سيئؿ كعندما
 :أجاب

 االحتفاؿ بالفصح يصادؼ التالي كالثبلثاء السبت، اليـك ذلؾ كاف .كقت ىناؾ يكف لـ "
 إلػى حػائط الييػكد مػف كثيػر قػدـك يينتظػر كػاف الكقػت، ذلػؾ كفػي .التػكراة بحسػب الييػكدم
  ".الساحة إلعداد فقط يكماف أمامنا ككاف المبكى،

 فسنقكؿ كثيرة، دكلية فعؿ ردات كاجينا إذا إنو المستكل رفيع مسؤكؿ قاؿ لي 
 خمسػة أعػكاـ، بالسػجف عميػؾ نحكػـ سػكؼ كأننػا الشخصػية، مسػؤكليتؾ عمػى بػذلؾ قمػت إنػؾ
   ".العرض قبمت كقد .التالي اليـك في عنؾ عفكان  سنصدر ذلؾ كمع
 :أجاب خالية، كانت إف يدٌقؽ أف
 .2ممؾ لنا" المكاف كبأف إسرائيؿ بسيادة أؤمف كأنا متدينة، عائمة مف أتحدر أنا ال، "

لذم أرتكب فػي حػؽ أبنػاء حػارة المغاربػة، ككػذلؾ أكقػافيـ التػي تبرز ىذه الشيادة مدل الجـر ا
سػػكت بػػاألرض، سػػاعية بػػذلؾ لطمػػس كػػؿ مػػػا ىػػك إسػػبلمي كعربػػي فػػي المنطقػػة، لتبػػدأ حمقػػػة 

 .3أخرل مف مسمسؿ االعتداءات عمى األكقاؼ، أال كىك التيكيد
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 م:1967العقارات التي ىدمت بحي المغاربة بالقدس عام  - ح
ىػػي،  ت)عمما أف عػػدد العقػػارات لػػي ىػػدمات التػػي ىػػدمتبعػػض العقػػار  الجػػدكؿ التػػالي يكضػػح

 عقار( 135
عدد  أوصاف العقار ساكن العقار الرقم

 الغرف
 قيمةالعقار)بالدينار

 ردني(األ 
 1500 3 دار كمنافع كسكر كحي الديف الشامي .1
 1500 2 غرفتيف كسكر كبئر ماء مخزف لتعميرات الكقؼ .2
 1200 2 دار كمنافع كسكر الحاج قاسـ الدراجي .3
 1200 2 دار كمنافع كسكر الحاج قاسـ الدراجي .4
 2400 4 دار كمنافع كسكر كبئر ماء عبد اهلل قاسـ الدراجي .5
 1200 2 دار كمنافع كسكر حسف الجندكيسي .6
 1800 3 دار كمنافع كسكر كبئر ماء زكريا الزكاكم .7
 2000 3 اءدار كمنافع كسكر كبئر م محمد الجربي .8
 1200 2 دار كمنافع مع سكر أحمد حميدة .9
 1200 2 دار كمنافع مع سكر فؤاد حميدة .10

 1: بعض العقارات التي دمرتيا الجرافات اإلسرائيمية02جدول رقم 
 ثانيا. منظومة القوانين اإلسرائيمية وتيويد األوقاف:

كاسػػػعة مػػػف األراضػػػي إف اليػػػدؼ األكؿ مػػػف ىػػػذه القػػػكانيف، ىػػػك السػػػيطرة عػػػؿ مسػػػاحات 
 .2الكقفية ألغراض اإلستيطاف، أك شؽ طرؽ إلتفافية، أك لتكسيع المستكطنات القائمة

 حػؿ أم فػي كالييػكد المسػمميف بػيف أمػا اليػدؼ الثػاني ىػك إسػتبعاد إعػادة تقسػيـ المدينػة
 .3جديدة كقائع خبلؿ مف األرض عمى كالتغيير الكاقع األمر كفرض سياسة مستقبمي، سياسي
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 ظومة القانونية الصييونية:المن .1
يبػػدأ سػػف القػػكانيف الخاصػػة بػػالكقؼ كالممتمكػػات الفمسػػطينية عامػػة، كالمغربيػػة خاصػػة منػػذ 

كقػانكف إسػتمبلؾ المنفعػة  ، 1926لسينة  الملكيية نزع قانون بسن وذلكبداية اإلنتداب البريطػاني، 
ـ، كىػػك 1926ـ، كقػػانكف الغابػػات لسػػنة 1945لعػػاـ  الػػدفاع أنظمػػة ـ، كقػػانكف1943لعػػاـ 

 الفبلحػة بشػأف الطػكارئ أنظمػة كقػانكف طبيعيػة، كمحميػات بعينيػا منػاطؽ عػف اإلعػبلف
 لممحتػؿ تبػيح التػي القػكانيف مػف الكثير ـ، كغيرىا1948غير المستعممة لعاـ  المياه كاستعماؿ

 الييكد يحرص الغاية ، كليذه1الكقفية األراضي كمنيا األراضي الفمسطينية عمى يده يضع أف
عػاـ  احتبلليػا منػذ القػدس فػي جديػد كقػؼ أم مػف إنشػاء المسػمميف كمنع الكقؼ مف الحد عمى

 ـ.1948
ـ: قامػػت دكلػػة الكيػػاف اإلسػػرائيمي، بالعمػػؿ عمػػى تغييػػر 1967بعػػد إحػػتبلؿ القػػدس سػػنة 

كضػػػع القػػػدس القػػػانكني ككاقعيػػػا السياسػػػي كالسػػػكاني بكاسػػػطة سػػػف القػػػكانيف، ككضػػػع ترتيبػػػات 
تفريػػغ القػػدس مػػف محتكاىػػا العركبػػي كاإلسػػبلمي بدايػػة مػػف األكقػػاؼ قانكنيػػة جديػػدة، مػػف أجػػؿ 

كمصػادرة األراضػػي كبنػاء المسػػتكطنات، كمػف بػػيف القػكانيف الميمػػة التػي مسػػت الكقػؼ كأرضػػو 
 بصفة مباشرة ىي:

ـ، كىػػك تحكيػػؿ كافػػة األمػػبلؾ 1950أقػػر ىػػذا القػػانكف فػػي سػػنة  قةةانون أمةةالك الغةةائبين: - أ
خص الفمسطينييف غير المكجػكديف أثنػاء عمميػة اإلحصػاء التػي كالممتمكات الفمسطينية التي ت

 .2ـ، بحيث تصبح تحت تصرفيا1967أجرتيا إسرائيؿ عاـ 
 

                                                           

 .145حسف يشك: المرجع السابؽ، 1
 ـ،2003، اتحاد الكتاب العرب، )د، ط(،اإلستيطان الييودي في فمسطين من اإلستعمار إلى اإلمبرياليةغازم حسيف:  2

 .184ص
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تعػػػكيض المػػػكاطنيف العػػػرب عػػػف أمػػػكاليـ مػػػف أجػػػؿ تكػػػريس اإلسػػػتيبلء  قةةةانون التعةةةويض: - ب
 .1عمييا

ضػػماف كصػػكؿ أم شػػخص لؤلمػػاكف المقدسػػة قةةانون المحافظةةة عمةةى األمةةاكن المقدسةةة:  - ت
 المساس بالمشاعر.دكف 

صػػػػػػدر ىػػػػػػذا القػػػػػػانكف فػػػػػػي  قةةةةةةانون إسةةةةةةترجاع الييةةةةةةود لعقةةةةةةاراتيم بالبمةةةةةةدة القديمةةةةةةة: - ث
ـ،  تمكيف اإلسرائيميف مف إستعادة المنازؿ التي كانت مممككة أك مػؤجرة ليػـ 23/08/1968

 مف العرب، الذيف ال يحؽ ليـ إسترجاعيا، بؿ فقط أخذ التعكيضات.
 .     2نزع ممكية األفراد لتحقيؽ المنفعة العامة، ـ1943في سنة قانون اإلستمالك:  - ج
 مصادرة األراضي: .2

لقد حاكؿ اإلحػتبلؿ اإلسػرائيمي مػف خػبلؿ قػانكف التعػكيض، أف تعػكض المغاربػة خاصػة 
كالفمسػػطينييف عامػػة، عػػف األراضػػي التػػي تمػػت مصػػادرتيا كىػػدميا، كىػػذا مػػا حػػدث مػػع أبنػػاء 

ية أف تعكضػػيـ عػػف مسػػاكنيـ فرفضػػكا، كمػػا حػػارة المغاربػػة، حػػيف حاكلػػت السػػمطات اإلسػػرائيم
 .  3رفض بقية الفمسطينييف مع أراضييـ كأكقافيـ

 كضػح فػي كمػف بيػنيـ المغاربػة، فمسػطيف أراضػي بسػرقة اإلسػرائيمي االحػتبلؿ قػاـ فقػد
ـ، 1948أجمػع، كمػا حػدث مػع قريػة عػيف كػاـر سػنة  العػالـ مػف كمشػيد مػرأل كعمػى النيػار

ـ،حيػػث يقػػكؿ المينػػدس 1967رة مفػػاتيح بػػاب المغاربػػة سػػنة كحػػارة المغاربػػة مػػف ىػػدـ كمصػػاد
" بأف اإلحتبلؿ صادر مفاتيح باب المغاربة كأعطاىا لجنػكده ليصػبحكا ىػـ القػائميف 4رائؼ نجـ

 عميو، كلحد اليـك كالمفاتيح في قبضة الصياينة المغتصبيف ليذا الباب".
                                                           

 .125، المرجع السابؽ، ص تيويد األرض وأسماء المعالم الفمسطينيةإبراىيـ عبد الكريـ:  1
 .186 185ص ص  المرجع السابؽ، يف:غازم حس 2
 .87ص  المرجع السابؽ، كيت ماجكاير: 3
ـ، عمؿ رئيسا لمجنة اإلعمار 1948:مف مكاليد حارة الشرؼ بالقدس ،المجاكرة لحارة المغاربة ، كلد قبؿ سنة  نجم رائف 4

= المغاربة كأكقافيا في القدس. الياشمي ، ثـ كزيرا لؤلكقاؼ كالمقدسات اإلسبلمية باألردف، كىك شاىد عياف عمى حارة
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ر سػػػػػػػمطات ، قػػػػػػػرا1443ـ، نشػػػػػػػرت الجريػػػػػػػدة الرسػػػػػػػمية بعػػػػػػػددىا 18/04/1968كفػػػػػػػي  
اإلحػػػتبلؿ الرامػػػي إلػػػى اسػػػتمبلؾ بعػػػض األراضػػػي كالعقػػػارات التػػػي كػػػاف مػػػف ضػػػمنيا مػػػا تعػػػكد 

 .1ممكيتو لكقؼ أبي مديف الغكث كأكقاؼ المحسنيف المغاربة
 فقػد الفمسػطينية، لؤلراضي المتعددة القكانيف في الثغرات الييكد حيث قامت  كقد استغؿ

 ليػا، الكقفيػة الحجػج بطػبلف بحجػة الكقػؼ ضػيمف أرا2 دكنـ ألؼ 100 مف أكثر مصادرة تـ
 لمصػادرة طػريقيـ الييػكد الػنيج سػمؾ ىػذا كعمػى لنيبيػا، تمييػدان  الدكلػة لخزينػة إعادتيػا ثػـ

 السػماح لمجػاف كعػدـ الغػائبيف أمػبلؾ عمػى التكػتـ عمػى كػذلؾ حرصػكا كقػد الكقػؼ، أراضػي
 .3ـ1950 عاـ الغائب ؾأمبل قانكف استصدار تـ كقد أمبلكيـ، حكؿ الحقائؽ بتقصي الدكلية
 الفمسطينية، األراضي عمى إسرائيؿ سيطرة عمى القانكنية الصفة إلضفاء ككاف محاكلة 
عمييػا  االسػتيبلء فػي الحػؽ الغائػب أمػبلؾ عمػى الكصػي اإلسػرائيمي القػانكف يمػنح حيػث

داراتيػا،  أرض مػف األكبػر القسػـ عمػى سػيطر إسػرائيؿ إلػى أدل قػد القػانكف ىػذا تطبيػؽ كاف   كا 
 فمسػطيف نكبػة قصػرا بعػد منيػا ىجػركا قػد األراضػي ىػذه أصػحاب معظػـ ألف نظػران  فمسػطيف،

  %.4   60نسبتو  ما الييكد أعطى الذم ، ـ1947 عاـ التقسيـ قرار جاء ـ. ثـ 1948 عاـ
 تعػد ىػذا كيشػكؿ% 50 مف أقؿ كاف عددىـ أف رغـ األرض، أصحاب حؽ في مجحفان 

 .األصمييف األرض أصحاب عمى عصبة األمـ قبؿ مف صارخ

                                                                                                                                                                                     

كائؿ عربيات: عيف عمى القدس )حديث عف المغاربة في القدس، مع الميندس رائؼ نجـ ك كصفي الكيبلني(، =انظر: 
 .18:00، الساعة:ـ30/03/2019تاريخ اإلطبلع:  ،األردف، ييكف األردنالتمفز 

  . 34زعيـ خنشبلكم كمحمد الحزماكم: المرجع السابؽ، ص  1
، . انظر: معجـ المعانيمتر مربع 1000دكنـ =  1حيث  المساحات األرضية لقياس: ىي كحدة قياسية تستعمؿ دونملا 2

، 10/04/2019، المرجع السابؽ، تاريخ االطبلع،  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/kعربي عربي، 
22:00.    

 .123ص  ـ،2001، دمشؽ، 1الجديدة، ط، دار الطميعة القدس في مواجية الخطرشحادة الخكرم:  3
 .66مايكؿ دمبر: المرجع السابؽ، ص  4
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 الكقفية، األراضي كمنيا األراضي مصادرة سياسة تزاؿ السمطات اإلسرائيمية تمارس كال
 األكثػر الطريػؽ ىػي العسػكرية األراضػي بػالقكة مصػادرة إف مختمفػة، ثػـ كبػذرائع السػبؿ بشػتى
  .1الرغبة ىذه لتحقيؽ كالحيؿ الخداع إلى لجأ كما شيكعا،

 تيويد األوقاف:   .3
ـ، 1849تتبع لتاريخ الييكد في فمسطيف يجد أف جذكر عممية التيكيد بػدأت منػذ عػاـ الم

حػػػيف حصػػػؿ الييػػػكد عمػػػى فرمػػػاف سػػػمح بمكجبػػػو لمييػػػكد بشػػػراء األراضػػػي، حيػػػث تمكنػػػكا عػػػاـ 
ـ، نتيجة تخؿ بريطانيا لدل السػمطات العثمانيػة مػف شػراء قطعػة أرض فػي القػدس أقػاـ 1855

اصػػة كفػػي فمسػػطيف عامػػة، كبػػذلؾ كانػػت مػػكاطىء القػػدـ عمييػػا أكؿ حػػي ييػػكدم فػػي القػػدس خ
كمع انتياء الحػرب العربيػة اإلسػرائيمية عػاـ . 2األكلى لمصياينة في فمسطيف مف القدس بالذات

ـ، تمكنػػػت القػػػكات اإلسػػػرائيمية مػػػف تحقيػػػؽ الحمػػػـ الصػػػييكني فػػػي إقامػػػة دكلػػػة الييػػػكد، 1948
حيػث بقيػت البمػدة القديمػة كحػدىا ىػي مف المساحة الكمية لمدينة القػدس،  %84كاحتمت بذلؾ 
 .3بأيدم العرب

 تغيير األسماء و المعالم: - أ
عمػػدت سػػمطات اإلحػػتبلؿ إلػػى تغييػػر الشػػكارع كالمكاقػػع كالمنػػاطؽ فػػي المدينػػة، ككسػػيمة 
لتغييػػر طابعيػػا العربػػي اإلسػػبلمي فألغػػت األسػػماء العربيػػة، كأطمقػػت عمييػػا أسػػماء عبريػػة، ذات 

 .4طمس تاريخ العرب كاإلسبلـ في المدينةدالالت تاريخية في محاكلة ل

                                                           

 .125شحادة الخكرم: المرجع السابؽ، ص  1
 .192فاتح باىي: المرجع السابؽ، ص 2
ىػ ػ مام 1428، ربيع الثاني 500، الككيت، عمجمة الوعي اإلسالميغازم التكبة: "مساعي الصياينة ليدـ األقصى،"   3

 .29ـ، ص 2007
إشراؼ،د  ،(ماجستيرال لنيؿ شيادة رسالة) ، " الصراع الديمكغرافي الفمسطيني اإلسرائيمي" عايش أحمد يكسؼ قاسـ:  4

 .  110ـ، ص2012رياض عمي العيمة، جامعة األزىر،غزة، 
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كقد غيركا معالـ الكثير مف األمػاكف المقدسػة، سػكاء اإلسػبلمية أك المسػيحية، كذلػؾ بعػد 
 اإلستيبلء عمييا.

 ألية تيويد األسماء: - ب
اعتمدت المؤسسة الحاكمة في الكياف الصػييكني _ فػي حممتيػا التيكيديػة تمػؾ _ عمميػة 

يػػاديف داخميػػا كخارجيػػا، ككانػػت ىػػذه العمميػػة تخضػػع إلػػى منظكمػػة متشػػبعة األداء كمتعػػددة الم
إيديكلكجيػػة سياسػػية ذات طبيعػػة دعائيػػة مكظفػػة فػػي خدمػػة تيكيػػد فمسػػطيف كالعنايػػة بالمشػػركع 

ـ، بتسػػـ " المجنػػة الحككميػػة لؤلسػػماء 1948الصػػييكني برمتػػو، كتػػـ تشػػكيؿ لجنػػة خاصػػة سػػنة 
فػػي ميػػاديف التخطػػيط كالتنظػػيـ، ككػػاف  مػػف شخصػػيات رسػػمية كأكاديميػػة، فضػػبل عػػف مسػػؤكليف
 .1بعض أعضائيا مستشرقيف أك ميتميف بالشؤكف العربية

ككانػػت ميمػػة المجنػػة دراسػػة أسػػماء األمػػاكف كالمعػػالـ كالمكاقػػع الجغرافيػػة، ككضػػع بػػدائؿ 
لؤلسػػػماء العربيػػػة، كأخػػػذت المجنػػػة تػػػنظـ قػػػكائـ بػػػيف حػػػيف كآخػػػر تصػػػدرىا فػػػي " نشػػػرة الكقػػػائع 

لمغتيف العبريػػػػػة كالعربيػػػػػة، منيػػػػػا مػػػػػثبل: مجػػػػػالس السػػػػػمطات المحميػػػػػة، القػػػػػرل اإلسػػػػػرائيمية " بػػػػػا
كالمسػػػتكطنات، المكاقػػػع التاريخيػػػة كالمنػػػاطؽ الطبيعيػػػة ك المعػػػالـ الجغرافيػػػة الخاصػػػة، األنيػػػار 

 .2العيكف، كاآلبار، السيكؿ، الجباؿ كالتبلؿ، المغارات كالطرؽ، المنطؽ المحتمة حديثا...الخ
 ويدىا:نماذج ألسماء تم تي  - ت

عممػت إسػرائيؿ عمػى تزيػؼ كػؿ شػيء حتػى األسػماء لػـ تسػمـ مػف السياسػة التيكيديػػة، إذ 
قامت إسرائيؿ بتغيير أسماء الشكارع كالساحات كالمنشآت التاريخية في القدس كتػدخؿ ضػمنيا 

                                                           

ـ، 2001ط،  ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، دتيويد األرض وأسماء المعالم الفمسطينيةإبراىيـ عبد الكريـ:  1
 . 77ص 
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أكقػػاؼ المغاربػػة، التػػي كانػػت أكؿ مػػف ىػػكد فييػػا مػػف األكقػػاؼ اإلسػػبلمية، كحمػػت األسػػماء مػػف 
 .1العبريةالعربية إلى 

كيػػػدخؿ ىػػػذا العمػػػؿ ضػػػمف اسػػػتراتيجية العمػػػؿ عمػػػى تغييػػػر الكاقػػػع المعػػػاش فػػػي المدينػػػة 
المقدسة، كتسكيؽ المزاعـ الييكدية المبنية عمى  الكذب كالتضميؿ، كالظيكر بمظيػر أصػحاب 
الحؽ التاريخيف، في أرض بيت المقدس كأكنػاؼ بيػت المقػدس، كنػذكر فػي ىػذا الصػدد ماقالػو 

" عمػػػى أنػػػو يغتػػػاظ جػػػدا عنػػػدما يػػػرل الػػػدليؿ السػػػياحي اإلسػػػرائيمي،  2الكيبلنػػػيالػػػدكتكر كصػػػفي 
يزيػػؼ فػػي أسػػماء األمػػاكف المقدسػػة لممسػػمميف كالمسػػيحييف، كيثبػػت حقيػػا لمييػػكد المغتصػػبيف " 

 بتصرؼ.
حيػث يقػكؿ: "  4عف مؤرخ القدس عػارؼ العػارؼ 3كيذكر لنا كذلؾ الدكتكر فكزم يكسؼ

إلسػػػرائيمي يزيػػػؼ أسػػػماء األمػػػاكف لمسػػػياح، يغضػػػب كيتػػػدخؿ أف عػػػارؼ كػػػاف إذا سػػػمع الػػػدليؿ ا
 .5مباشرة، ليركم لمسائح الحقيقة التاريخية لممكاف "

كقػػد سػػاعدىـ فػػي ىػػذا التضػػميؿ لمحقػػائؽ، ىػػك امػػتبلؾ الكسػػائؿ الماديػػة، كمػػكاد الدعايػػة 
 صكصا.اإلعبلمية كالركافد المالية التي كانت تأتي مف أكركبا كالكاليات المتحدة األمريكية خ

 كمف األسماء التي حرفت، الخاصة بأكقاؼ المغاربة ىي:
 

                                                           

، 1، دار الخكاجا، طالقدس بين مخططات التيويد الصييونية ومسيرة النضال والتصدي الفمسطينينكاؼ جكدة الزكر:  1
 . 66ـ،ص 1991عماف، 

 .19:40، الساعة: ـ30/03/2019المرجع السابؽ: تاريخ اإلطبلع: كائؿ عربيات:  2
: صاحب مكتبة األندلس في القدس، مف أصدقاء المؤرخ الفمسطيني عارؼ العارؼ، كقد نشر لو كتاب يوسف فوزي 3

 .13، المصدر السابؽ، ص المفصل في تاريخ القدسانظر: عارؼ العارؼ:  المفصؿ في تاريخ القدس.
نكبة بيت المقدس كالفردكس  ـ، لديو العديد مف المؤلفات مثؿ1892: مؤرخ فمسطيني مف مكاليد القدس عارف العارف 4

، "س كالنكبة في ذاكرة عارؼ العارؼأنظر: عكني فارس، " القد ـ،30/07/1973تكفي في مدينة البيرة بتاريخ  المفقكد،
 .51ص  ،ـ2013ربيع ػػػ صيؼ  ،15،عحوليات القدس

 .11، المصدر السابؽ، ص المفصل في تاريخ القدسعارؼ العارؼ:  5
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 اإلسم العبري الجديد اإلسم العربي القديم
 حائط المبكى حاط البراؽ
 ساحة المبكى ساحة البراؽ
 رحكؼ بيتي محسي باب المغاربة

 عقبة ييكدا ىاليفي عقبة أبك مديف بيف حائط البراؽ كالحي الييكدم
 ىمعرافيىككتؿ  باب البراؽ

 )تيويد األسماء( استبدال اسماء اوقاف من العربية الى العبرية :03جدول رقم 
 اإلستيطان: - ث

يعتبػػر اإلسػػتيطاف أحػػد أليػػات التيكيػػد، كاألسػػاس المعتمػػد لفػػرض األمػػر الكاقػػع اإلحتبللػػي 
الجديػد، كيختمػػؼ اإلسػػتيطاف الصػػييكني عػػف أنػكاع اإلسػػتيطاف اإلسػػتعمارم األخػػرل، التيعرفيػػا 

 .1الـ في العصر الحديث، إذ يعتمد في أسانيده كتبريراتو عمى الذرائع كالمزاعـ الدينيةالع
كيػػػػتـ اإلسػػػػتيطاف مػػػػف خػػػػبلؿ ىػػػػدـ البيػػػػكت كمصػػػػادرة األراضػػػػي، حيػػػػث قامػػػػت سػػػػمطات 
اإلحػػتبلؿ بمصػػادرة البيػػكت الفمسػػطينية ) كيػػدخؿ ضػػمنيـ المغاربػػة(، منػػذ احػػتبلؿ القػػدس عػػاـ 

ـ، الػػػذم طبػػػؽ بصػػػكرة حثيثػػػة لتيكيػػػد  1950غػػػائبيف لسػػػنةـ، بمكجػػػب قػػػانكف أمػػػبلؾ ال1967
المدينػة. مػف المؤكػػد كالمسػمـ بػػو ىػك اف اليػػدؼ األكؿ لئلسػتيطاف ىػػك التيكيػد، غيػػر أنػو ىنػػاؾ 
أىداؼ أخرل مف بينيا تكفير حزاـ أمني أكثر قربا مف مناطؽ القػدس األىمػة بالسػكاف كحمايػة 

 .2الطريؽ المؤدم إلى القدس مف جية نير األردف
ـ، حيػػث كانػػت  1948كقػػد كػػاف لئلسػػتيطاف تػػأثير كبيػػر عمػػى أكقػػاؼ المغاربػػة منػػذ سػػنة 

 كالتالي:
                                                           

 .143ع السابؽ، ص المرج عكزم بنزيماف: 1
ـ، 1975أمانة القدس، )د،ط(، القدس،  ،م1975ة  1955: المؤامرات اإلسرائيمية عمى القدس مابين ركحي الخطيب 2

 .68ص 
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  :قرية عين كارم 
ـ، كقامػت السػمطات  1948ـ كقػد احتمػت سػنة 1320كىي كقؼ أبك مديف الغػكث سػنة 
ـ، أنشػػأت عمييػػا مسػػتعمرتي " بيػػت زايػػت " ك " 1949اإلسػػرائيمية بتيجيػػر سػػكانيا، كفػػي سػػنة 

ـ مدرسػػة عػػيف كػػاـر 1950بير " عمػػى أراضػػي القريػػة. كمػػا أنشػػئت عمييػػا فػػي سػػنة كايفػػف سػػا
، 1ـ1955الزراعية، أما باقي األراضي فقد ضػمتيا لبمديػة القػدس الغربيػة اإلسػرائيمية فػي سػنة 

كأصػبحت ضػاحية مػف ضػكاحييا، كاآلف يحػػاكؿ اإلسػرائيمييف تغييػر معالميػا الجغرافيػة كطمػػس 
، كتخصػػػػيص جػػػػزء مػػػػف أراضػػػػييا إلقامػػػػة حػػػػي لمسػػػػفارات األجنبيػػػػة ىكيتيػػػػا العربيػػػػة اإلسػػػػبلمية

 .   2المعتمدة لدييا
كرغـ ىذا تعتبر قرية عػيف كػاـر مػف القػرل القميمػة جػدا، التػي سػممت أبنيتيػا، كيقػيـ اليػـك 
في منػازؿ عػيف كػاـر عػائبلت ييكديػة، إضػافة إلػى عائمػة عربيػة مسػيحية كاحػدة كانػت أبعػدت 

قػػرت )قضػػاء عكػػا(، كتعػػيش األف فػػي مبنػػى مدرسػػة قػػديـ تػػابع ـ عػػف قريػػة إ 1949فػػي سػػنة 
لدير الفرنسيسكاف. كثمة بيف المنازؿ الكبرل أبنية حجرية جميمػة  مؤلفػة مػف طبقتػيف أك ثػبلث 
طبقات كليا نكافذ مقنطرة كأبكاب محفكفة بقنطػرة كبػرل تتخمػؼ قمػيبل ) كجػكاؼ المحػراب( عػف 

 كاجية البناء. 
ف األديػرة كالكنػائس، فضػبل عػف مقبػرة لممسػيحييف مجػاكرة لمػدير كفي القرية اليـك سبعة م

الركسػػي، كأخػػرل لممسػػمميف كسػػط القريػػة تغطييػػا النفايػػات كالتػػراب، كىػػي تضػػـ قبػػرا بػػارزا عميػػو 
 بنية كبيرة. 

كال يزاؿ مسجد القرية كىك في أسكأ حاؿ مف التردم، كمئذنتو قػائميف، كتتػدفؽ ميػاه عػيف 
 .  3مريـ مف صحف المسجد

                                                           

 .73ركحي الخطيب: المصدر السابؽ، ص 1
 .83، المرجع السابؽ، ص تيويد األرض وأسماء المعالم الفمسطينية إبراىيـ عبد الكريـ: 2
 .81المصدر السابؽ، ص ركحي الخطيب:  3
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شػػمالي شػػرقي القريػػة  أنشػػئقػػد شػػيد فػػي مكقػػع القريػػة مستشػػفى ىداسػػا اإلسػػرائيمي، كمػػا ك 
 .1مرافؽ سياحية إسرائيمية تضـ فنادؽ كأحكاض سباحة

 :حارة المغاربة 
ـ، كىدمت بيكتيا كعقاراتيا، كأصبح جزء منيػا يسػمى  1967كىي التي أحتمت في سنة 

المجػاكريف ليػا  2الجاعكنيػة كحػي المسػمخساحة المبكى، كالجزء األخر مع حارة الشرؼ، كحي 
متػػر مربػػع، كقػػد  116000ـ، حيػػث كانػػت مسػػاحتيا 1968أصػػبح يسػػمى بحػػارة الييػػكد سػػنة 

، كبعػػد المصػػادرة كاالسػػتيطاف 3مػػف الحػػي الييػػكدم قبػػؿ اإلحػػتبلؿ %20كػػاف الييػػكد يممكػػكف 
   4كحدة سكنية 650متر مربع، كما يقرب مف  130000أصبحت مساحتيا 
متػر(، غيػر أنيػا بعػد عػدة سػنكات  90× متػر 70ساحة البػراؽ بعػد اليػدـ )حيث كانت م

متر( أم الضعؼ كذلػؾ مػف 150×متر140مف التكسعة اإلسرائيمية، أصبحت ساحة البراؽ ) 
 .5أجؿ أف يتسع لعدد كبير مف الحجاج لمصبلة عند حائط المبكى

 :حائط البراق 
بعد تدمير حػارة المغاربػة فػي سػنة  كلقد حكلت سمطات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي ىذا الحائط،

ـ، إلى حائط لمبكػاء، كعػرؼ لػدييـ بحػائط المبكػى، ثػـ قامػت بتكسػيع الرصػيؼ المقابػؿ 1967
 .6لمحائط كتحكيؿ ما تدمر مف آثار حارة المغاربة إلى ساحة تعرؼ بساحة المبكى

 
 

                                                           

 .190غازم حسيف: المرجع السابؽ، ص  1
 .20:00، الساعة:ـ30/03/2019تاريخ اإلطبلع:  ،المرجع السابؽكائؿ عربيات:  2
 .128تـك عبكد: المرجع السابؽ،ص  3
 .227فاتح باىي: المرجع السابؽ، ص  4
 . 20:15ساعة:ـ. ال30/03/2019كائؿ عربيات: المرجع السابؽ، تاريخ اإلطبلع:  5
 .43المرجع السابؽ، ص غنيـ عادؿ حسيف:  6
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 الحفريات اإلسرائيمية وأثرىا عمى األوقاف:: ثالثا
يػبلء عمػى األكقػاؼ اإلسػبلمية ك أكقػاؼ المغاربػة خاصػة، كقػد إف الحفريات كانت أكبػر 

كاف الكياف اإلسرائيمي، الذم يعمؿ بالميؿ كالنيار كبتخطيط محكـ لمكصكؿ إلى أىدفػو الكبػرل 
مػػف خػػبلؿ ىػػذه اإلعتػػداءات الصػػارخة فػػي كجػػو النيػػار، كقػػد كػػاف ليػػذه الحفريػػات تػػأثير عمػػى 

 ـ.    1967أكقاؼ المغاربة منذ الفترة الممتدة مف 
 بداية الحفريات: .1

يعتقػػد الػػبعض أف الحفريػػات بػػدأت عقػػب احػػتبلؿ مدينػػة القػػدس الشػػرقية فػػي عػػدكاف عػػاـ 
ـ قػػػػاـ عػػػػالـ اآلثػػػػار الييػػػػكدم >> 1894ـ، كلقػػػػد أكػػػػد بعػػػػض الدارسػػػػيف أف" فػػػػي عػػػػاـ 1967

ـ، ككػاف ىػدؼ ىػذه البعثػة 1894مكدسمي << بػالحفر فػي سػكر القػدس الجنػكبي، كخمفػو عػاـ 
إلى إمتداد ىذا السكر، كأدرؾ العرب أف أعماؿ الحفػر ىػذه سػتؤدم بالمدينػة المقدسػة اإلىتداء 
ـ مػف قبػؿ البريطػاني >> مكنتػا حػك 1911ـ حتػى عػاـ 1909. كقد استؤنفت عاـ 1فأكقفكىا "

<< مػع بعػض معاكنيػو حتػى ىػب ليػـ حػراس المسػجد األقصػى كاستصػرخ أىػؿ القػدس  2بارؾ
كقػد جػرل ذلػؾ مػع التنسػيؽ مػع .)  3الخػزم كالخيبػة كالعػارفيرب المعتدكف كىـ يجػركف أذيػاؿ 

مػػع الحػػاكـ العثمػػاني عزمػػي باشػػا الػػذم رشػػكه بمبمػػغ كبيػػر فمكػػنيـ بفرمػػاف عثمػػاني يسػػمح ليػػـ 
ـ، كػػػػؿ ذلػػػػؾ داخػػػػؿ 1911ـ إلػػػػى أفريػػػػؿ 1909بالتنقيػػػػب فػػػػي القػػػػدس، كدامػػػػت العمميػػػػة  مػػػػف 

بػػؿ استصػػرخ أىػػؿ القػػدس الصػػخرة. كقػػد شػػعر بيػػـ احػػد حػػراس المسػػجد األقصػػى فمػػـ يقصػػر، 
كفػػػزع النػػػاس مػػػف نػػػكميـ كتجمعػػػكا ككػػػانكا بالمرصػػػاد لػػػكال أف الحػػػاكـ العثمػػػاني كفػػػر ليػػػـ منفػػػذا 

   4.(ففركا
 

                                                           

 . 119ـ،ص 2003،دمشؽ، 1، دار المشرؽ،طحوادث من تاريخ القدسأحمد طو مارديني:  1
 :مونتا حو بارك 2 
ىػ، أكت سبتمبر 1425رجب  ،337، عدد، مجمة الفيصل"االحتبلؿر فمسطيف كالعراؽ تحت " آثا: أحمد فرج اهلل 3

 . 38 37ـ،ص ص 2004
 .39ص  نفسو، 4
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 م:1967مراحل الحفريات منذ سنة  .2
 14متػػرا ، ككصػػؿ عمقيػػا إلػػى  70تمػػت عمػػى إمتػػداد  م(:1968م/1967المرحمةةة األولةةى: )

 األقصى.مترا، ككانت أسفؿ الحائط الجنكبي لممسجد 
متػػرا بػػدأت مػػف حيػػث انتيػػت المرحمػػة  80: تمػػت عمػػى إمتػػداد م1969عةةام  المرحمةةة الثانيةةة:

كاألكلػػى، كاتجيػػت شػػماال حتػػى كصػػمت بػػاب المغاربػػة، كعثػػر خػػبلؿ ىػػذه المرحمػػة عمػػى أربعػػة 
 عشرا أثرا إسبلميا.
بػػػدأت الحفريػػػات أسػػػفؿ المحكمػػػة الشرعية>>المدرسػػػة  م(:1972م/1970المرحمةةةة الثالثةةةة:)

<< كسػػػػارت تحػػػػت خمسػػػة أبػػػػكاب ىػػػػي : السمسػػػمة، كالمطيػػػػرة، كالقطػػػػانيف، كالحديػػػػد،  التنكزيػػػة
ك  10متػػػػرا، كيػػػػراكح عمقيػػػػا بػػػػيف 180كعػػػػبلء الػػػػديف البصػػػػيرم، كامتػػػػدت الحفريػػػػات لمسػػػػافة 

 مترا، كتـ بناء كنيس ييكدم أسفؿ مبنى المحكمة الشرعية. 14
 :م واستمرارىا لميوم1973المرحمة الرابعة: عام 

ـ، كال تزاؿ مستمرة حتػى اآلف، ككانػت نقطػة بػدايتيا خمػؼ الحػائط 1973بدأت عاـ  كقد
ـ، بػػػػدأ الحفػػػػر قػػػػرب 1975الجنػػػػكبي، ككصػػػػمت أسػػػػفؿ محػػػػراب المسػػػػجد األقصػػػػى، كفػػػػي عػػػػاـ 

منتصػػػؼ الحػػػائط الشػػػرقي لممسػػػجد بػػػيف بػػػاب السػػػيدة مػػػريـ، كالزاكيػػػة الشػػػمالية الشػػػرقية لسػػػكر 
الػػذم افتػػتح فػػي الرابػػع كالعشػػريف مػػف سػػبتمبر  مػػف  القػػدس، كأمػػاـ اإلعتراضػػات كشػػؼ النفػػؽ،

 .  1ـ1996سبتمبر عاـ 
ـ، أعمنػػت سػػمطات الكيػػاف الصػػييكني قػػرب افتتػػاح مػػا تػػدعي 2005كفػػي شػػير سػػبتمبر 

أنػػو مكقػػع أثػػرم ييػػكدم أسػػفؿ المسػػجد األقصػػى، كمازالػػت تقػػـك بػػالحفر فػػي شػػارع الػػكاد كبػػاب 
نػػػكاة لمدينػػػة دينيػػػة كسػػػياحية أسػػػفؿ المسػػػجد  السمسػػػمة كتخطػػػط إدارة اآلثػػػار الصػػػييكنية إلقامػػػة

 .          2األقصى
                                                           

، بيركت، لبناف، 1، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، طالقدس المخططات الصييونية، اإلحتالل، التيويدجريس سمير:  1
 .69ـ، ص 1981

ك عبد  39ـ،ص2006ىػ/1427،شعباف 362، ع مجمة الفيصل ،"أحمد يكسؼ فرج: " اغتصاب تاريخ فمسطيف كآثارىا  2
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 تسارع وتيرة الحفريات في السنوات األخيرة: .3
ـ عمػػى نحػػك الفػػت لمنظػػر 2007ـ إلػػى عػػاـ 2003ارتفعػػت كتيػػرة الحفريػػات منػػذ عػػاـ  

يكشؼ عف مدل حرص الييكد عمى تيكيػد القػدس كتػدمير أكقافيػا اإلسػبلمية بيػا تحػت شػعار 
. الكصكؿ إلى  الييكؿ المزعـك

يقػػػكؿ مفتػػػى القػػػدس الشػػػيخ محمػػػد محسػػػف >> نسػػػتطيع القػػػكؿ: إف ىنػػػاؾ شػػػبكة أنفػػػاؽ  
تجػػرم أسػػغؿ المدينػػة المقدسػػة كتجػػرم بمحػػاذاة المسػػجد األقصػػى، كىنػػاؾ نفػػؽ يبػػدأ مػػف سػػمكاف 
أم مف الجية الجنكبية لممسجد األقصػى، كىنػاؾ نفػؽ بتتجػاه الجػدار الغربػي الجنػكبي لممسػجد 

مبارؾ، كىناؾ أيضا نفؽ يػدخؿ إلػى منطقػة سػاحة البػراؽ الػذم زادت فيػو الحفريػات األقصى ال
فػي الفتػػرة األخيػػرة إلػى مػػا يزيػػد عػػف عشػرة أمتػػار، كىنػػاؾ أنفػاؽ ال نسػػتطيع الكصػػكؿ إلييػػا، كال 

 .1نستطيع الكشؼ عنيا<<
كيػػذكر كػػذلؾ المينػػدس رائػػؼ نجػػـ " أف اإلسػػرائيميكف فتحػػكا نفػػؽ مػػف بػػاب الخميػػؿ إلػػى  

ب المغاربة، كاليدؼ منو إدخاؿ السياح مف ىذا النفؽ بدؿ باب المغاربة، كذلػؾ ليػتـ إغػبلؽ با
ىذا األخير نيائيا. كتستطيع الدبابات كالجنكد بكامؿ أسػمحتيـ العبػكر عبػر ىػذا النفػؽ، كيمكػف 
ليػػػذه القػػػكات، كمػػػا يقػػػكؿ رائػػػؼ نجػػػـ أف تػػػدخؿ لباحػػػات المسػػػجد األقصػػػى كتحتميػػػا فػػػي خمػػػس 

 .2دقائؽ "
جػػاء فػي صػحيفة >> ىػػآرتس اإلسػرائيمية << حيػػث  ر الحفريةةات عمةى أوقةةاف المغاربةة:أثة .4

نقمػػػػت عػػػػف مصػػػػادر مكثكقػػػػة فػػػػي مكتػػػػب رئػػػػيس الػػػػكزراء إييػػػػكد اكلمػػػػرت، قكليػػػػا: إف مشػػػػركع 
 . 3الحفريات حكؿ باب المغاربة يقع ضمف مخطط أكسع لتيكيد البمدة القديمة بأسرىا

                                                           

 .45ـ، ص 2007ىػ / مام 1428، ربيع الثاني 582، ع مجمة العربييقيف تحسيف: " القدس المحتمة ػػ عبير الركح "،  1 
 .21:30، الساعة: ـ30/03/2019المرجع السابؽ، تاريخ اإلطبلع كائؿ عربيات:  2
 تاريخ اإلطبلع: صى أكف اليف، بيركت،، مكقع األق: حفريات األقصى والدعاية اإلسرائيميةصالح النعامي 3

 .22:30الساعة:  ـ.02/04/2019
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ـ 1967نظمػػػة بػػػدأت عقػػػب عػػػدكاف جػػػكاف كقػػػد اتبعػػػت إسػػػرائيؿ لتحقيػػػؽ ذلػػػؾ سياسػػػة م
كاسػػتمرت بكتػػائر عاليػػة إلػػى يكمنػػا ىػػذا، حيػػث كػػاف لكػػؿ مػػف تمػػؾ الحفريػػات تػػأثير عمػػى أحػػد 
أكقػػاؼ المغاربػػة, أك الجيػػة المبلصػػقة لمحػػارة، ممػػا يكػػكف لػػو تػػداعيات خطيػػرة فػػي المسػػتقبؿ. 

 كنبدأ بػػػ: 
  قة لجػػامع المغاربػػة، حيػػث ـ: حيػػث كػػاف التػػأثير عمػػى الزاكيػػة الفخريػػة المبلصػػ1969سػػنة

ـ، ككػاف التػاثير كػذلؾ عمػى الجػزء المتبقػي مػف المدرسػة األفضػمية 23/08/1968ىدمت فػي 
 ،كىدـ معيـ مستكصؼ في تمؾ المنطقة.

 ( تأثيرىا عمى عمارة1977ـ/ 1967سنة :)الخالديػة ك المكتبة التنكزية كعمارة المدرسة ـ 
ـ مػف 18/04/1968لػذم تمػت مصػادرتو فػي كزاكيتػو، ىػذا األخيػر ا الغػكث مػديف مسجد أبػك

ستمرار عممية الحفر كالتنقيب تحتو  .1قبؿ سمطات اإلحتبلؿ بمكجب قانكف اإلستمبلؾ، كا 
 

 المغاربػة باب إلى المؤدم الطريؽ مف متر 100 بمساحة جزء ـ: انييار22004/12/15
 االحػتبلؿ، سػمطات بيػا تقػـك التػي الحفريػات بسػبب األقصػى، الرئيسػة لممسػجد األبػكاب أحػد

 آلثػار تضػمنيا مراعػاة دكف الجػدار مػف كجزء األتربة المتساقطة، بتزالة السمطات ىذه كقامت
إسبلمية، حيث أكتشؼ بقايػا غرفػة صػبلة إسػبلمية قديمػة فػي التمػة الترابيػة فػي بػاب المغاربػة، 

 كبقي المكضكع سريا اآلف لدل المسؤكليف اإلسرائيمييف. 
مػػػف مدرسػػػة لتعمػػػيـ الػػػديف اإلسػػػبلمي، فػػػي الفتػػػرة  كالحػػػديث يجػػػرم عػػػف مصػػػمى ىػػػك جػػػزء

األيكبية، كتشير الدراسات إلى أف الغرفة، التي كاف فييا محراب تعمكىػا قبػة ىػي مػف المدرسػة 
        3األفضمية

                                                           

 .73جريس سمير: المرجع السابؽ، ص  1
 .27السابؽ، ص  مصدرال :باقكفتقرير  2
 .22:20ـ، الساعة: 02/04/2019: المرجع السابؽ، تاريخ اإلطبلع:صالح النعامي 3
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  ـ: تـ بناء جسر خشبي في طريؽ باب المغاربػة، ثػـ تحػكؿ إلػى جسػر حديػدم، 2005سنة
متػػر(، 3×متػػر1مسػػاحة الخرسػػانة الكاحػػدة )قاعػػدة خرسانية، 22عمػػكد ك 22حيػػث يتكػػكف مػػف 

   1كاليدؼ منيا إزالة باب المغاربة
 06/02/2007المغاربػة بػاب ممػر طريػؽ  بيػدـ تشػرع القػدس فػي االحػتبلؿ ـ: سػمطات 

مف تمػة بػاب   %90المبارؾ، كقد أزيمت  األقصى الغربي لممسجد لمجدار مبلصقتيف كغرفتيف
ـ، مقػػػاال 15/02/2007ىػػػآرتس اإلسػػػرائيمية فػػػي المغاربػػػة، كفػػػي ىػػػذا الصػػػدد أكردت صػػػحيفة 

لمباحث الييكدم اليسارم بنفمسي ذكر  فيو أف تمػة المغاربػة تشػكؿ عػامبل مزعجػا لئلسػرائيميف، 
فبتزالتيػػػا ستتسػػػع سػػػاحة الصػػػبلة فػػػي سػػػاحة البػػػراؽ كسػػػيكدل أيضػػػا إلػػػى إزالػػػة الػػػدنس المخػػػزم 

كالسػػػياح إلػػػى الحػػػـر مػػػف خػػػبلؿ  المتمثػػػؿ فػػػي مػػػركر الييػػػكد الػػػذيف يخػػػالفكف الشػػػريعة الييكديػػػة
السػػػاحة، كأضػػػاؼ أف الشػػػريعة الييكديػػػة تحظػػػر دخػػػكؿ الييػػػكد إلػػػى الحػػػـر قبػػػؿ تطييػػػره كفػػػؽ 

 .2التعاليـ الييكدية
 08/04/2012 ،ـ: إزالة غرفة كاممة كصفتيا سمطات اإلحتبلؿ بأنيا أعمػاؿ تػرميـ بسػيطة

كىػػػك مػػػاتبقى مػػػف حػػػارة  كىػػػي مػػػا تبقػػػى مػػػف دار أبػػػي السػػػعكد المبلصػػػقة لممدرسػػػة األفضػػػمية،
 .3المغاربة

 رابعا: الموقف اإلسالمي والدولي من اإلنتياكات وردود األفعال:
 الموقف اإلسالمي والعربي:  .1

كىػػػي الػػػدكؿ اإلسػػػبلمية كالعربيػػػة، مػػػف خػػػبلؿ قػػػرارات مػػػؤتمرات جامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة، 
ـ، كانػت أغمبيػة 1948كمنظمة التعاكف اإلسػبلمي، غيػر أف فتػرة قيػاـ الكيػاف الصػييكني سػنة 

الػػدكؿ تحػػت اإلحػػتبلؿ األكركبػػي، أك خرجػػت لتكىػػا مػػف اإلسػػتعمار كلػػـ تكػػف ليػػا إرادة سياسػػية 
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ـ مػع الييػكد تحػت مظمػة 1948، رغـ ىػذا فقػد خاضػت حػرب 1مستقمة، ككذلؾ جيكش منظمة
، كقػػػد خسػػػر العػػػرب الحػػػرب مػػػع الييػػػكد 2ـ1945جامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة التػػػي تأسسػػػت سػػػنة 

.كسقطت القدس ا  لغربية كسقطت معيا كقؼ المغاربة، قرية عيف كاـر
   الموقف العربي: - أ

ـ سػػقطت القػػدس الشػػرقية تحػػت السػػيطرة اإلسػػرائيمية، بعػػد خسػػارة العػػرب فػػي 1967سػنة 
العربيػػػػة بكامميػػػػا رفضػػػػيا التػػػػاـ لبلحػػػػتبلؿ اإلسػػػػرائيمي  الػػػػدكؿأكػػػػدت الحػػػػرب مػػػػرة أخػػػػرل. كقػػػػد 
المكقػػػؼ الرسػػػمي العربػػػي غالبػػػان مػػػا يكتفػػػي  خاصػػػة. إال أفكأكقافيػػػا  لفمسػػػطيف عامػػػة كلمقػػػدس

 3بالشجب كاستنكار الممارسات كاالعتداءات اإلسرائيمية عمى المقدسات اإلسبلمية في القدس
) كػػػؿ القػػػرارات التػػػي كانػػػت تمػػػس القػػػدس كبػػػاألخص أثػػػار القػػػدس كالبمػػػدة القديمػػػة، ىػػػي 

   نفسيا تمس األكقاؼ اإلسبلمية عامة أكقاؼ المغاربة خاصة (.
لقياـ بتجراء فعاؿ لكقؼ تمؾ االعتداءات، كقد أكدت جامعة دكؿ العربية عمى دكف ا

أنيا لف تعترؼ تحت أم ظرؼ مف الظركؼ بشرعية االحتبلؿ كاإلجراءات التي تتخذىا 
السمطة القائمة باالحتبلؿ كالتي ترمي إلى تغيير الكضع القانكني أك الشكؿ  .إسرائيؿ

كدعت كافة دكؿ العالـ  ،ة القدس، كرفض سياسة التيكيدالجغرافي أك التركيب السكاني لمدين
إلى التحرؾ لكقؼ الممارسات اإلسرائيمية ضد المقدسات اإلسبلمية كاإلسراع في التكصؿ إلى 

  .4مف خبلؿ المفاكضات كأكقافيا اإلسبلمية حؿ لقضية القدس
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ـ، 1997، ديسمبر86، فمسطيف،ع ، أبكديسمجمة صامد" القدس في قرارات الجامعة العربية "،  اسمياف شريتح: 3

 .13ص
 .180مرجع السابؽ، ص ال :محمد فرج 4



 النتياكات الصييونية ألوقاف المغاربة وردود األفعالالفصل الثاني                      ا
 

80 

 

متي الجزائر كمف بيف قمـ الدكؿ العربية التي كاف فييا المكقؼ العربي أكثر حدة، ىي ق
أكؿ قمة عربية استنكرت  ـ،1973سنة  قمة الجزائر كالمغرب األقصى، حيث تعتبر

 .1ـ1946االنتياكات اإلسرائيمية في اجتماعات القمـ العربية منذ سنة 
دكلة عربية  16كحضرتيا  ـ،1973نكفمبر  26يـك  ىذه القمة في الجزائر، عقدت

سرائيؿ ب بمبادرة مف سكريا كمصر بعد حرب أكتكبر كصدر عف المؤتمر بياف يف العرب كا 
 :ختامي كمجمكعة مف القرارات أىميا

إقرار شرطيف لمسبلـ مع إسرائيؿ: انسحاب إسرائيؿ مف جميع األراضي العربية المحتمة   -
 .كفي مقدمتيا القدس، كاستعادة الشعب الفمسطيني لحقكقو الكطنية الثابتة

لعسكرم لمجبيتيف السكرية كالمصرية مف أجؿ استمرار تقديـ جميع أنكاع الدعـ المالي كا - 
 .2نضاليما ضد العدك الصييكني

 ـ، كأىـ القرارات المتعمقة بالقدس كأكقافيا.  1974أما قمة الرباط بالمغرب سنة 
في الرباط، كشاركت فييا جميع الدكؿ العربية كمف بينيا  1974أكتكبر  26عقدت يـك 

  :. كمف قراراتيا3كلىالصكماؿ التي تشارؾ لممرة األ
، كتحريػػػر 1967 جػػػكافالتحريػػػر الكامػػػؿ لجميػػػع األراضػػػي العربيػػػة المحتمػػػة فػػػي عػػػدكاف 

   .4مدينة القدس، كعدـ التنازؿ عف ذلؾ
بينمػػا يػػذكر المينػػدس رائػػؼ نجػػـ عػػف الػػدكر المقصػػر الػػذم تقػػـك بػػو الػػدكؿ العربيػػة التػػي 

كقػاؼ المغاربػة، كالحفػاظ عػف يجب عمييا اف تضغط بشكؿ دائـ كمسػتمر مػف أجػؿ إسػترجاع أ

                                                           

 14ص  سايؽ،الجع مر الاسمياف شريتح:  1
ـ، 10/04/2019، المرجع السابؽ، تاريخ اإلطبلع:/https://www.aljazeera.netاإللكتركني: الجزيرة .انظر المكقع  2

 .20:00الساعة: 
 .15ص اسمياف شريتح: المرجع السابؽ،  3
ـ، 10/04/2019، المرجع السابؽ، تاريخ اإلطبلع:/https://www.aljazeera.netانظر المكقع اإللكتركني: الجزيرة . 4

 20:15الساعة: 
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طبعػػا بتسػػتثناء األردف، التػػي تقػػـك بالضػػغط عمػػى إسػػرائيؿ فػػي المحافػػؿ الدكليػػة  المتبقػػي منيػػا،
كاليكنسػػكك، أمػػاـ اإلنتياكػػات اإلسػػرائيمية المسػػتمرة عمػػى األكقػػاؼ كبػػدعـ مػػف صػػناع القػػرار فػػي 

 .1العالـ عمى رأسيـ الكاليات المتحدة األمريكية
شيد المسجد األقصى كمحيطو أبيى أيامػو منػذ تػكلي المممكػة األردنيػة كيقكؿ كذلؾ لقد  

الياشػػػمية أكقافػػػو، كقػػػد صػػػرفت المممكػػػة عمػػػى المسػػػجد األقصػػػى ك مكظفيػػػو، التػػػابعيف لػػػكزارة 
مميكف دكالر، كيعتبػر المينػدس رائػؼ نجػـ  600ـ، ما قيمتو 1952األكقاؼ األردنية منذ سنة 

د األقصػػػػى كاألكقػػػػاؼ اإلسػػػػبلمية، حيػػػػث يضػػػػيؼ شػػػػاىد عيػػػػاف عمػػػػى التػػػػاريخ المعاصػػػػر لمسػػػػج
 سنكات. 3مستطردا، كأنا في العقد التاسع مف العمر كقد ظممت أراقب القدس منذ عمرم 

كيضيؼ كصفي الكيبلني: أف احتجاج األردف المستمر في األمـ المتحدة، كخاصػة عػف 
، جعػؿ دكؿ ـ، كأنػو كطريقػو جػزء مػف المسػجد األقصػى المبػارؾ2004باب المغاربػة فػي سػنة 

 .    2العػػػػػػػػػالـ تتسػػػػػػػػػأؿ عػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػاب المغاربػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػك ىػػػػػػػػػذا الجػػػػػػػػػزء الصػػػػػػػػػغير فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػدس
 :موقف الدول اإلسالميةب     

أف القػػػػػدس أرض عربيػػػػػة إسػػػػػبلمية غيػػػػػر قابمػػػػػة لمتنػػػػػازؿ، كطالػػػػػب العػػػػػالـ فقػػػػػد إعتبػػػػػركا  
 مػػػؤتمرات حيػػػث أف اإلسػػػبلمي بتحريػػػر قبمػػػة المسػػػمميف األكلػػػى كحمايػػػة المقدسػػػات اإلسػػػبلمية،

القمػػػػـ اإلسػػػػبلمية كميػػػػا نصػػػػت عمػػػػى رفػػػػض االحػػػػتبلؿ كالسػػػػيطرة اإلسػػػػرائيمية عمػػػػى مقدسػػػػات 
 .المسمميف

، 3كقػػد تأسسػػت منظمػػة عالميػػة تضػػـ الػػدكؿ اإلسػػبلمية، كىػػي منظمػػة التعػػاكف اإلسػػبلمي
ـ، كمػػػػػػف 1969التػػػػػػي كانػػػػػػت نشػػػػػػأتيا عقػػػػػػب حػػػػػػرؽ الصػػػػػػياينة المسػػػػػػجد األقصػػػػػػى فػػػػػػي سػػػػػػنة 

                                                           

 . 18:20ـ، الساعة: 05/04/2019كائؿ عربيات: المرجع السابؽ، تاريخ اإلطبلع:  1
 .18:30نفسو: الساعة:  2
: ثاني أكبر منظمة حككمية دكلية بعد األمـ المتحدة، كتضـ في عضكيتيا سبعا كخمسيف كقد منظمة المؤتمر اإلسالمي 3

 =ىجرية 1398رجب  12ي عقدت في الرباط بالمممكة المغربية يـك أنشئت المنظمة بقرار صادر عف القمة التاريخية الت
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ي كمعاكنتو الستعادة حقكقػو المشػركعة كتحريػر األراضػي دعـ كفاح الشعب الفمسطين أىدافيا،
     1.المحتمة

 الموقف الدولي: .2
أمػػػا بخصػػػكص المكقػػػؼ الػػػدكلي، فيػػػك الػػػذم عبػػػد الطريػػػؽ لقيػػػاـ الكيػػػاف الصػػػييكني سػػػنة 

ـ، كأعتػػػرؼ بػػػو فػػػي ىيئػػػة األمػػػـ المتحػػػدة كعمػػػى رأسػػػيـ الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة،  1948
تمػاـ احػتبلؿ البػاقي منيػا  1948عاـ  القدس بلؿ معظـ مدينةمنذ احتمكقؼ األمـ المتحدة:  كا 

مجمكعػػة مػػف القػػرارات، إمػػا تػػديف أك  لؤلمػػـ المتحػػدة ، صػػدر عػػف الجمعيػػة العامػػة1967عػػاـ 
 .2تستنكر إجراءات االحتبلؿ في المدينة، أك تطالب بكقؼ إجراءات كانتياكات

 عػػػاـ النكسػػػة صػػػادرة عػػػف الجمعيػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بالقػػػدس منػػػذكفيمػػػا يمػػػي أبػػػرز القػػػرارات ال
 :ـ1967
تطبيػػػؽ  إسػػػرائيؿ ار، كفيػػػو تأسػػػؼ الجمعيػػػة العامػػػة لقػػػر ـ1967جكيميػػػة  4صػػػدر يػػػـك  :2253

 القانكف اإلسرائيمي عمى القدس الشرقية، كترل ذلؾ غير شرعي.
أم تغييػػػرات فػػػي منطقػػػة القػػػدس غيػػػر  ، كيعتبػػػر أفـ1981أكتػػػكبر  28صػػػدر يػػػـك  :15/36

، كأف مثػػؿ ىػػذه األعمػػاؿ تعػػٌد عائقػػا أمػػاـ تحقيػػؽ السػػبلـ العػػادؿ القػػانكف الػػدكلي شػػرعية كضػػد
 .3لشامؿكا
 

                                                                                                                                                                                     

انظر: المكقع اإللكتركني:  .( ردا عمى جريمة إحراؽ المسجد األقصى في القدس المحتمة1969سبتمبر  25)المكافؽ =
 .21:40ـ، الساعة: 10/04/2019الجزيرة .نت، المرجع السابؽ، تاريخ اإلطبلع: 

 .46ـ، ص 2002، اليند، 1، المجمع اإلسبلمي، طالمسممون وقضية فمسطينأبك الحسف عمي الندكم:  1
، اكت 48، بيركت ، لبناف، ع مجمة شؤون فمسطينيةحسيف ابكنمؿ: "اكركبا الغربية كسياسة اليد المفتكحة السرائيؿ "  2

 .65ػػػ  64ـ، ص ص 1975
ـ،ص 1984، سكريا 1، المكسكعة الفمسطينية، جرفع قضية فمسطين إلى األمم المتحدةأحمد المرعشمي أحمد كآخركف:  3

234. 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
https://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/4d995962-061b-44c3-9cdf-3d4d98a6f225
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/013ea639-5438-4158-9705-9a51d96f2665
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 1منظمة اليكنسكك
 

مدرجة عمػى قائمػة التػراث  القدس القديمة ، كيذكر أفـ1996نكفمبر 27 صدر في: 150_  
دة بػػػالخطر، كيشػػػجب قيػػػاـ السػػػمطات اإلسػػػرائيمية بفػػػتح النفػػػؽ بمحػػػاذاة الحػػػائط العػػػالمي الميػػػد

 .الغربي لمحـر الشريؼ
، كيبػػدم القمػػؽ إزاء التػػدابير التػػي ال تػػزاؿ تعػػكؽ حريػػة ـ2000جػػكاف 15 : صػػدر فػػي159_ 

لى األماكف المقدسة الكاقعة في القدس القديمة.  كصكؿ الفمسطينييف إلى مدينة القدس كا 
عػػف القمػػؽ البػػالغ إزاء مػػا يجػػرم مػػف  كيعػػرب ،ـ2010أفريػػؿ فػػي الثػػاني مػػف  صػػدر :184_ 

أشغاؿ إسرائيمية مف تنقيب كحفريات في مباني المسجد األقصى كالقدس القديمة، بمػا يتنػاقض 
 .2مع قرارات اليكنسكك كاألمـ المتحدة كمجمس األمف

 دور دول المغرب العربي: .3
حػػتبلؿ اإلسػػرائيمي، كانػػت دكليػػا كػػذلؾ تقمػػع عنػػد سػػقكط أكقػػاؼ المغاربػػة بالقػػدس بيػػد اإل

تحت اإلحتبلؿ الفرنسي، ممػا حػاؿ بينيػا كبػيف المطالبػة كالػدفاع عػف األكقػاؼ المسػمكبة، غيػر 
فػي سػنة  خارجيتيػاقامػت كزارة  ـ،1948أف فرنسا عندما إحتمت إسرائيؿ قرية عػيف كػاـر سػنة 

   3:يؿ تطالب فييا بما يميدعكل إلى إسرائ ،تكنس كالمغرب  أم قبؿ استقبلالـ، 1953
جزائريػة  –أكال: االعتراؼ رسميا بأف قرية عيف كريـ كاألراضي التابعػة ىػي ممتمكػات مغربيػة  
 .تكنسية –

                                                           

تأسست  منظمة األمـ المتحدة تتبعىي ككالة متخصصة يونسكو(: )ػمنظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة  1
ىدؼ المنظمة الرئيسي ىك المساىمة بتحبلؿ السبلـ كاألمف عف طريؽ رفع مستكل التعاكف بيف دكؿ العالـ  1945  عاـ

ي لمعدالة كلسيادة القانكف كلحقكؽ اإلنساف كمبادئ الحرية في مجاالت التربية كالتعميـ كالثقافة إلحبلؿ االحتراـ العالم
كاف ليا دكر في حماية اآلثار الفمسطينية بالقدس، األمر الذم لـ يعجب الكاليات المتحدة األمريكية التي  األساسية،

تيمتيا باإلنحياز ضد إسرائيؿ حيث انسحبت ىذه األخير في سنة 2017إنسحبت سنة  كقع انظر: الم ـ.2019ـ، كا 
 .21:45ـ، الساعة: 10/04/2019اإللكتركني: الجزيرة .نت، المرجع السابؽ، تاريخ اإلطبلع: 

 .21:50نفسو: الساعة:  2
 .76، المرجع السابؽ، صاوقاف المغاربة في القدسعبد اليادم التازم:  3

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c90eadc6-6701-45d9-b25a-44f554f42f31
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c90eadc6-6701-45d9-b25a-44f554f42f31
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
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 .1ثانيا: رفع الحجز عف ىذه الممتمكات
ثالثػػا: أداء تعكيضػػات عػػف اسػػتغبلؿ ىػػذه الممتمكػػػات منػػذ االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي أم منػػذ شػػػير 

 ـ1948مام 
دعكل التػػػي رفعتيػػػا كزارة الخارجيػػػة الفرنسػػػية قائمػػػة إلػػػى أف اسػػػتقمت تػػػكنس كقػػػد ظمػػػت الػػػ

كبعد االستقبلؿ كصمت رسالة إلى كزارة األكقػاؼ المغربيػة مػف كزارة الخارجيػة  كاستقؿ المغرب
تخبرىػػػا فييػػػا. أف كزارة الخارجيػػػة  13091كتحمػػػؿ رقػػػـ  1957أبريػػػؿ  13 ػالمغربيػػػة مؤرخػػػة بػػػ
 .  2ـ في شأف ىذه الدعكلييا بما ت الفرنسية كتبت إؿ

( عػيف كػاـركىك أف إسرائيؿ قد قبمت دفػع تعػكيض سػنكم عػف اسػتغبلليا ألراضػي قريػة )
كذلػؾ  1948مػام  15فرنػؾ ابتػداءا مػف  480000ليرة إسرائيمية أم ما يعػادؿ  3000قدره: 

 .عمػػػػػى أسػػػػػاس مػػػػػا كػػػػػاف يدفعػػػػػو مػػػػػف قبػػػػػؿ المسػػػػػتغمكف ليػػػػػذه األراضػػػػػي. كىػػػػػك عشػػػػػر إنتاجيػػػػػا
الخارجية الفرنسية فتذكر في رسالتيا إلى كزارة الخارجيػة المغربيػة أف ىػذا الحػؿ ال  كتزيد كزارة

نمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػك حػػػػػػػػؿ مؤقػػػػػػػػت فػػػػػػػػي انتظػػػػػػػػار حػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػكمة بصػػػػػػػػفة نيائيػػػػػػػػة ،يعتبػػػػػػػػر نيائيػػػػػػػػا  .كا 
 22كقػػد أجابػػت كزارة األكقػػاؼ المغربيػػة عػػف كتػػاب كزارة الخارجيػػة المغربيػػة برسػػالة مؤرخػػة بػػػ 

 .24103كتحمؿ رقـ  1957مام 
ممخص ما كرد في ىذه الرسالة أف كزارة األكقاؼ المغربيػة ال يمكػف ليػا أف تػدخؿ فػي ك  

معاممػػػػة مػػػػع إسػػػػرائيؿ كيفمػػػػا كػػػػاف نكعيػػػػا. حتػػػػى ال يفيػػػػـ مػػػػف ذلػػػػؾ أم اعتػػػػراؼ كلػػػػك ضػػػػمني 
بمشركعية إسرائيؿ. خصكصا كأف المغرب كبقية الدكؿ العربية األخرل ال يعترؼ بكجػكد دكلػة 

 4.كت اآلف عف ىذه القضية في انتظار تحرير فمسطيفإسرائيؿ. كأف األكلى أف يس

                                                           

 . 74، المرجع السابؽ، ص أوقاف المغاربة في القدسعبد اليادم التازم:  1
 .112لمرجع السابؽ، ص حسف يشك: ا 2
 .43زعيـ خنشبلكم ك محمد الحزماكم: المرجع السابؽ، ص  3
 .113حسف يشك: المرجع السابؽ، ص  4
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كقد أقرت كزارة الخارجية المغربية آنذاؾ كزارة األكقاؼ المغربيػة عمػى ىػذا الػرأم. كبػذلؾ 
 .1طكيت ىذه القضية إلى اآلف

كقػػػد عممنػػػا أف كزارة الخارجيػػػة الفرنسػػػية كانػػػت قػػػد كتبػػػت بمثػػػؿ ذلػػػؾ إلػػػى كزارة الخارجيػػػة 
 2.في القضية كاف مطابقا لرأم المغرب التكنسية كأف رأم تكنس

كيسرد كذلؾ الميندس رائؼ نجـ ىذه القضية كيقػكؿ بػأف ىػذا المكقػؼ مػف دكؿ المغػرب 
العربي، الجزائر، المغرب كتكنس يحسب ليػـ كىػك مشػرؼ لمقضػية الفمسػطينية كلتػاريخ أكقػاؼ 

 .  3المغاربة في القدس
فيديف مػػػف ريػػػع الكقػػػؼ، ألنيػػػـ كيسػػػجؿ مكقػػػؼ ىنػػػا كػػػذلؾ عنػػػدما حرمػػػت األكنػػػركا المسػػػت

أصػػبحكا إسػػرائيميكف، ك يبمػػغ عػػددىـ ألفػػػي نسػػمة، كىػػـ فػػي حمػػة مػػػف البػػؤس كالفقػػر، قػػدـ ليػػػـ 
ـ، كمػا اسػتمر الحقػا فػي تقػػديميا 1955ـ ك 1952المغػرب األقصػى إعانػات ماليػة ليػـ سػنتي

 .4بصفة مستمرة
مسػػػتخمص عػػػف  كقػػػد أفػػػرد عبػػػد اليػػػادم التػػػازم فػػػي كتابػػػو أكقػػػاؼ المغاربػػػة فػػػي القػػػدس،

ـ عػػف ممتمكػات أكقػاؼ المغاربػػة فػي القػدس، مػػف الممػؼ المتعمػػؽ 1959/ 07/09التقريػر فػي 
، حيث فيػو عػف الػدعكة الفرنسػية عػف قريػة عػيف 5بالمكضكع كالمحفكظ بكزارة األكقاؼ المغربية

، ككذلؾ عف المساعدات المالية، التي تقدميا المممكة المغربية لمسيد الحيدكسػي المشػرؼ  كاـر
 عمى األكقاؼ، بمبالغ:

                                                           

 .113حسف يشك: المرجع السابؽ، ص  1
 .91 90، ص ص  أوقاف المغاربة في القدسعبد اليادم التازم:  2
 .20:50الساعة، ـ، 05/04/2019المرجع السابؽ: تاريخ اإلطبلع: كائؿ عربيات:  3
 .124ص  حسف يشك: المرجع السابؽ، 4
تتكفر كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية في المغرب األقصى، عمى إحصاء لممتمكات أكقاؼ المغرب بالقدس الشريؼ.  - 5

المرجع ، اوقاف المغاربة في القدسانظر: عبد اليادم التازم:  .كقد أخذ منيا ميكرك فيمـ لئليداع في الخزانة العامة
 .91السابؽ، ص 
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 .فرنؾ 2.000.000: 1952في سنة 
 .فرنؾ 3.000.000: 1954في سنة 
 .فرنؾ 2.000.000: 1955في سنة 
فرنؾ. كزع تحت إشػراؼ سػفارة المممكػة المغربيػة فػي المممكػة  1.000.000: 1959في سنة 

 .األردنية الياشمية
يفاؤىا إال بأخػػذ ممخػػص مػػف كقػػد يكػػكف لمقضػػية جكانػػب أخػػرل ال يمكػػف اسػػت كيضػػيؼ التػػازم:

 .1الممؼ المتعمؽ بيذه األكقاؼ في كؿ مف تكنس كالجزائر

ممػػؾ المغػػرب حسػػف الثػػاني عػػف طريػػؽ  2كمػػا راسػػؿ أمػػيف القػػدس السػػيد ركحػػي الخطيػػب
ـ. تحػػػدث فييػػػا بالتفصػػػيؿ عػػػف الحالػػػة 1977مػػػارس  18سػػػفير األردف بػػػالمغرب، بمػػػذكرة فػػػي 

 .3نتياكات اإلسرائيمية لياالمزرية ألكقاؼ المغاربة في القدس كاإل

 فتاوي العمماء لحماية األوقاف: .4

لقػد تصػدل العممػاء فػػي كافػة األقطػار العربيػة كاإلسػػبلمية، لبلعتػداءات اإلسػرائيمية عمػػى 
األكقاؼ كالقدس بالعديد مف الفتاكم تحـر التسميـ في أم شبر مف ىػذه الممتمكػات اإلسػبلمية، 

م عػف القػدس كفمسػطيف سػنكتفي بػذكر فتػكة عممػاء األمػة بأم طريقة كانت، كنظػرا لكثػرة الفتػاك 
ـ بالقػػدس فػػي عيػػد اإلنتػػداب كبدايػػة التيكيػػد، كفػػي نفػػس السػػنة فتػػكة مفتػػي القػػدس 1935سػػنة 

الحػػاج أمػػيف الحسػػيني، كفتػػكة شػػيخ األزىػػر محمػػد رشػػيد رضػػا، كفتػػكة الشػػيخ عكرمػػة صػػبرم، 
 .4مسطيفـ، كأخيرا فتكة عمماء المسمميف عف ف2000مفتي القدس سنة 

                                                           

 .94 ػػػػ 93ص ص، المرجع السابؽ، أوقاف المغاربة في القدسعبد اليادم التازم:  1
ـ، رئيسا لبمدية القدس 1957ـ، إختارتو الحككمة األردنية عاـ 1914: إبف مدينة القدس، كلد في سنة روحي الخطيب 2

أنظر: فاتح  ـ.1994كتكفي سنة  إلى األردف، ـ1968مارس  07، أعتقؿ كأبعد في تصدل لسياسة اإلحتبلؿ الصييكني
 .246باىي، المرجع السابؽ، ص 

 .94عبد اليادم التازم: المرجع السابؽ، ص  3
 .64: المرجع السابؽ، ص أبك الحسف عمي الندكم 4
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عمػػػػى رأسػػػػيـ الشػػػػيخ محمػػػػد الغزالػػػػي كالشػػػػيخ يكسػػػػؼ القرضػػػػاكم، كمػػػػف الجزائػػػػر الشػػػػيخ  
 رحمو اهلل.  1محفكظ نحناح

 ـ: 1935فتاكم العمماء سنة  
الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمي رسكلو األميف كعمػي آلػو كصحبػػو أجمعػيف 

 كالتابعيف ليـ بتحساف إلى يـك الديف أما بعد:
كسػػػػائر عممػػػػاء  عػػػػاظنػػػػا نحػػػػف المفتػػػػكف كالقضػػػػاة كالمدرسػػػػكف كالخطبػػػػاء كاألئمػػػػة كالك فتن 

المسػػمميف كرجػػاؿ الػػديف فػػي فمسػػطيف المجتمعػػكف اليػػـك فػػي االجتمػػاع الػػديني المنعقػػد فػػي بيػػت 
 .2المقدس بالمسجد األقصى المبارؾ حكلو

المقاصػد  بعد البحث كالنظر فيما ينشأ عف بيع األراضي في فمسطيف لمييكد مف تحقيؽ 
جبلئيػـ عنػػيا  خراجيػا مػف أيػدم أىميػا كا  الصييكنية في تػيكيد ىذه الببلد اإلسػبلمية المقدسػة كا 
كتعفيػة أثػػر اإلسػػبلـ منػػػيا بخػػراب المسػػاجد كالمعابػػد كالمقدسػػات اإلسػػبلمية كمػػا كقػػع فػػي القػػرل 

اهلل فػػي التػػي تػػـ بيعيػػا لمييػػكد كأيخػػرج أىميػػا مشػػرديف فػػي األرض كمػػا ييخشػػى أف يقػػع، ال سػػمح 
أكلى القبمتيف كثالث الحرميف األقصى المبارؾ كبعػد النظػر فػي الفتػاكل التػي أصػدرىا المفتػكف 
كعممػػاء المسػػمميف فػػي العػػراؽ كمصػػر كالينػػد كالمغػػرب كسػػكريا كفمسػػطيف كاألقطػػار اإلسػػبلمية 
األخرل التػي أجمعػت عمػى تحػريـ بيػع األرض فػي فمسػطيف لمييػكد كتحػريـ السمسػرة عمػي ىػذا 

كالتكسػػط فيػػو كتسػػييؿ أمػػره بػػأم شػػكؿ كصػػكرة كتحػػريـ الرضػػا بػػذلؾ كمػػو كالسػػككت عنػػػو،  البيػػع

                                                           

ى العربية عم ، نشأ في أحضاف القرآف الكريـ كفي أحضاف المغةبالبميدة 1942 جانفي  27كلد الشيخ في محفوظ نحناح: 1
شارؾ في ثكرة التحرير الكطني ككاف مف مجاىدم ثكرة التحرير الكطني، بعد اإلستقبلؿ ، يد عمماء أفاضؿ كأساتذة مبجميف

الشيخ محمد بكسميماني جمعية اإلرشاد  دربو، مي في الجزائر، حيث أسس ىك كرفيؽ، كاف مف متصدرم العمؿ اإلسبل
ـ، تكفي الشيخ 1991لعمؿ السياسي بتاسيس حركة المجتمع اإلسبلمي حماسسنةـ، ثـ إنخرط في ا1988كاإلصبلح سنة 

 .21:40ـ، الساعة: 02/04/2019، المرجع السابؽ، تاريخ اإلطبلع: .أنظر: مكقع الجزيرة نتـ.2003جكاف  19في 
 .23ـ، ص 1997، صيؼ 31، ع  مجمة الدراسات الفمسطينيةكليد الخالدم: " اإلسبلـ كالعرب ك القدس"،  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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كأف ذلػػؾ كمػػو أصػػبح بالنسػػبة لكػػؿ فمسػػطيني صػػادران مػػف عػػالـ بنتيجتػػػو راضو بػػػيا كلػػذلؾ فيػػك 
 .1يستمـز الكفر كاالرتداد عف ديف اإلسبلـ باعتقاد حمو

القػػػػدس كرئػػػػيس المجمػػػػس مفتػػػػي  2جػػػػاء فػػػػي فتػػػػكل سػػػػماحة السػػػػيد أمػػػػيف الحسػػػػينيكمػػػػا ك 
اإلسبلمي األعمى، كبعػد النظػر كالبحػث فػي ذلػؾ كمػو كتأييػد مػا جػاء فػي تمػؾ الفتػاكل الشػريفة 
 :كاالتفاؽ عمى أف البائع كالسمسار كالمتكسط في األراضي الفمسطينية لمييكد كالمسيؿ لو ىك

 .عمى إخراج المسمميف مف ديارىـ مظاىرك  عامؿأكالن: 
 .في خرابػيا ساعاهلل أف يذكر فييا اسمو ك  ثانيان: مانعه لمساجد

 .ليـ عمى المسمميف نصراثالثان: متخذ الييكد أكلياء ألف عممو يعد مساعدة ك 
 .هلل كلرسكلو كلممؤمنيف مؤذرابعان: 

 3.خامسان: خائفه هلل كرسكلو كلؤلمانة
كقكلػو... كبالرجكع إلى األدلة المبينة لؤلحكاـ في مثؿ ىذه الحاالت مف آيػات كتػاب اهلل 

فػػييعمـ مػػف جميػػع مػػا قػػدمناه مػػف األسػػباب كالنتػػائج كاألقػػكاؿ كاألحكػػاـ كالفتػػاكل أف بػػائع األرض 
لمييػػكد فػػي فمسػػطيف سػػكاءن كػػاف ذلػػؾ مباشػػرةن أك بالكاسػػطة كالسمسػػار كالمتكسػػط فػػي ىػػذا البيػػع 

                                                           

 .124حسف يشك: المرجع السابؽ، ص  1
ـ، فقد ذكر معد 1897 إال أف األرجح عاـتعددت المصادر التي تذكر تاريخ ميبلد أميف الحسيني : أمين الحسيني 2

الحاج الحسيني إلى  ـ، كما يؤكد الحاج أميف الحسيني أنو كلد في السنة ذاتيا. ينتمي1897مذكرات أميف الحسيني سنة 
ني المنحدرة مف سبللة الحسيف بف عمي بف أبي طالب، نشأ الحاج أميف نشأة دينية حيث حفظ القرآف الكريـ عائمة الحسي

كدرس العمـك الدينية كالمغة العربية ككذا بعض العمـك العصرية كبعض المغات األجنبية. عندما نشبت الحرب العالمية 
ـ  1922ـ تكلى منصب اإلفتاء، كفي 1921ابطا، في عاـ األكلى تكجو إلى الجندية كدخؿ المدرسة العسكرية كتخرج ظ

انتخب رشيسا لممجمس اإلسبلمي األعمى إلدارة شؤكف األكقاؼ، كقد عمد عمى إخراج القضية الفمسطينية مف الحيز المحمي 
د في ـ.كما كاف لو كجك 1931إلى نطاؽ العالميف العربي كاإلسبلمي، كذلؾ مف خبلؿ المؤتمر اإلسبلمي في القدس سنة 

. ككاف لو دكر في تأسيس المجمس الكطني الفمسطيني في 1939_  1936الثكرة الفمسطينية الكبرل سنة 
محمد أنظر  ،ـ 1974ـ. كاف لو تأثير كبير كايجابي عمى القضية الفمسطينية، إلى أف تكفي بمبناف سنة 01/10/1948

 .96، 41ػػػػػ  36عبد الرؤكؼ ثامر: المرجع السابؽ، ص ص 
3
 ،1ط حى لمطباعة،مؤسسة الض ،م1939م،1936مفتي فمسطين الحاج أمين الحسيني وثورة اىيـ أبكشقرا: إبر  

 .247 244ص  ص ـ،1999بيركت،
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ال كالمسػػيؿ لػػو كالمسػػاعد عميػػو بػػأم شػػكؿ مػػع عمميػػـ بالنتػػائج المػػذككرة ككػػؿ أكلئػػؾ ينبغػػي أف 
يصػػمى عمػػييـ كال يػػدفنكا فػػي مقػػابر المسػػمميف كيجػػب نبػػذىـ كمقاطعتػػػيـ كاحتقػػار شأنػػػيـ كعػػدـ 
التػػردد إلػػييـ كالتقػػرب منػػػيـ كلػػك كػػانكا آباءنػػا أك أبناءنػػا أك إخكاننػػا أك أزكاجنػػا... جعمنػػا اهلل مػػف 
 .الػػػػػػػػذيف يسػػػػػػػػمعكف القػػػػػػػػكؿ فيتبعػػػػػػػػكف أحسنػػػػػػػػػو إنػػػػػػػػػو مكالنػػػػػػػػا فػػػػػػػػنعـ المػػػػػػػػكلى كنعػػػػػػػػـ النصػػػػػػػػير

 . 1ـ1935كانكف الثاني عاـ  26ىػ 1353شكاؿ سنة  20في  تحريران 
فتػػكل مفتػػي القػػدس الحػػاج أمػػيف الحسػػيني: أصػػدر فتػػكل إعتبػػر مػػف يبيعػػكف أرضػػيـ لمييػػكد  - أ

كالسماسػػػرة، الػػػذيف يسػػػيمكف ىػػػذه العمميػػػة خػػػارجيف عػػػف الػػػديف اإلسػػػبلمي كال يجػػػكز دفػػػنيـ فػػػي 
 2مقابر المسمميف

فتكل بتحريـ بيع األراضػي لمييػكد أك اإلنجميػز كأف أصدر الشيخ الشيخ محمد رشيد رضا:   - ب
 .البائع خائف هلل كلمرسكؿ، كييقاطع ىؤالء الخكنة فبل يعاممكف كال يزكجكا كال ييردُّ عمييـ السبلـ

: أفتى المفتي العاـ لمقدس كالػديار الفمسػطينية الشػيخ عكرمػة صػبرم 3الشيخ عكرمة صبرم - ت
ا: إف التعػػكيض عػػف األرض الفمسػػطينية كبيعيػػا ـ، فتػػكل قػػاؿ فييػػ2000جكيميػػة سػػنة  22فػػي 

سكاء بسكاء، كال يجكز مطمقا شػرعا، كتنطبػؽ عمػى الػذم يأخػذ التعػكيض عػف ممتمكاتػو الفتػكل 
 .4الصادرة عف عمماء فمسطيف في الثبلثينات مف ىذا القرف كالتي تنص عمى التحريـ القطعي

ا كداعيػا مػف كافػة األقطػار عالمػا كمفكػر  63فتاكم عمماء المسػمميف عػف فمسػطيف: إجتمػع  - ث
العربيػػة ك اإلسػػبلمية، كأصػػدركا فتػػكل تحػػـر قبػػكؿ التعػػكيض مػػف الييػػكد كسماسػػرتيـ، ككػػذلؾ 

                                                           

 .76محمد عبد الرؤكؼ ثامر: المرجع السابؽ، ص .1
 ..247المرجع السابؽ ص شقرا:  إبراىيـ أبك 2
ـ بفمسطيف، خطيب المسجد االقصى كمفتي القدس 1939عكرمة سعيد عبد اهلل صبرم  مف مكاليد  ىك عكرمة صبري: 3

مكقع الجزيرة نت، المرجع انظر: .ـ2006حتى إحالتو عمى التقاعد في  1994كالديار الفمسطينية. تـ تعيينو في أكتكبر 
  . 21:50ـ، الساعة 06/04/2019السابؽ، تاريخ اإلطبلع ،

 .166ص سابؽ،ال مرجعال حسف يشك: 4
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التنازؿ عف حؽ العكدة إلى الكطف، كىما مف أعظـ الكبائر ك اآلثاـ...كقد أفتى بذلؾ عممػاء 
 األمة.

يػػػػا لغيػػػػر فػػػػأرض فمسػػػػطيف أرض خراجيػػػػة كقفيػػػػة مقدسػػػػة مباركػػػػة....كقبكؿ التعػػػػكيض عن
 ,1المسمميف مف أعداء اإلسبلـ باطؿ شرعا، كمف أعظـ المنكرات كاآلثاـ

 :إنفاق صييوني وتجاىل عربي إسالمي  .5

معانػػاة يتحػػدث محسػػف محمػػد صػػالح فػػي مقػػاؿ نشػػر لػػو فػػي مكقػػع الجزيػػرة نػػت بقكلػػو"   
القدس ال تكاد تكصػؼ، تحػت احػتبلؿو يػزداد قسػكة كشراسػة، كيعمػؿ فػي إطػار منيجػي حثيػث، 

تنفؽ بمدية القدس الييكدية ميزانية سنكية تزيد عف مميار دكالر، ىذا عدا عف المكازنػات التػي ك 
يػػتـ صػػرفيا فػػي المدينػػة عبػػر الػػكزارات المختٌصػػة، كػػكزارة اإلسػػكاف كالتطػػكير العمرانػػػٌي ككزارة 

 األشغاؿ كالدكائر الحككمٌية األخرل.

كخصكصػػػػان مػػػػف ػػػػػػػ ” إسػػػػرائيؿ“ثريػػػػاء الييػػػػكد، كالمسػػػػيحيكف الصػػػػياينة مػػػػف خػػػػارج أكيقػػػػـك 
بتمكيػػػؿ مشػػػاريع الجمعٌيػػػات االسػػػتيطانٌية الناشػػػطة فػػػي القػػػدس  ػػػػػػ الكاليػػػات المتحػػػدة األميركٌيػػػة

كغيرىػا، ” أمنػاء جبػؿ المعبػد“كجمعٌية عطيرت ككىانيـ أك تػاج الكينػة، كجمعٌيػة العػاد كجمعٌيػة 
 مميكف دكالر سنكٌيان. 150كالتي ال تقؿ مكازناتيا عف 

دكلػػة مسػػممة فيػػك بحػػدكد عشػػرة  56نفقػػو منظمػػة المػػؤتمر اإلسػػبلمي التػػي تمثػػؿ أمػػا مػػا ت
 .2"مبلييف دكالر سنكيان، كىك يقؿ كثيران عما يتبرع بو أحد أثرياء الييكد

 
 
 

                                                           

 .168ص سابؽ،ال مرجعال حسف يشك: 1
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   :1رائد صالح يستنيض المغاربة .6
طالػػػب الشػػػيخ رائػػػد صػػػبلح، رئػػػيس الحركػػػة اإلسػػػبلمية فػػػي داخػػػؿ فمسػػػطيف المحتمػػػة عػػػاـ 

كشعبي عاجؿ إلنقاذ األكقاؼ المغاربية في القدس المحتمة؛ محػذرنا مػف  ، بتدخؿ رسمي1948
 .2أنيا تتعرض لحممة تدمير كطمس عمى يد العبث "اإلسرائيمية"

كدعػػػػا الشػػػػيخ رائػػػػد صػػػػبلح، خػػػػبلؿ زيارتػػػػو إلػػػػى المغػػػػرب عمػػػػى رأس كفػػػػد مػػػػف الحركػػػػة 
ي نسػػتطيع أف اإلسػػبلمية، إلػػى "العمػػؿ الػػدءكب عمػػى إحصػػاء كػػؿ ىػػذه األكقػػاؼ، كتكثيقيػػا"؛ كػػ

 نعرؼ ما ىيدـ منيا كما صكدر، كما ىك منيا في خطر.
كأكػػػد أف ىنػػػاؾ ضػػػركرةن "لتػػػدخؿ مغربػػػي رسػػػمي عمػػػى صػػػعيد الحككمػػػة المغربيػػػة، كعمػػػى 
صػعيد مؤسسػػات فاعمػة ليػػا دكر كبيػػر، مثػؿ ككالػػة بيػػت المػاؿ التػػي مقرىػػا فػي بػػبلد المغػػرب"، 

ػػا مقرىػػا فػػي دكلػػة المغػػرب، كيرأسػػيا مشػػيرنا إلػػى كجػػكد "حاجػػة لتػػدخؿ لجنػػة القػػدس، التػػي أ يضن
 .الممؾ محمد السادس"، حسبما أكردت الشبكة اإلعبلمية الفمسطينية

كأشار الشيخ رائػد صػبلح إلػى أف قضػية األكقػاؼ المغاربيػة "لػـ تطػرح بزخميػا المطمػكب 
حتػػػى اآلف، كلعمنػػػا نحػػػف كنػػػػا المقصػػػريف، لػػػـ نطرحيػػػا بثقميػػػػا كبقيمتيػػػا التاريخيػػػة كالحضػػػػارية 

دينيػػة"، معبػػرنا عػػف استبشػػاره "فككنيػػا تطػػرح بيػػذا الػػزخـ القػػكم شػػعبينا كرسػػمينا، عمػػى صػػعيد كال
 .3برلمانات مثؿ المغرب كالجزائر كمكريتانيا عمى صعيد إعبلمي قكم جدنا، يبشر بخير"

                                                           

ىك الشيخ رائد صبلح كيمقب بشيخ األقصى ىك رئيس الجناح الشمالي لمحركة اإلسبلمية في إسرائيؿ منذ  :رائد صالح 1
في أـ الفحـ. حاصؿ عمى شيادة البكالكريكس في الشريعة اإلسبلمية. كيعد مف  1958مبر نكف 10. كلد في 1996عاـ 

. انظر: مكقع الجزيرة نت، أشير الشخصيات السياسية كأبرزىا مكاجية لمسياسات العدائية اإلسرائيمية بحؽ الفمسطينييف
 .23:00ـ، الساعة، 06/04/2019المرجع السايؽ، تاريخ اإلطبلع، 

فمسطيف، تاريخ  مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية،، "سريع إلنقاذ األكقاؼ المغاربية يطالب بتحرؾ: " رائد صبلح 2
 .21:30، الساعة ـ07/04/2019 اإلطبلع،

 .21:30، الساعة ـ07/04/2019 نفسو، تاريخ اإلطبلع، 3
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كأكػػد أف األكقػػاؼ المغاربيػػة "فػػي كضػػع حػػرج جػػدنا"، كضػػرب مثػػاالن بحػػارة المغاربػػة عػػاـ 
( عقػاران، كىػدـ مسػجديف كمػدارس، إال أنػو بقػي منيػا 150تبلؿ منيا )؛ حيث "ىدـ االح1967

 .1( عقار"500)
لكػػػػػف كثيػػػػػر مػػػػػف ىػػػػػذه البيػػػػػكت تصػػػػػدعت كباتػػػػػت عرضػػػػػة لبلنييػػػػػار بسػػػػػبب الحفريػػػػػات 
"اإلسرائيمية" تحت المسجد األقصى كحارة المغاربة، مشددنا عمى أف ىناؾ "حاجة ممحة لتػدخؿ 

، كمقبػػرة عػػيف كػػاـر التػػي تنػػدثر، كقػػد تصػػبح أثػػرنا بعػػد سػػريع إلنقاذىػػا، كإلنقػػاذ مسػػجد عػػيف كػػا ـر
 .2عيف، مع كؿ ألمي، "

 زاوية المصمودي التزال مرابطة في القدس:  .7
رغػػػػػػـ كػػػػػػؿ االنتياكػػػػػػات الممنيجػػػػػػة ضػػػػػػد أكقػػػػػػاؼ المغاربػػػػػػة فػػػػػػي القػػػػػػدس، إال أف زاكيػػػػػػة 

يػػو لنػػا المصػػمكدم، ال تػػزاؿ شػػاىدة عمػػى كجػػكد المغاربػػة فػػي ىػػذه البقعػػة المباركػػة، كىػػذا مايرك 
 .3مغاربة ما زالك مرابطيف في القدس

يقػػكؿ الػػدكتكر نػػاجح بكيػػرات رئػػيس أكاديميػػة األقصػػى لمعمػػـك كالتػػراث، أف زاكيػػة الشػػيخ 
عمػػػػر المجػػػػرد المصػػػػمكدم عمػػػػى المػػػػذىب المػػػػالكي، التػػػػزاؿ صػػػػامدة فػػػػي القػػػػدس، بتقسػػػػيماتيا 

ي عمػى أنقػاظ أربػع كطبلتيا تقؼ حارس أميف لمقدس، كىي األف جزء مف حارة الييكد الذم بن
ـ، كتقػؼ شػاىد عمػػى مػا فعمػت سػمطات اإلحػػتبلؿ 1967حػارات مػف بينيػا حػارة المغاربػػة سػنة 

 .4بأكقاؼ المغاربة
 

                                                           

 .43تـك عبكد: المرجع السابؽ، ص 1
 . 21:30، الساعة ـ07/04/2019 ع،رائد صبلح: المرجع السابؽ، تاريخ اإلطبل 2
 .223سامي محمد الصبلحات : المرجع السابؽ، ص  3
 .21:30ـ، الساعة، 08/04/2019الجزيرة نت: تاريخ اإلطبلع،  4
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عائمػة مػػف أصػػكؿ  13شػػخص مػكزعيف عمػػى  84غرفػػة، يقطػف فييػػا  25ىاتػو الزاكيػػة بػػ 
 .1مغاربة مف الجزائر كالمغرب األقصى كتكنس
مف أصؿ تكنسي، كىك شاب في العقد الرابػع مػف  كيقكؿ رامي لباف مغربي: كىك مقدسي

العمػػػر، يػػػركم أنػػػو مبعػػػد مػػػف المسػػػجد األقصػػػى ألنػػػو كػػػاف مرابطػػػا ىنػػػاؾ، كألف الزاكيػػػة تعتبػػػر 
المػػػدخؿ الرئيسػػػي لحػػػائط البػػػراؽ، كنحػػػف مػػػف المػػػرابطيف فػػػي زاكيػػػة المغاربػػػة كلػػػف أتػػػرؾ بيتػػػي 

 لمييكد، رغـ االعتداءات ليؿ نيار مف أجؿ ترؾ المكاف.  
يركم الحاج محمكد أحمد المصمكحي: في العقد السابع مف العمر، كىك مقدسي مف  كما

أصؿ مغربي، يقكؿ نحف أقرب نقطة مف حائط البراؽ كالمسجد األقصى، كالرباط في ىذه 
 .2الزاكية ضركرم كنحف محافظكف ألف ىذا ما تبقى مف أكقاؼ المغاربة في القدس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
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  :خالصة الفصل
اؼ المغاربة في القدس، في فترة االحتبلؿ الصييكني، الكثير مف لقد عرفت أكق

 االعتداءات المختمفة، كاف أبرزىا اليدـ كتيجير أصحابيا باإلضافة لمحفريات كالتيكيد.
جكيمية  22ككاف أكؿ كقؼ مغربي تعرض لبلعتداء قرية عيف كاـر التي ايحتٌمت في يـك 

اكمة، كىيٌجر سكانيا لمخيمات البلجئيف ـ، كقد سقطت القرية دكف إبداء أٌم مق1948
ـ أقيمت عمى أرضيا مستعمرتي " بيت زايت " ك " كايفف 1949الفمسطينييف، كفي سنة 

 ـ.1955سابير " كباقي األرض ضمت إلى بمدية القدس الغربية سنة 
ـ، سارعكا إلى احتبلؿ حائط البراؽ كساحتو 1967كعندما سقطت القدس الشرقية سنة 

ـ، كنفخ في البكؽ كبدأت الحفريات تحت الحائط بحثا عف الحائط 1967جكاف  07في 
، كأطمؽ عمى حائط البراؽ بحائط المبكى كبيذا بدأت عممية التيكيد  الغربي لمييكؿ المزعـك

 المتتالية مف أبرزىا تغيير األسماء العربية بأخرل ًعبرية.
قافيا كآثارىا كمبانييا ـ دٌمرت حارة المغاربة بكؿ أك 1967جكاف  11/12/13كفي أياـ 

نسمة كىدـ  635منزال كالتي كانت تحكم  135كسكيت باألرض، حيث يبمغ عدد منازليـ 
عقارا مف بينيا المدرسة األفضمية. كأصبح جزء مف الحارة يسمى ساحة المبكى أما  138

 ـ.1968الجزء المتبقي فتـٌ ضمو إلى حارة الييكد سنة 
لحفريات التي مرت عمى مراحؿ كانت بداياتيا مف كقد استمرت عمميات اليدـ جراء ا

ـ كظمت مستمرة إلى كقتنا الحاضر، غير أف آخر ىدـ طاؿ أكقاؼ المغاربة 1967سنة 
ـ كىك تدمير غرفة كاممة ىي ما تبقى مف المدرسة 08/04/2012بصفة مباشرة كاف في 

 األفضمية.
انكنية لمكياف الصييكني كمف أجؿ السيطرة عمى األكقاؼ كاألرض، سىٌنت المنظكمة الق

ـ، المعمكؿ بو منذ االنتداب 1943المنفعة لعاـ  عدة قكانيف، مف بينيا مثبل قانكف استمبلؾ 
البريطاني، الذم طبقتو عمى كقؼ أبى مديف الغكث كسيطرت عميو، كذلؾ قانكف أمبلؾ 
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اذ ـ، كىك االستحك 1949ـ، الذم طبؽ عمى كقؼ قرية عيف كاـر سنة 1950الغائبيف سنة 
 عمى المكاف بحكـ غياب ميبٌلكيا األصميكف. 

كاليدؼ األكؿ مف سف ىذه القكانيف عمى األكقاؼ بعد السيطرة عمييا، ىك لغرض 
االستيطاف كشؽ طرؽ التفافية أك لتكسيع المستكطنات. كاليدؼ الثاني ىك استبعاد إعادة 

 األمر رض سياسةكف مستقبمي، سياسي حؿ أم في كالييكد المسمميف بيف تقسيـ المدينة
 جديدة. كقائع خبلؿ مف األرض عمى كالتغيير الكاقع

كقد كانت ليذه االنتياكات ردكد أفعاؿ إسبلمية كدكلية، برزت عبر محطات متعددة، 
 ـ1967ـ، 1948حيث سارعت الدكؿ العربية كاإلسبلمية إلى شف الحركب المتكالية: 

كني، ليذا لجأت ىذه الدكؿ مجتمعة ـ، كالتي كانت نتائجيا في صالح الكياف الصيي1973
إلى الكفاح السياسي، في المحافؿ الدكلية كخاصة عمى مستكل األمـ المتحدة، كذلؾ مف 
خبلؿ قنكاتيـ الرسمية كجامعة الدكؿ العربية، كقد كاف أكؿ اجتماع أداف بكضكح كالمطالبة 

 ـ.1973ئر سنة بالدعـ البلـز لمفمسطينييف مف أجؿ تحرير أرضيـ، الذم عقد في الجزا
أف القدس أرض عربية كقد جاءت اإلدانة مف منظمة التعاكف اإلسبلمي كاعتبرت 

العالـ اإلسبلمي بتحرير قبمة المسمميف األكلى ت دكؿ إسبلمية غير قابمة لمتنازؿ، كطالب
 .كحماية المقدسات اإلسبلمية

تحمي األكقاؼ في كما نجحت الدكؿ العربية كاإلسبلمية، في إفتكاؾ بعض القكانيف التي 
القدس  أفما يعتبر ، ـ1996نكفمبر 27 في القدس، فقد صدر مف منظمة اليكنسكك

ث العالمي الميددة بالخطر، كيشجب قياـ السمطات اإلسرائيمية مدرجة عمى قائمة الترا القديمة
 .بفتح النفؽ بمحاذاة الحائط الغربي لمحـر الشريؼ

أما عمى مستكل دكؿ المغرب العربي، فقد كانت ىذه البمداف تحت االستعمار الفرنسي 
في الذم طالب بحؽ فرنسا في قرية عيف كاـر بحكـ كقؼ يتبع لممغاربة، كطالبت إسرائيؿ 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c90eadc6-6701-45d9-b25a-44f554f42f31
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c90eadc6-6701-45d9-b25a-44f554f42f31
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c90eadc6-6701-45d9-b25a-44f554f42f31
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ـ، باالعتراؼ بأف ىذه األراضي ممتمكات تابعة لمجزائر كالمغرب كتكنس، كرفع 1953سنة 
 الحجز ك التعكيض عنيا. 

ـ، غير أف دكؿ المغاربة لـ يقبمكا بيذا التعكيض 1957كقد استجابت إسرائيؿ لذلؾ سنة 
ىجركا  كاعتبركه اعتراؼ ضمني بتسرائيؿ، كقد ساىمت المغرب في مساعدة المغاربة الذيف

ـ، كما استمرت في 1955ـ ك 1952مف أكقافيـ، مف خبلؿ إعانات مالية ليـ سنتي 
 تقديميا الحقا بصفة مستمرة.  
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بعػػػػػد عرضػػػػػنا ليػػػػػذا البحػػػػػث الػػػػػذم تناكلنػػػػػا فيػػػػػو أكقػػػػػاؼ المغاربػػػػػة فػػػػػي القػػػػػدس الشػػػػػريؼ 
ا، كأبػرز ردكد األفعػاؿ، نكػكف قػد كصػمنا إلػى حقػائؽ كاالعتداءات الصييكنية المتكررة في حقي

 كثيرة، ك بياف مجمكعة مف النتائج الميمة، يمكننا استعراضيا كاآلتي:
إٌف عبلقػػة المغاربػػة بفمسػػطيف عامػػة كالقػػدس خاصػػة، كانػػت منػػذ فجػػر اإلسػػبلـ فػػي ىػػذه 

، كأحيانػػا الػػببلد، كقػػد كػػاف ىػػذا التكاجػػد ألغػػراض دينيػػة كػػالحج كالصػػبلة فػػي المسػػجد األقصػػى
، ككػػذلؾ ألغػػراض عسػػكرية  عمميػػة مػػف أجػػؿ طمػػب العمػػـ مػػف فقػػو كحػػديث كغيرىػػا مػػف العمػػـك

 كمشاركة المغاربة في الحركب ضد الفرنجة المحتميف لمقدس الشريؼ.
كانػػػت بدايػػػة مجػػػاكرة المغاربػػػة لممسػػػجد األقصػػػى، كتكاجػػػدىـ بالقػػػدس. فػػػي عيػػػد صػػػبلح 

 يـ في حرب تحرير القدس مف الصميبيف. الديف األيكبي بطمب منو، كذلؾ عند استبسال
أما بداية ظيكر أكقاؼ المغاربة في القػدس، فكانػت فػي عيػد األفضػؿ بػف صػبلح الػديف 
األيػػكبي، حيػػث أكقػػؼ ليػػـ مكانػػان فػػي الجانػػب الجنػػكبي الغربػػي لمدينػػة القدس)البمػػدة القديمػػة(، 

اربػػة، التػػي جمعػػت غػػرب مػػف المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ، كالتػػي سيػػٌميت فػػي مابعػػد بحػػارة المغ
العديػػد مػػف المنػػازؿ كىػػي أبنيػػة قديمػػة تشػػتير بآبارىػػا كغرفيػػا الصػػغيرة كجػػدرانيا السػػميكة، كمػػا 

 تشتير بصغر مداخميا.
كما أكقؼ كذلؾ الممؾ األفضؿ مدرسة سميت باسػمو عرفػت بالمدرسػة األفضػمية، حيػث 

كقػػػد جمعػػػت فقيػػػاء كػػػاف ليػػػذه األخيػػػرة دكر كبيػػػر فػػػي الحركػػػة الفكريػػػة كالعمميػػػة فػػػي القػػػدس، 
المغاربػػػػة عمػػػػى المػػػػذىب المػػػػالكي، ككانػػػػت مقصػػػػد لطمبػػػػة العمػػػػـ كالعممػػػػاء مػػػػف كافػػػػة األقطػػػػار 

 اإلسبلمية.
باإلضػػافة إلػػى أكقػػاؼ أخػػرل لممغاربػػة، كػػاف مػػف بينيػػا كقػػؼ الشػػيخ عمػػر المصػػمكدم، 
كىػي عبػػارة عػف زاكيػػة أنشػأىا مػػف مالػو الخػػاص ككقفيػا عمػػى الفقػراء كالمسػػاكيف. ككػذلؾ كقػػؼ 

شػػيخ أبػػى مػػديف الغػػكث) الحفيػػد(، كالػػذم يعتبػػر كقفػػو مػػف أكبػػر أكقػػاؼ المغاربػػة فػػي القػػدس، ال
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حيث أكقؼ قريػة عػيف كػاـر بأكمميػا عمػى الفقػراء كالمحتػاجيف فػي حػارة المغاربػة، حيػث تمتػاز 
 ىذه القرية بالمحصكؿ الزراعي الجيد كالكفير كمناظرىا الطبيعية الخبٌلبة .

كقفػػان داخػػؿ القػػدس حػػدكده الشػػرقية حػػائط البػػراؽ، كىػػك مػػا كمػػا أكقػػؼ الشػػيخ أبػػي مػػديف 
يعرؼ بقنطرة أـ البنات بباب السمسػمة، كىػك يشػتمؿ عمػى إيػكاف كبيتػيف كسػاحة كمرتفػع خػاص 
كمخزف كقبك، كما أف اإليكاف أيعػد ليكػكف زاكيػةن، يسػكف فييػا مػف تػكفرت فيػو صػفتاف أف يكػكف 

 ذكرا كعابر سبيؿ.     
العديػػػد مػػػف كقفيػػػات المغاربػػػة، منيػػػا مػػػا ىػػػك رسػػػمي ككقػػػؼ  كمػػػا شػػػيدت مدينػػػة القػػػدس

السمطاف أبك الحسف المريني، الذم خصػص ميزانيػة لشػراء العقػارات كاألراضػي، ككقػؼ ريعيػا 
عمػى المغاربػة فػي القػػدس، كمػا انتسػخ المصػػحؼ الشػريؼ بخػط يػده ككقفػػو عمػى بيػت المقػػدس 

 كىك ما عرؼ بالريعة المغربية.
القػاطنيف بحػارة المغاربػة، كمػا جاكرىػا مػف أبنيػة أكقفيػا أىميػا كمنيا ما ىك أىمي خاص ب

 عمى المغاربة بصفة خاصة.
لقػػد ظمػػت أكقػػاؼ المغاربػػة فػػي القػػدس تمعػػب دكرا اجتماعيػػا كاقتصػػاديا بػػارزا، سػػاىـ فػػي 
بقػػػػاء المغاربػػػػة مجػػػػاكريف لممسػػػػجد األقصػػػػى، طيمػػػػة العصػػػػكر كذلػػػػؾ مػػػػف العيػػػػد األيػػػػكبي إلػػػػى 

 ـ.20لقرف االحتبلؿ البريطاني في ا
االحػػػػتبلؿ البريطػػػػاني لفمسػػػػطيف زادت معػػػػو أطمػػػػاع الييػػػػكد فػػػػي القػػػػدس ككانػػػػت البدايػػػػة 

   ـ1929التعٌرض ألكقاؼ المغاربة، مما أشعؿ ثكرة البراؽ سنة 
كاف أكؿ ما قاـ بو االحتبلؿ اإلسرائيمي في فمسطيف كالقدس ىك االعتػداء المباشػر عمػى 

سػبلمية يريػد المحتػؿ طمسػيا. مػع أكقاؼ المغاربة، لما تحممو ىذه األكقاؼ  مف ىكيػة عربيػة كا 
اختبلؽ كجكد الييكػؿ المزعػـك أسػفؿ المسػجد األقصػى، مػف أجػؿ تبريػر عمميػة الحفريػات التػي 
ػػػٌؿ أكقػػػاؼ المغاربػػػة فػػػي القػػػدس. رغػػػـ إثبػػػات عممػػػاء اآلثػػػار اإلسػػػرائيميكف  تسػػػببت فػػػي سػػػقكط جي
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،  ككجػكد اآلثػ ار العربيػة اإلسػبلمية فقػط. كمػع ىػذا أنفسيـ عدـ كجكد أم آثار لمييكؿ المزعػـك
 ال تزاؿ الحفريات مستمرة إلى يكمنا ىذا.

تأثر أكقاؼ المغاربة في القدس مػف سياسػة االنتياكػات الصػييكينة التػي اسػتخدمت فييػا 
كػػؿ كسػػائؿ الترىيػػب كالترغيػػب، مػػف ىػػدـ لمبيػػكت فػػكؽ أصػػحابيا كعػػركض الشػػراء كالتعػػكيض 

 ة أكقافيـ في القدس كتيكيد المنطقة.المالي، كذلؾ مف أجؿ ترؾ المغارب
المكاقػػػػؼ اإلسػػػػبلمية كالدكليػػػػة المتباينػػػػة، كالتػػػػي لػػػػـ تسػػػػتطع أف تضػػػػع حػػػػد لبلنتياكػػػػات -

الصػػييكنية، كحمايػػة األكقػػاؼ، سػػكل بعػػض القػػرارات األمميػػة التػػي أٌجمػػت فقػػط تػػاريخ اليػػدـ أك 
 أٌخرت كقت إخبلء المكاف.

لتػػي حاكلػػت المسػػاعدة مػػف خػػبلؿ اإلعانػػات دكر دكؿ المغاربػػة المعنيػػة بيػػذه األكقػػاؼ، ا
الماليػػػة التػػػي تقػػػدميا لممغاربػػػة الميٌجػػػريف مػػػف أكقػػػافيـ، كمحاكلػػػة تكثيػػػؽ ممتمكػػػاتيـ مػػػف خػػػبلؿ 
اإلحصػػػاء الػػػذم قػػػاـ بػػػو مفتػػػي القػػػدس ركحػػػي الخطيػػػب، كأرسػػػمو إلػػػى كزارة األكقػػػاؼ كالشػػػؤكف 

 ي الخزانة العامة.اإلسبلمية في المغرب األقصى، كقد أخذ منو ميكرك فيمـ لئليداع ف
مػػع ذلػػؾ ال تػػزاؿ بعػػض أكقػػاؼ المغاربػػة فػػي القػػدس فػػي مكاجػػة االنتياكػػات الصػػييكنية 
ليكمنػػا ىػػذا، كبػػاب المغاربػػة الميصػػادر مػػف قبػػؿ الييػػكد، ككػػذلؾ زاكيػػة الشػػيخ عمػػر المصػػمكدم 
كلػػت إلػػى مسػػكف كمػػأكل لممغاربػػة الػػذيف ىيجػػركا مػػف حػػارة المغاربػػة. مػػع غيػػاب لممكقػػؼ  التػػي حي

سػػػػمي المػػػػدافع عػػػػف تمػػػػؾ األكقػػػػاؼ، سػػػػكل بعػػػػض المناشػػػػدات مػػػػف قبػػػػؿ الجمػػػػاىير المناديػػػػة الر 
 بالحفاظ عمى ما تبقى مف ىذه األكقاؼ. 

كفػػي الختػػاـ فػػتٌف ىػػذا البحػػث بمحاكلتػػو اإلجابػػة عمػػى التسػػاؤالت المطركحػػة فػػي المقدمػػة، 
الدراسػات  يككف قد فتح إشكاليات جديدة ىػي بمثابػة القاعػدة ألبحػاث أخػرل، تصػٌب فػي نطػاؽ

الجػػاٌدة لتػػاريخ المغاربػػة فػػي  القػػدس كدكرىػػـ فػػي الحيػػاة العامػػة لتمػػؾ الربػػكع المقدسػػة عمػػى مػػٌر 
التػػاريخ، كمػػا أٌف النتػػائج التػػي تكصػػؿ إلييػػا البحػػث فػػي حاجػػة إلػػى مزيػػد مػػف التنقيػػب كالقػػراءة 
المتأنيػػػة كربػػػط جميػػػع مفاصػػػؿ المكضػػػكع المتشػػػٌعب، خاصػػػة مػػػع كجػػػكد مجمكعػػػة مػػػف الكثػػػائؽ 
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مكجػػػكدة فػػػي كزارة األكقػػػاؼ المغربيػػػة كاألردنيػػػة، ككػػػذلؾ أرشػػػيؼ الدكلػػػة العثمانيػػػة، فػػػي فتػػػرة ال
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 قائمة المصادر والمراجع 
 .القرآن الكريم 
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، أمانة م1975ة  1955: المؤامرات اإلسرائيمية عمى القدس مابين الخطيب ركحي .3
 . ـ1975القدس، )د،ط(، القدس، 

 الجزء العاشر كالحادم عشر، دار اليدل : د.ط ، بالدنا فمسطينالدباغ مصطفى مراد:  .4
 .1991، فمسطيف ، 

يغ، المؤسسة العربية لمدراسات ، ىندا شعباف صارجمة، تيوميات ىرتزلالصايغ أنيس:  .5
 .ـ1973كالنشر، )د ط(، بيركت، 

، الجزء الثالث، دار اليدل، )د، ط(، نكبة فمسطين والفردوس المفقودالعارؼ عارؼ:  .6
 ـ. 1958فمسطيف، 

 المجمد األكؿ، ،1، مطبعة التكفيؽ، طوثائق مقدسية تاريخيةالعسمي كامؿ جميؿ:  .7
 .ـ1983عماف، 

، اليند، 1، المجمع اإلسبلمي، طالمسممون وقضية فمسطين: الندكم أبك الحسف عمي .8
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 الكتب المطبوعة - أ
، م1939م،1936مفتي فمسطين الحاج أمين الحسيني و ثورة إبراىيـ: ا أبكشقر  .1
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، م1987م_1948اإلحتالل الصييوني لمدين القدس )المراحل والنتائج( باىي فاتح: .3

 ـ.2016مطبعة الرماؿ، الجزائر )د، ط(، 
، 1، دار قتيبة، طالمسجد األقصى المبارك والييكل المزعومبركك عبد بف محمد:  .4

 ـ. 2010سكريا، 
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، ةةة رحمة ابن عثمان نموذجا ةةة القدس والخميل في رحالت المغاربةالتازم عبد اليادم:  .7

 .ـ 1997بلمية لمتربية كالعمـك كالثقافة ػػػ إيسيسككػػػ ، )د.ط(، الرباط،منشكرات المنظمة اإلس
، دار الجميؿ لمنشر كالدراسات القدس: ماضييا، حاضرىا، مستفبميا جابر فايز فيد: .8

 . 1985، عماف 1كاألبحاث الفمسطينية، ط
بيرؽ ، دار الاإلنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان في األراضي المحتمةجابر فايز:  .9

 ـ.1987، األردف،1لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط
، مؤسسة الدراسات القدس المخططات الصييونية، اإلحتالل، التيويدجريس سمير:  .10

 ـ.1981، بيركت، لبناف، 1الفمسطينية، ط
، اتحاد اإلستيطان الييودي في فمسطين من اإلستعمار إلى اإلمبرياليةحسيف غازم:  .11

 ـ.2003الكتاب العرب، )د، ط(،
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، مكتبة المحتسب س الجميل في تاريخ القدس والخميلاألنالحنبمي مجير الديف:  .14
 .2ـ ج1972لمنشر كالتكزيع،، عماف، 

 ـ.1998،مصر، 1، دار اليدل، طسيرة مدينة القدسخالد محمد غازم:  .15
اإلشعاع المغربي في المشرق  دور الجالية الجزائرية في بالد الخالدم سييؿ:  .16

 ـ 2016ئر،، دار األمة ، طبعة مزيدة كمنقحة ، الجزا الشام
: وقف سيدي أبومدين في القدس الشريف الحزماكم محمدك  خنشبلكم زعيـ .17

 ، كزارة الثقافة الجزائرية،  م1320ه/720
، دمشؽ، 1، دار الطميعة الجديدة، طالقدس في مواجية الخطرالخكرم شحادة:  .18

 ـ.2001
فمسطين  في اإلسالمية األوقاف تجاه إسرائيل سياسة دمبر مايكؿ: .19

 ـ.1992مؤسسة الدراسات الفمسطينية،)د،ط(، بيركت، ،، 1988_1948
، دار المعارؼ،)د، ط(، تاريخ الحوض المتوسط وتياراتو السياسيةرفعت محمد:  .20

 القاىرة،)د،ت(.  
القدس بين مخططات التيويد الصييونية ومسيرة النضال الزكر نكاؼ جكدة:  .21

 ـ.1991، عماف، 1، دار الخكاجا، طوالتصدي الفمسطيني
األوقاف اإلسالمية في فمسطين ودورىا في مواجية ات سامي محمد: الصبلح .22

 ـ. 2011، بيركت ،1،مركز الزيتكنة لمدراسات كاإلستشارات ،طاالحتالل اإلسرائيمي 
 1986، القدس، 5، مطبعة المعارؼ، طالمفصل في تاريخ القدسالعارؼ عارؼ :  .23
 .ـ

 1985، القدس، 1رؼ، ط، مطبعة المعاتاريخ قبة الصخرة المشرفةالعارؼ عارؼ:  .24
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، 1، الييئة المصرية العامة لمكتاب، طاألوقاف عمى القدسعبد الغني مصطفى:  .25
 ـ. 2007القاىرة، 

، منشكرات اتحاد تيويد األرض وأسماء المعالم الفمسطينيةعبد الكريـ إبراىيـ:  .26
 ـ. 2001الكتاب العرب، دمشؽ، د ط، 

، منشكرا ت إلسالمية واإلنتحال الييوديحائط البراق الممكية اعبد الكريـ إبراىيـ:  .27
 ـ. 2001، الككيت، 1القيادة الشعبية اإلسبلمية العالمية، ط

: المدارس في بيت المقدس في العصرين األيوبي عبد الميدم عبد الجميؿ .28
 .ـ1981عماف،  2، مكتبة األقصى، طوالممموكي ودورىا في الحركة الفكرية

، جمعية عماؿ المطابع التعاكنية، بيت المقدسمعاىد العمم في العسمي كامؿ جميؿ:  .29
 ـ.1981،عماف، 1ط

، عيف الدراسات كالبحكث حارة المغاربة مركز مدينة القدسعطا محمد أحمد:  .30
 .2005، مصر، 1اإلنسانية كاإلجنماعية، ط

القدس،  2، دائرة األكقاؼ العامة، طوقفيات المغاربةالعممي أحمد سعد الديف:  .31
 .ـ1981

، مؤسسة عبد الحميد شرماف، د ط، عماف، بوابات القدسـ: غكشة محمد ىاش .32
 ـ . 1992

األمة عمى الطريق إلى وحدة اليدف تاريخ األمة العربية من اإلحتالل فرج محمد ،  .33
 (.، دار الفكر العربي، القاىرة،)د، تـ1964ىة 1514العثماني إلى مؤتمر القمة العربية 

، مركز بيت المقدس لمدراسات تاريخالمسجد األقصى الحقيقة والالقدكمي عيسى:  .34
 ـ. 2008، فمسطيف، 2التكثيقية، ط

، جامعة بف جوانب من الوجود األندلسي المغربي في القدس الوسيطلميف مبارؾ:  .35
 ـ. 2006زاىر، )د ط(، المغرب، 

، دار : تيويد القدس) الخطوات اإلسرائيمية لإلستيالء عمى القدس(ماجكاير كيت .36
 ـ.1981(، بيركت،األفاؽ الجديدة، )د، ط

 ـ.2003،دمشؽ، 1، دار المشرؽ،طحوادث من تاريخ القدسمارديني أحمد طو:  .37
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، القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية وتطوراتيا المعاصرةمحمد صالح محسف:  .38
 ـ. 2012مركز الزيتكنة لمدراسات كاإلستشارات، )د ط(، بيركت، 

عيف الدراسات  ألوقاف المقدسة،عروبة القدس من واقع وثائق امحمد عطا زبيدة:  .39
 .ـ 2007، مصر، 1كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية، ط

، المكسكعة رفع قضية فمسطين إلى األمم المتحدةالمرعشمي أحمد كآخركف:  .40
 .ـ1984، سكريا 1الفمسطينية، ج

 الموسوعات - ب
 .2004، اإلبداع الفكرم ) د ط( الككيت، فمسطين التاريخ المصورالسكيداف طارؽ:  .1
 
ىيئة المكسكعة الفمسطينية، الجزء األكؿ كالثالث، دمشؽ، سكريا،  :المكسكعة الفمسطينية .2

1984 . 
 ثالثا: الرسائل الجامعية والبحوث األكاديمية

 الرسائل الجامعية  - أ
ـ ػػ  1948ـ / 1847ػػ  ىجرة الجزائريين إلى فمسطينبف عمر سميمة ك سديرة عفاؼ:  .1

، أ:الطاىر سبقاؽ، قسـ العمكف اإلنسانية، جامعة الشييد مذكرة لنيؿ شيادة الماستر، إشراؼ
 ـ. 2017ـ ػػ  2016حمو لخضر، الكادم، 

ثامر محمد عبد الرؤكؼ: " مكقؼ الحاج أميف الحسيني كعز الديف القساـ مف القضية  .2
الفمسطينية _ دراسة مقارنة_ "،) بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ الحديث 

ت إشراؼ أ.د أحمد صارم، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، قسـ التاريخ كالمعاصر(، تح
 .2006كاآلثار، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

قاسـ عايش أحمد يكسؼ: " الصراع الديمكغرافي الفمسطيني اإلسرائيمي "، ) رسالة لنيؿ  .3
 ـ.  2012شيادة الماجستير(، إشراؼ،د رياض عمي العيمة، جامعة األزىر،غزة، 

_  492مغربي عبد الرحمف محمد: " طائفة المغاربة في القدس الشريؼ ال .4
ـ " ) رسالة لنيؿ الدكتكراء(، جامعة عيف شمس، كمية البنات، 1516_  1099ق/922

 ـ.2000القاىرة، 
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 ـ.1975، اكت 48 ددعالبيركت ، لبناف، 
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 .ـ2007ىػ ػ مام 1428، ربيع الثاني 500ددعال
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  .ـ1995ىػ / 1415،  24عدد ال، مصر المعاصر
، أبكديس، مجمة صامدشريتح اسمياف: " القدس في قرارات الجامعة العربية "،  .6

 ـ1997، ديسمبر86العددفمسطيف،
، قطر، العدد مجمة الدوحة ائط البراؽ"،الشناكم فيمي: "المؤامرة الصييكنية عمى ح .7

 .ـ 1986، جكاف 162
األكاديمية شنتي أحمد: "الجزائر كالقضية الفمسطينية )صفحات مف الجياد المشترؾ ("،  .8

 .2015،جانفي 13، الجزائر، العدد لمدراسات اإلجتماعية واإلجتماعية
، العربي لممعمومات مجمة الناديعبد الكريـ إبراىيـ: "المدارس القديمة في القدس"،  .9

 .2002حزيراف  21، 02 العدداألردف: 
، فمسطيف، مجمة الدراسات الفمسطيتيةعبكد تكـ: " حارة المغاربة في الحاضر "،  .10
 ـ.2002، جكاف 51العدد، 13مج
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 .ـ 1988، 39 العدد، األردف، الشريف
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 ـ. 2017، فيفرم، 31 العددفمسطيف، 
، 15عددال،حوليات القدسفارس عكني ، " القدس كالنكبة في ذاكرة عارؼ العارؼ"،  .13

 ـ.2013ربيع ػػػ صيؼ 
 العدد، "، مجمة الفيصلفرج أحمد يكسؼ: " اغتصاب تاريخ فمسطيف كآثارىا  .14
 .ـ2006ىػ/1427،شعباف 362
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