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الىشاط العمزاوي العثماوي يف لواء القدس الشزيف مىذ الىصف 
 الثاوي مه القزن السابع عشز وحىت أواخز القزن الثامه عشز امليالدي 

  -دراسة تارخيية  -
 

 د. احمد حسين عبد الجبوري
 جامعة تكريت / كلية التربية

 قسم التاريخ
 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم
  المقدمة

شريف في النصف الثاني من القرف السابع عشر والقرف الثامن عشر ناؿ لواء القدس ال
وقد تجلى ىذا االىتماـ وبشكل واضح في  ،الميالديين اىتماما واسعا وفي جميع المجاالت

فالعثمانيوف سالطين  ،مجاؿ العمراف الذي تمثل في انشاء المباني وترميمها وصيانتها ووقفها
ا حرص كثيروف منهم على االىتماـ بالنواحي العمرانية ووالة وامراء وقضاة وجنودا وافراد

 .او رمموا مباف قديمة وصانوىا ووقفوىا ،فانشأوا بدورىم مباف جديدة ،وأوقافها
  

 مجاؿ الدراسة واىدافها: 
 نذكر منها:  ،تركز الدراسة على عدد من المسائل المهمة

الف ىذا بطبيعتو  ،ية المعماريةاف ىذه الدراسة ال تأتي في مجاؿ الدراسات الهندسية والفن .1
وعليو فاف ىذه الدراسػة ىػي بعيػدة  ،وال في مجاؿ اىتمامنا ،ال يدخل في مجاؿ تخصصنا

 .تماما عن ىذا المجاؿ الفني المعماري
 ،ترتكػػز الدراسػػة علػػى المسػػائل االجتماعيػػة وال ضػػارية ذات الصػػلة بالمنشػػأت العمرانيػػة .2

لػ  المنشػأت والترميمػات وافضػافات العمرانيػة وىي تبين االسباب التي دعت الػى قيػاـ ت
النصػػػف الثػػػاني مػػػن القػػػرف السػػػابع عشػػػر والقػػػرف الثػػػامن عشػػػر  فػػػي القػػػدس الشػػػريف فػػػي
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كمػػا انهػػا توضػػح مػػدب االسػػتجابة االجتماعيػػة لتلػػ   ،الميالديػػين كهػػاىرة تاريخيػػة حضػػارية
انػي الجديػد او الهاىرة من خالؿ مدب الفائػدة العامػة المرجػوة مػن وارء ىػذا الجهػد العمر 

 .المضاؼ او المرمم
تركػػػز الدراسػػػة علػػػى االتػػػار المترتبػػػة التػػػي واكبػػػت العمليػػػة العمرانيػػػة الجديػػػدة او العمليػػػة  .3

ومدب صداىا واترىا على مجتمع القدس الشريف والبلداف  ،العمرانية المضافة او المرممة
 .الم يطة بها

ظػل الهػروؼ العامػة التػي أحاطػت  اىمية المنشأ وموقعو ومدب االحتياج والضرورة اليو في .4
وىػػل اف ىػػذا المشػػرع العمرانػػي يػػأتي فػػي  ،بإقامتػػو بنػػاء علػػى نهريػػة الت ػػدي واالسػػتجابة

األىميػػة االولػػى بالنسػػبة للمشػػروعات التػػي ي تاجهػػا سػػكاف المدينػػة او ت تاجهػػا المدينػػة 
النهػر اـ اف ىذا المشػروع جػاء بنػاء علػى عاطفػة دينيػة دوف  ،نفسها وقت انشاء المشروع

وأعم فائػدة بالنسػبة لمجتمػع  ،الى االحتياجات والمتطلبات االخرب التي ىي اكثر ال احا
 .المدينة المقدسة

ىػػػػل اف المشػػػػروع العمرانػػػػي نػػػػابع عػػػػن روبػػػػة ذخصػػػػية اـ انػػػػو مشػػػػروع رسػػػػمي ذو ىػػػػدؼ  .5
ويعمػػل علػػى ت سػػين سػػمعتها فػػي ظػػل ظػػروؼ  اسػػتراتيجي يخػػدـ دعػػم السػػلطة العثمانيػػة

، ا التململ والنقد والتذمر بسػب  حػاجتهم الػى مثػل تلػ  المشػروعاتاعترب السكاف فيه
اـ انػو  ،اـ انػو مشػروع ترضػية ،أي ىل ىذا المشػروع جػاء بنػاء علػى متطلبػات واحتياجػات

مشػػروع اسػػتراتيجي لػػو مػػردود امنػػي أو دفػػاعي أو ويرىمػػا مػػن المسػػتلزمات افسػػتراتيجية 
 .للدولة العثمانية األخرب التي ىي ضمن الخطة االستراتيجة العامة

تضػمن المب ػا االوؿ  ،لذا استوج  علينا تقسيم الدراسة الى مب ثين استجابة لما تقػدـ
النشػاط العمرانػي العثمػػاني فػي لػػواء القػدس الشػػريف فػي النصػف الثػػاني مػن القػػرف السػابع عشػػر 

شػريف فػي بينمػا تنػاوؿ المب ػا الثػاني النشػاط العمرانػي العثمػاني فػي لػواء القػدس ال ،الميالدي
القرف الثامن عشر الميالدي مبينا فيهما الػدور العثمػاني المعمػاري فػي القػدس الشػريف واىػم مػا 

  تم انجازه من قبلهم في ىذا المجاؿ خالؿ فترة الدراسة موضوع الب ا.
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 المبحث األول

 في لواء القدس الشريف  العثماني النشاط العمراني

 الميالديفي النصف الثاني من القرن السابع عشر 
 

 بعػػد التريػػرات العمرانيػػة الكبيػػرة فػػي القػػرف العاذػػر الهجػػري / السػػادس عشػػر المػػيالدي
بػػدت القػػدس الشػػريف فػػي القػػرف ال ػػادي عشػػػر الهجػػري / السػػابع عشػػر المػػيالدي فػػي حالػػػة 

 ،تقريبا التي كانت قائمػة فػي ىػذا القػرف كانػت موروتػة عػن الماضػي اف كل اآلتار الكبيرة .سكوف
  .د منها عمليات تعمير وإضافة نتيجة تعرضها لعوامل الهدـ والتلفجرت على عد

 – 1648ىػػػ/ 1299 -1258لقػػد تػػم فػػي عهػػد السػػلطاف العثمػػاني م مػػد الرابػػع ) 
انشاء المصػلى الكػائن الػى جانػ  سػبيل ذػعالف فػي سػاحة ال ػـر القدسػي الشػريف ، ـ(1687

ـ باعمػار مذذنػة مسػجد 1655/ ىػػ1265كما قاـ م مد باذا امير لواء القدس في سػنة  ،(1)
فضال عن اعمار مسجد الشافعية فػي ال ػـر  ،(2اذ تم تعمير منارتيو وتجديدىما ) ،قلعة القدس

 .(3ـ )1655ىػ /1265اذ تم بناء م راب جديد للمسجد وذل  سنة  ،القدسي الشريف
لمدينػة في سبيل توفير الخدمات اىتمت السلطات العثمانية الم لية كثيرا بتوفير المياه 

وحمايتهػا مػن  ،(4القدس الشريف وقامت بأعمار البرؾ والقنوات التي تنقل المياه إلػى المدينػة )
كمػػا اىتمػػت ىػػذه السػػلطات اىتمامػػا بالرػػا بتعميػػر قنػػاة السػػبيل التػػي كانػػت تػػاتي  ،تعػػديات البػػدو

اة وكانػػت القنػػ ،بالمػػاء مػػن عػػين العػػروب وبػػرؾ سػػليماف ) بػػين بيػػت ل ػػم والخليػػل الػػى القػػدس (
  .(5اال انها كانت تعمر باستمرار ) ،تتعرض للتخري  مرارا وكذل  لالعتداء عليها من قبل البدو

الحػػ   ،ـ1656ىػػػ/1267عنػػدما قػػاـ حسػػين باذػػا اميػػر لػػواء وػػزة بزيػػارة القػػدس سػػنة 
فتعهد باف يقـو بتنفيذ مشروع ايصاؿ مياه عيوف  ،ومعاناة السكاف بسب  ذل  ،ذ ة المياه فيها

وبػػاف يػػدفع لل ػػاج م مػػد بػػن ابػػراىيم الرػػزي المصػػري مبلػػ  الفػػي قػػرش  ،نػػاة السػػبيلارطػػاس بق
من مالو الخػاص ألنجػاز ىػذا العمػل فقػاـ ال ػاج المصػري باالسػتعانة بػبعن البنػائين  ،(6اسدي)

م مود وعمػر وعلػي النمػري لمسػاعدتو بتػوفير كػل مػا  في القدس الشريف كل من المعمار باذية
 .(7يلـز لذل  )
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عنػدما  ،(8ر الرحالة المرربي ابي سالم عبد اهلل العياذي في رحلتة مػاء الموائػد )فقد ذك
ـ ومػر بطريقػو الػى الخليػل علػى قنػاة السػبيل فقػاؿ عنػدىا )) 1663ىػ /1274زار القدس سنة 

ومررنا بالجوابي التي ياتي منها الماء الػى المسػجد االقصػى وىػي جػوابي عهيمػة فػي وايػة السػعة 
وىي تػالث متواليػة يجتمػع فيهػا مػن عػين ىنػاؾ حتػى اذا امتلذػت فػي قنػوات  ،الم أرب اوسع منه

ولػػم تجػػد فيهػػا فػػي ىػػذه السػػنة اال قلػػيال مػػن  ،م كمػػات ت ػػت األرض الػػى اف تػػدخل المسػػجد
  .وىوما يوكد ذ ة المياه في القدس الشريف ،(9الماء لقلة افمطار(()

لى تعمير القناة ومشاريع الري كاف يبدو اف كثير من االمواؿ التي كانت ترسل لالنفاؽ ع
فقػػد حػػدث ىػػذا االمػػر عنػػدما تصػػرؼ سػػناف باذػػا اميػػر لػػواء  ،يػػتم اختالسػػها مػػن قبػػل المسػػ ولين

لتعمير  ،(12القدس الشريف باالمواؿ التي دفعتها خديجة ترخاف والدة السلطاف م مد الرابع )
لػى ال كومػة المركزيػة رفػع اىػالي القػدس ذػكوب ا ،ـ1666ىػ /1277ففي سنة  .(11القناة )

فقػاـ الصػدر األعهػم  ،بعد اف انقطعت مياه قناة السبيل عن القػدس عشػر سػنوات ،في استانبوؿ
  ،( بإرساؿ مبل  قدره تالتة آالؼ قرش اسػدي لعمػارة قنػاة السػبيل1667 -1666علي باذا )

لسػػػادة وعػػػين اسػػػماعيل اوػػػا منػػػدوباا عنػػػو ومباذػػػراا لعمارتهػػػا وجعػػػل م ػػػ  الػػػدين افنػػػدي نقيػػػ  ا
وحضر إسماعيل أوا إلػى القػدس الشػريف فوجػد  ،االذراؼ في القدس الشريف ناظرا على ذل 

وزود العػاملين  ،اف القاضي قد عمر بعضها فشرع فػي اكمػاؿ التعميػر بمسػاعدة النػاظر والقاضػي
في البناء بكػل مػا ي تاجونػو مػن لػواـز عمارتهػا واتػم بناءىػا ووصػل المػاء الػى القػدس الشػريف و 

ولعػين  ،جد االقصى والكأس ) النافورة ( وبركػة النػارنا التػي بالمسػجد االقصػى والم كمػةالمس
  .(12باب السلسلة وبقية االسبلة واالماكن)

ـ للمعمار باذػي 1679ىػ / 1292كما اذف احمد افندي قاضي القدس الشريف سنة 
وامرىمػا باعػادة  في القدس ال ػاج عمػر بػن حسػين النمػري وال ػاج علػي بػن كػريم الػدين النمػري

بناء ماىدـ من قناة السبيل فقاموا باعادة اعمارىا وفق ما طل  مػنهم وعلػى اكمػل وجػو وسػجلوا 
 ،(13مػا قػػاموا بصػرفو مػػن امػػواؿ لكػي تقػػـو السػلطة الم ليػػة بصػػرؼ مسػت قاتهم مػػن خزانتهػػا )

صالح التي بناىا المل  الناصر  ،اعادة اعمار قبة يوسف ،ـ 1681ىػ /1292وقد تم في سنة 
وتقػع فػي الجانػ  الجنػوبي مػن ذػرفة   ـ(1193 – 1171ىػػ/ 589 – 567الػدين االيػوبي )
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وقػػػاـ بتجديػػػدىا يوسػػف اوػػػا انػػػذاؾ وكلػػػف معمػػػار باذػػػي ال ػػػـر  ،مسػػجد قبػػػة الصػػػخرة المشػػػرفة
فضػال عػن قيػاـ يوسػف اوػا ببنػاء قبػة فػي ال ػـر فػي  ،(14القدسي علي بن نمر باعػادة اعمارىػا)

ليػػػدا لػػػذكرب حكمػػػو فػػػي القػػػدس الرربػػػي للمسػػػجد االقصػػػى ووقفهػػػا تخ منتصػػػف الفنػػػاء المسػػػيا
  .(15)الشريف

بانشػاء سػبيل مػاء يقػع  ،ـ1685ىػػ /1297وقاـ ال اج عبد الكريم الشورجي في سػنة 
في زقاؽ داخػل بػاب العػود فػي بدايػة طريػق الػواد ولػو حػوض واوانػي ن اسػية ووقػف عليػو اوقافػا 

تػم بنػا بجانبػو مسػجدا  ،د مػن المنهفػين ومسػ ولي االوقػاؼوعػين لػو عػد ،لعمارتو وادامة خدماتو
وتقربػا الػى اهلل  روبػة منػو فػي تػرؾ ذػيء يخلػد ذكػراه فػي القػدس الشػريف .(16صريرا للصػالة )

 .سب انو وتعالى بعمل الخيرات والمبرات
لقػػد تعػػرض سػػور المسػػجد االقصػػى عنػػد منطقػػة مهػػد عيسػػى ) عليػػو السػػالـ ( الػػذي ىػػو 

وتخلخلػت حجارتػو  ،وتهدـ جزء منػو ،عند زاويتو الجنوبية الشرقية لالنهيار جزء من سور القدس
القػػدس الشػػريف  فقػػاـ م مػػد اوػػا دزدار قلعػػة )قائػػد القلعػػة( ،ـ 1693ىػػػ /  1125فػػي سػػنة 

بال ضػػور الػػى م كمػػة القػػدس الشػػريف مػػع مجموعػػة مػػن اىػػالي وعلمػػاء المدينػػة العػػالـ قاضػػي 
اذ فػػوض القاضػػي  ،زيارتػو لالطػػالع علػى مػػايلـز العمػاره القػدس بانهيػػار جػزء مػػن السػور وضػػرورة

مجموعػػة م لفػػة مػػن ال ػػاج علػػي النمػػري وىبػػة اهلل جلبػػي معمػػار باذػػي القػػدس الشػػريف بػػاجراء  
اذ قػػدرت كلفػػة البنػػاء بػػألف  ،ووضػػع كلفػػة تقديريػػة العػػادة اعمػػاره ،كشػػف علػػى السػػور المنهػػار

لتالفػي حػدوث  ،والبػدء باعمػار السػور ،ل البالغ السلطات المركزية بذ ،قرش اسدي وتالتمائة
اذ تم بناء الجزء  ،وسد الثررة بالسرعة الممكنة ،انهيار جديد فيو وتأمين حماية المنطقة المنهارة

المتهدـ من السور بالسرعة الممكنة ووفق الكلفة الم ددة وترميم جميع الشقوؽ الموجودة فيو 
 (.17تالفيا لتعرض أي جزء اخر منو لالنهيار)

فضال عن ذل  قػاـ مصػطفى افنػدي القاضػي بالعسػكر السػلطاني سػابقا وقاضػي القػدس 
باعمار ما تهدـ من سور المسجد االقصى من جهػة القبلػة  ،ـ1694ىػ /  1126الشريف سنة 

 ،وىي ايضا جزء من سور القدس في الموقع القري  من قبة م راب سيدنا داوود )عليو السالـ(
فتضػػػرر المسػػػجد االقصػػػى ومصػػػليو مػػػن ىػػػذا  ،وانهيػػػار جوانبهػػػاوالػػػذي ادب الػػػى سػػػقوط القبػػػة 
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لػذل   ،وخوفا عليو مػن دخػوؿ اللصػوص مػن جهػة االنهيػار لداخلػو مػن خػارج المدينػة ،ال ادث
واعػاد  ،قاـ قاضي القدس الشريف باعادة بناء الجزء المنهار من السور ورمم االجزاء المتصػدعة

وكانػت تكػاليف كػل  ،والقبػة بػابهى حلػة واحسػن حػاؿبناء القبة ورمم جوانبها وبذل  عاد السور 
(. يبػدوا اف الدولػة 18ذل  االعمار من مالو الخاص ليناؿ بذل  خيػر الثػواب عنػد رب العبػاد )

العثمانية خالؿ ىذه السنوات لم ترسل مساعدات مالية الى القدس الشريف العمار ما تهدـ من 
كلها الداخلية فكاف االعتماد على االعمػار فػي وذل  النشرالها ب روبها الخارجية ومشا  ،عمائره

  .القدس على موظفي السلطات العثمانية الم لية فيها وويرىم
فقػاـ فػػي  ،اسػتمر مصػطفى افنػدي قاضػي القػدس الشػػريف بنشػاطو العمرانػي فػي المدينػة

بعػػد اف تعرضػػت قنػػاة السػػبيل للتخريػػ  ولػػم يعػػد يصػػل ماؤىػػا الػػى  ،ـ1694ىػػػ /  1126سػػنة 
ريف والمسجد االقصػى مػن بػرؾ المرجيػع منػذ اربػع سػنوات حتػى كػاف المصػلي يػاتي القدس الش

ونهرا لعهم كلفة اعمارىا اىمل والة االمػر ذلػ  اذ  ،ليصلي في االقصى فال يجد ماء يتوضأ منو
وت تػػاج الػػى مػػدة سػػتة اذػػهر حتػػى  ،(22( مػػن االقجػػة)19قػػدرت كلفػػة اعمارىػػا عشػػرة اكيػػاس)

فبادر بنفسو ومن مالو الخػاص بعمارتهػا  ،ة الماء الواصلة كانت قليلةكما اف كمي ،ينتهي اعمارىا
وفي يـو عيد األض ى من ذل  العاـ وصل الماء الى  ،خالؿ اتناف واربعوف يوما من بدء تعميرىا

وبلرػت كلفػة االعمػار الػف  ،وجػرب بعػدىا فػي سػبل المدينػة االخػرب ،نافورة الكأس فػي االقصػى
والػػزمهم ب راسػػتها وعػػدـ  ،منػػاطق والقػػرب التػػي تمػػر بهػػا القنػػاةكمػػا جمػػع ذػػيوخ ال ،قػػرش اسػػدي
(. وبػػذل  تمكػػن 21فتعهػػدوا امامػػو بػػذل  ومػػن يخػػالف العهػػد يعػػرض نفسػػو للعقوبػػة ) ،تػػدميرىا

واتبػت عجػػز الػػوالة عػػن القيػػاـ  ،مصػطفى افنػػدي مػػن اعػػادة الميػػاه الػى ان ػػاء عديػػدة مػػن المدينػػة
والعيوف وقنوات الميػاه والقػرب المػارة بهػا التػي تجلػ  بمهامهم في ادارتها وللتفاصيل عن البرؾ 

 (.22( )3 -1الماء الى القدس الشريف ينهر الخرائط في المالحق رقم ) 
وربػي  ،عمرت السلطات العثمانية الم لية قبة المعػراج ،ـ1695ىػ /  1127في سنة 

وىي  ،ورة افسراءاذ وضع فوؽ م رابها اآلية األولى من س ،مسجد قبة الصخرة إلى الشماؿ منو
 (.23كما خصص لها وقف لعمارتها) ،مثمنة افضالع قائمة على ستة عشر عمودا من الرخاـ
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بتػػرميم  ،ـ1697ىػػػ / 1129كمػػا قػػاـ ارسػػالف باذػػا اميػػر لػػواء القػػدس الشػػريف سػػنة 
الخلػػػوة )ورفػػػة( الواقعػػػة فػػػي الجػػػزء الجنػػػوبي الرربػػػي مػػػن الجانػػػ  الشػػػمالي لشػػػرفة مسػػػجد قبػػػة 

 (.24واوقفها تخليدا لذكرب حكمو في القدس ) ،رفةالصخرة المش
مسػجدا صػريرا  ،ـ1722ىػػ / 1112وبنى م مد باذا امير لواء القدس الشػريف سػنة 

عػرؼ بعػدة أسػماء منهػا  والػذي ،في طرؼ ص ن قبة الصخرة المشرفة من جهػة الشػماؿ الرربػي
الم مديػة نسػبة الػى وتعػرؼ ايضػا بالزاويػة  ،(25وقبػة بػب بػب ) ،ومصػلى الخضػر ،مسجد النبي

الرسوؿ م مد ) صلى اهلل عليػو وسػلم ( وكػذل  قبػة الخليلػي نسػبة الػى الشػيب م مػد الخليلػي 
وقػد اذػار اليهػا فػي  ،والتي كاف يختلي بها وينهم حلقػات الػدروس ايضػا ،عالم القدس المعروؼ

 .(26وقفية كتبو عندما امر بوضعها في الخلوة عند انقطاع نسلو )
مة العثمانية ) مهمة دفتر لري( عدة فرمانات واوامر سلطانية تههر مدب تهم دفاتر المه

لمقامػػات االنبيػػاء واالوليػػاء واجهػػزة الخػػدمات  ،االىتمػػاـ الػػذي كانػػت توليػػو السػػلطات العثمانيػػة
فقػػد كػػاف ال فػػاظ علػػى النهػػاـ فػػي المقامػػات الدينيػػة والعنايػػة  ،العامػػة ) االسػػبلة والبػػرؾ( وويرىػػا

وكاف على المسػ ولين عػن ىػذه االمػاكن اف يت لػوا بػالتقوب  ،ن اسمى الواجباتبنهافتها واجبا م
وكػػاف مػػن الواجبػػات المل ػػة صػػيانة االمػػاكن المقدسػػة وضػػرائح االنبيػػاء  ،واف يكونػػوا اىػػال للثقػػة

اذ اذترط اف تصرؼ واردات االوقاؼ على اعمػاؿ الصػيانة  ،)عليهم السالـ( وتعميرىا بال تاخير
مػػن جهػػة اخػػرب كانػػت السػػلطات العثمانيػػة الم ليػػة دائمػػا علػػى اسػػتعداد الف و  ،بالدرجػػة االولػػى

 (.27تت مل نفقات الترميم والتعمير)
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 المبحث الثاني

 النشاط العمراني العثماني في لواء القدس الشريف 

 في القرن الثامن عشر الميالدي
 

مكثفػػػا فػػػي نشػػػاطا عمرانيػػػا  ذػػػهد القػػػرف الثػػػاني عشػػػر الهجػػػري/ الثػػػامن عشػػػر المػػػيالدي
ـ فػي 1725ىػػ / 1117ففي سػنة  ،القدس الشريف من قبل السالطين العثمانيين ووالتهم فيها

ـ ( قػػاـ اميػػر لػػواء 1732 – 1723ىػػػ / 1143 -ىػػػ 1115عهػػد السػػلطاف احمػػد الثالػػا ) 
ـ( بػػبعن الترميمػػات فػػي مسػػجد قبػػة 1725ىػػػ /1117القػػدس الشػػريف ال ػػاج مصػػطفى باذػػا)

واسػػتبدلت بعػػن المصػػاحف الجديػػدة بالمصػػاحف  ،ديو حسػػين اوػػاالصػػخرة بمعرفػػة احػػد مسػػاع
(. اذ جػػاء ىػػذا  28واعيػػد تجليػػد المصػػاحف القديمػػة ونصػػ  الكراسػػي الجديػػدة لهػػا ) ،القديمػػة

كنتيجة من نتائا حركة افصالح والت ديا في الدولة العثمانية ودليػل علػى تػأتر جميػع واليػات 
لمػ  اترىػا فػي القػدس الشػريف مػن خػالؿ النشػاط الدولة ومقاطعاتها بهذه افصػالحات والتػي ن

  .العمراني الواسع والمكثف فيها مما يثبت مدب اتر ىذا افصالح عليها
كمػػا قػػاـ م مػػد افنػػدي قاضػػي القػػدس الشػػريف باالذػػراؼ علػػى تعميػػر عػػين مػػاء بيػػت 

ـ وضبط مقدار مجراىا ومػا اذػتملت عليػو مػن قػوادي  وويرىػا 1712ىػ / 1122القدس سنة 
واعمػار قلعػػة البػرؾ الواقعػػة عنػد راس العػػين  ،عيػوف التػػي فيهػا والبػػرؾ وضػبطها طػػوال وعرضػامػن ال
 ،فقد تعرضت ىذه العين للخراب ول ق الدمار بالقناة التي تنقل الماء منهػا الػى المدينػة ،(29)

ة كما قاـ بزياد ،مما جعل المدينة تعاني من ازمة مائية دائما ما كانت القدس الشريف تعاني منها
ت صػػينات قلعػػة البػػرؾ وزاد عػػدد حاميتهػػا مػػن الجنػػد لتقػػـو ب راسػػة العػػين والقنػػاة وحمايتهػػا مػػن 

 (.32التعديات التي تتعرض لها من قبل المخربين )
يشػػػير الشػػػيب م مػػػد الخليلػػػي مفتػػػي القػػػدس الشػػػافعي الػػػى تػػػردي االحػػػواؿ العمرانيػػػة 

فال ترب بو فرذا  ،اضم لت وتريرتللمسجد االقصى قائال )) واحوالو اهلل يصل ها ويعمرىا قد 
كػػل ذلػػ  لرفلػػة والة االمػػور عػػن ىػػذا االمػػر  ،بهيػػا وال وقػػودا مضػػيذا مرضػػيا وال نهافػػة وال عمػػارة

وقد وقع اف اىل القدس الشريف عرضوا للدولة العلية حرسػها واىػ  العطيػة فػي  ،العهيم الشأف
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نعم بما فيو الكفاية ومزيد فاجابهم حضر السلطاف وا ،احواؿ المسجد االقصى عروضا وم اضر
وارسػػل ذػػيذا يضػػيق عنػػو البيػػاف مػػن نقػػود  ،وحصػػل مػػن جنابػػو وايػػة الفضػػل واالمتنػػاف ،االحسػػاف

فمػا صػرفت مصػرفها  ،وادىانػات وعملػة وحديػد ورصػاص واسػباب ،واخشاب عمت البر والب ػر
 (.31لسوء تصرؼ والة االمر في القدس (() ،وال حصل منها الررض

ـ قاـ الشيب م مد بن خليل بن صػنع اهلل الخالػدي البػاش  1713ىػ / 1125في سنة 
وىػو  ،بانشاء سبيل ماء في المدينة ،(32كات  )رئي  الكتاب ( في م كمة القدس الشريف )

 ،عبارة عن دكاف مملوؾ للشيب الخالدي تم ت ويلو الى نافورة عامة وتم اكساء حوضػها بػالمرمر
ويقػػع  ،ليشػػرب منػػو جميػػع النػػاس فػػي القػػدس ،لشػػريفوايصػػاؿ المػػاء اليػػو مػػن قنػػاة مػػاء القػػدس ا

وقػد اوقػف الشػيب الخالػدي علػى  ،السبيل في طريق داوود الى الشماؿ من طريق باب السلسلة
 (.33ادامتو وعمارتو العديد من االمالؾ في القدس )

 -1126وعنػػػدما تػػػم تعيػػػين رجػػػ  باذػػػا اميػػػر علػػػى لػػػواء القػػػدس الشػػػريف للسػػػنوات ) 
ـ( اذتكى اليو الشيب م مد الخليلي من االىمػاؿ الػذي تعػرض 1716 – 1714ىػ / 1129

ومنها  ،وتوقف العديد من خدماتو بسب  قلة واردات اوقافو واىمالها ،لو ال ـر القدسي الشريف
اذ تشػػػير الوتػػػائق الػػػى )) اف المسػػػجد االقصػػػى ب اجػػػة الػػػى التنػػػوير بسػػػب  نفػػػاذ الزيػػػت  ،انارتػػػو

يعػػػػػػػػد باالمكػػػػػػػػاف ذػػػػػػػػراء الزيػػػػػػػػت وقػػػػػػػػف فلػػػػػػػػم كمػػػػػػػػا نفػػػػػػػػذت واردات ال،  المخصػػػػػػػػص لػػػػػػػػذل 
تعرض ال ـر القدس الشريف لالىماؿ نتيجة انشراؿ السلطات العثمانية الم لية .(34(()للتنوير

ـ( بالقضػػاء علػػى حركػػة التمػػرد التػػي قامػػت ضػػدىا والتػػي قادىػػا 1712 -1722خػػالؿ الفتػػرة )
الى تدمير الكثير نقي  اذراؼ القدس الشريف م مد ال سيني وما تلى ذل  من احداث ادت 

مػن اوقػػاؼ القػدس وتعرضػػها للتخريػػ  علػى ايػػدي القػوات العثمانيػػة. لػػذؿ تعػرض ال ػػـر القػػدس 
 .وىذا ادب الى عدـ اذتعاؿ قناديلو وقلة االنارة فيو ،الشريف واوقافو لالىماؿ

 ،كاف سجل رج  باذا حافال باالعماؿ الجليلة خالؿ فترة حكمو بلواء القدس الشريف
االكثػار مػن  ،يقو الشيب م مد خليػل الػذي كػاف مرافقػا لػو فػي اعمالػو ىػذه ومنهػاوبمساعدة صد

والوقػوؼ  ،زيارة حـز خليػل الػرحمن فػي مدينػة الخليػل والمسػجد االقصػى ومسػجد قبػة الصػخرة
فقػػد عنػػى بمسػػجد قبػػة  ،مػػن عمػػارة وفػػراش وانػػارة ،وتػػوفير المػػواد الالزمػػة لهػػم ،علػػى اوضػػاعهم
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وفرذػها بالبسػط وزينهػا  ،وجدد قصارة المرػارة التػي ت ػت الصػخرة ،ورمم بعن جوانبو ،الصخرة
 (.35بالثريات)

قػػػػػاـ رجػػػػػ  باذػػػػػا ايضػػػػػا بتعميػػػػػر المدرسػػػػػة الصػػػػػالحية علػػػػػى نفقتػػػػػو الخاصػػػػػة وزاد فػػػػػي 
ومقاـ  ،ورمم واصلح مقاـ النبي موسى )عليو السالـ( واصلح ذباكو وكساه بالفضة ،مخصصاتها

وادار جميػع  ،وعمر عين ماء بيت المقػدس ،كسوتو وزينهاالنبي داوود )عليو السالـ( الذي بدؿ  
وعمػػػر الطريػػػق بػػػين بيػػػت  ،وعمػػػر حمػػػاـ العػػػين وحمػػػاـ السػػػلطاف فيهػػػا ،الُسػػػبل التػػػي فػػػي القػػػدس
كمػػا قػػاـ  ،وكانػػت اعمالػػو أتػػراا واضػػ اا ظلػػت مػػن بعػػده سػػنين طػػواؿ  ،(36المقػػدس والخليػػل )

لكي تكوف مقراا ينزؿ  ،سى )عليو السالـ(الشيب م مد الخليلي ببناء خلوتين عند مقاـ النبي مو 
 (.37فيو زوار المقاـ للراحة والمبيت وجهزىا بكامل خدماتها من مناـ وطعاـ وويره)

ـ( اعمػػاؿ تػػرميم فػػي ال ػػـر  1721 -1722ىػػػ/  1134 -1133جػػرت فػػي سػػنة )
لواجهػة اذ انو تم تبدؿ النوافذ الزجاجية لقبة الصػخرة واعمػاؿ ترييػر واصػالح  ،القدسي الشريف

 ،وباذػراؼ مػن قبػل وكيػل السػلطاف احمػد الثالػا ،واستمر العمل فيها لمدة تسعة اذهر ،المبنى
(. كمػػا قػػاـ قاضػػي القػػدس السػػيد 38مصػػطفى افنػػدي الػػذي عينػػو مشػػرفا علػػى عمليػػة االعمػػار)

ـ بانشػاء سػبيل مػاء للشػرب 1724ىػػ/ 1137حسن افندي بن الداني زاده ال سػيني فػي سػنو 
مػػن الزاويػػة الجنوبيػػة الرربيػػة لشػػرفة قبػػة  ،ي فػػي الوجهػػة الشػػمالية للقبػػة الن ويػػةفػػي ال ػػـر القدسػػ

فضال عن تجديده لتسعة مرافق  ،وعرؼ بسبيل ال سيني ،لتوفير ماء الشرب للمصلين ،الصخرة
ووػػرؼ سػػكن طػػالب  ،ومصػػلى جػػامع المالكيػػة فيػػو ،وحػػوض مػػاء للوضػػوء داخػػل ال ػػـر ،صػػ ية

واوقػف عليهػا الكثيػر مػن االوقػاؼ  ،المدرسػة الفخريػة فػي القػدسالعلم في ال ـر والواقعة قرب 
 .(39لعمارتها )

كذل  قاـ الشيب عبد ال ي الدجاني من ذيوخ الصوفية بالقدس الشريف ببناء خلوة لو 
ـ للتػدري  فيهػا ولخدمػة طلبػة العلػم 1725ىػػ/1138داخل ال ػـر القدسػي الشػريف فػي سػنة 
وتقػع الخلػوة وػرب ذػرفة مسػجد قبػة الصػخرة علػى  ،عبػادةمن المتصوفة المعتكفين للدراسػة وال

وكثيػػرا مػػا  ،بػػين صػػف االعمػػدة الرربػػي وصػػف االعمػػدة الجنػػوبي الرربػػي ،مسػػتوب مسػػتوية ال ػػـر
 .(42عقدت فيها حلقات الدراسة والذكر والعبادة)
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ـ قاـ متسلم القدٍس الشريف عمر اوا النمر بتعميػر سػور 1732ىػ /  1143وفي سنة 
 ،(41فػي جبػل الطػور بالقػدس) ومقاـ الشيب م مد العلمي وجامعػو ،باب األسباطالقدس قرب 

ـ ( بناء  1754 - 1732 ىػ / 1168 -1143كما جدد في زمن السلطاف م مود االوؿ )
حائط الخندؽ الم يط بسور القػدس بعػد اف تهػدمت بعػن اجزائػو بػامر مػن عبػد اهلل باذػا والػي 

وامػػػػر متسػػػػلمها ال ػػػػاج مصػػػػطفى اوػػػػا باعمػػػػاره ـ( الػػػػذي زار القػػػػدس 1731-1732دمشػػػػق )
(. فضال عػن قيػاـ المتسػلم 42ـ )1731ىػ/ 1144فتم ذل  في سنة  ،وافذراؼ عليو بنفسو

باعمػػار الزاويػػة النقشػػبندية فػػي القػػدس الشػػريف واضػػاؼ عليهػػا عػػددا اخػػر مػػن الرػػرؼ لتسػػتوع  
ي االذراؼ على عملية وتولى الشيب حسن بن م مد االزبك ،اكبر عدد من المريدين والمتصوفة

 (.43االعمار والبناء)
لقد عمر مسجد االقصى ومسجد قبة الصخرة على يد السلطاف م مود االوؿ في سػنة 

ـ( بضػرورة 1743-1742اذ انػو امػر والػي الشػاـ سػليماف باذػا العهػم ) ـ1735ىػ / 1148
امػػراا الػػى قاضػػي  فقػػاـ والػػي الشػػاـ باصػػدار ،القيػػاـ باعمػػاؿ العمػػارة الالزمػػة فػػي القػػدس الشػػريف

يػامره فيػو بوجػوب القيػاـ باعمػار مسػجدي قبػة الصػخرة  ،القدس الشريف واني زاده عمػر افنػدي
وامػين البنػاء ) معمػار  ،واالقصى علػى اف يػتم االعمػار باذػراؼ ذػيب ال ػـر عبػد الوىػاب افنػدي

خزف و امين الدفتر ال اج مصطفى افندي المس وؿ عن )م ،باذي القدس ( ال اج احمد افندي
 وقػػد ذػػمل ىػػذا المشػػروع عمليػػة ترييػػر لػػبعن الػػواح ،االدوات والمػػواد االوليػػة الخاصػػة بالبنػػاء(

وقطػػع الن ػػاس المسػػتخدـ فػػي  ،وترييػػر بعػػن الػػواح ال ديػػد ايضػػاا  ،الرصػاص التالفػػة فػػي السػػقف
وقد بلرت تكاليف عملية االعمار والترميم خمسة االؼ وخمسمائة وخم   ،السقوؼ واالبواب

 ،رذا اسديا دفعت في الرالػ  مػن أمػواؿ االوقػاؼ الخاصػة بػال ـر القدسػي الشػريفوخمسوف ق
  .(44فضال عن مبال  اخرب تبرع بها والي الشاـ سليماف باذا العهيم من مالو الخاص )

كما قاـ اوا االنكشارية في قلعة القدس الشريف علي اوا بافذراؼ على ترميم مسػجد 
الواقػػػع بػػػين الخنػػػدؽ المػػػائي والمػػػدخل  ،ـ1738ػ / ىػػػ1151قلعػػػة القػػػدس الصػػػيفي فػػػي سػػػنة 

نهرا الىمية القلعة  ،وبعن اسطح الررؼ والمخزف ومنارة القلعة والبوابة ،الرئيسي الشرقي للقلعة
(. وعمر ال اج مصطفى اوا امير لواء القدس الشريف سنة 45في حماية المدينة من الهجمات)
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مقابػػل الزاويػػة الوفائيػػة  ،الرربيػػة مػػن ال ػػـر ـ سػػبيال لمػػاء الشػػرب فػػي المنطقػػة1742ىػػػ /1153
وتبػرع  ،ولذل  عرؼ السبيل باسمو سبيل الشػيب بػدير ،مقر الشيب م مد بن بدير عالم القدس

  (.46بمبل  من الماؿ لصالح السبيل وادامتو باستمرار)
 ،ـ قاـ السلطاف م مػود االوؿ باعػادة كسػوة قبػة الصػخرة1752ىػ / 1166وفي سنة 

واح الرصاص ويبدو اف حجم العمل كاف كبيرا اذ بلرت كمية المواد المستعملة اتناف باستبداؿ ال
كمػػا اجريػػت عمليػػة اصػػالح اللػػواح القصػػدير التػػي فػػي سػػقف المسػػجد  ،(47واربعػػوف قنطػػار)

 ،وقػػػد بلرػػت تكػػاليف ىػػػذا االعمػػار حػػوالي خمسػػػة وعشػػروف الػػف اقجػػػة ،االقصػػى مػػن الخػػارج
بأمر من قاضي القدس ووالػي  ،اذي القدس ( مكي زاده حسينواذرؼ عليو امين البناء )معمار ب

  .(48الشاـ اسعد باذا العهم)
ـ إجػراء بعػن افصػالحات والترميمػات علػى تكيػة 1753ىػػ /1167كما تػم فػي سػنة 

ـ( 1566-1522خاصػػػكي سػػػلطاف روكسػػػػالنة زوجػػػة السػػػلطاف العثمػػػػاني سػػػليماف القػػػػانوني )
)العمػػارة العػػامرة ( فػػي القػػدس اذ تػػم تػػرميم بعػػن ابنيتهػػا وورفهػػا والسػػيما حػػوؿ الباحػػة الداخليػػة 

ـ جػػرت عمليػػة اعمػػار م ػػدودة فػػي قبػػة الصػػخرة 1754ىػػػ /1186وفػػي سػػنة  ،(49للتكيػػة )
  ،وتمت ترطيتو ببالط القاذاني ،ومنها اعمار المدخل الرربي لباب مسجد قبة الصخرة ،المشرفة

كمػا اجريػت بعػن االصػالحات البسػيطة فػي  ،واستبداؿ بعػن القطػع التالفػة فػي الجػدار الرربػي
  .(52ص ن القبة)

لجػػيا العثمػػاني فػػي القػػدس الشػػريف فػػي عهػػد وقػػاـ احمػػد كػػوالري وىػػو احػػد ضػػباط ا
ببنػػاء مصػػطبة وم ػػراب  ،ـ(1774 -1757ىػػػ /1188-1171السػػلطاف مصػػطفى الثالػػا )

وعرفػت باسػم مصػطبة التػين لوجػود ذػجرة  ،ـ1762ىػػ /1174في ساحة ال ػـر القدسػي سػنة 
عػػوف وتقػػع مقابػػل بػػاب السلسػػلة جنػػوبي سػػبيل قاسػػم باذػػا وترتفػػع قرابػػة ارب ،تػػين وػػرب الم ػػراب

  .(51سنتيمترا عن ارض ال ـر القدسي الشريف وتستخدـ للصالة والتدري  )
ـ( 1789 -1774ىػػػػ / 1224 -1188وفػػػي عهػػػد السػػػلطاف عبػػػد ال ميػػػد االوؿ )

واخػػذ  ،ـ1782ىػػػ /1195جػػرب اعمػػار للمػػدخل الرربػػي لبػػاب مسػػجد قبػػة الصػػخرة فػػي سػػنة 
عن القطع التالفة فػي الجػدار الرربػي و تمت ترطيتو ببالط القاذاني واستبدلت ب ،ذكلو ال الي
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ىػػػ 1199كمػػا تػػم سػػنة ) ،(52سػػقف صػػ ن القبػػة) واجريػػت اعمػػاؿ بسػػيطة فػػي اصػػالح ،منهػػا
ـ( استبداؿ الثريا المعلقة في سقف المسجد االقصى بواحدة جديدة اخرب قػدر تمنهػا 1784/

  .(53ب والي تمانين اقجة عثمانية )
دس الشػػػريف واىتمػػػاـ السػػػلطات العثمانيػػػة اف ىػػػذا النشػػػاط العمرانػػػي المكثػػػف فػػػي القػػػ

يتعػػارض مػػع مػػا نقلػػو الػػزوار االوربيػػين الػػذين سػػعوا الػػى تاكيػػد النػػواحي السػػلبية فػػي  ،الم ليػػة بهػػا
ىػػػػ / 1199الػػػذي زار القػػػدس سػػػنة  (volney) اذ يسػػػه  السػػػائح الفرنسػػػي فػػػولني  ،المدينػػػة
ار القػػػدس ( المسػػػواة ـ فػػػي ال ػػػديا عػػػن النػػػواحي ذاتهػػػا ويضػػػخمها )اسػػػوارىا أي اسػػػو 1784

ويرب فولني اف سكاف القدس  ،(54باالرض وخنادقها الممتلذة وجميع مبانيها المثقلة باالنقاض)
وىو رأي مخالف لواقػع . ( 55)) يست قوف اتم است قاؽ سمعتهم كاحقر الناس في سوريا (( )

واذػهر اىػل االرض  المدينة العمراني المتكامل فاسوارىا عامرة وابنيتها ذػامخة واىلهػا مػن اطهػر
وقػػوؿ السػػائح المػػذكور ي مػػل فػػي .سػػمعة وذكػػر فارضػػهم ارض النبػػوات والػػديانات وال ضػػارات

  .طياتو تجنيا كبيرا على الدولة العثمانية
لكن على الروم من وجود بعن المناطق المهملة في مدينة القدس في تل  الفتػرة وىػو 

نهػػا قصػػور جػػار اهلل بػػن ابػػي اللطػػف كانػػت ىنػػاؾ ايضػػا عػػدة دور وقصػػور فخمػػة م ،امػػر طبيعػػي
( كمػا كػاف ىنػاؾ قصػراف بناىمػا 57ونور الدين الجمػاعي ) الخطيػ  ( وصػالح العسػلي) ،(56)

وقػػد اكػػد الشػيب الخليلػػي فػػي وقفيتػػو علػػى  ،(58الشػيب م مػػد الخليلػػي خػػارج اسػوار المدينػػة )
واظػػػة لػػػو وقطعػػػا ا للعػػػدو وااىميػػػة عمػػػارة القػػػدس الشػػػريف وزيػػػادة عػػػدد سػػػكانها قػػػائال)) ارىابػػػ

  .( 59(()الطماعو
ـ( علػػػػى 1827-1789ىػػػػػ/ 1222-1224تركػػػػز عمػػػػل السػػػػلطاف سػػػػليم الثالػػػػا )

وبنػاء واعمػار قنػوات الميػاه ت ديػدا مػن  ،االىتماـ بالت سػينات واجػراء التصػلي ات والترميمػات
ب يقػـو باعمػاؿ معماريػة اخػر  اال انػو كػاف ،اجل ال د من مشكلة قلة الميػاه فػي القػدس الشػريف
ـ( قاـ عالم 1792ىػ /1225ففي سنة )  ،في المسجد االقصى ومسجد قبة الصخرة المشرفة

بجعػػل منػػزؿ لػػو وقفػػا علػػى المسػػجد االقصػػى الوػػراض  ،القػػدس وذػػيخها الشػػيب احمػػد بػػن بػػدير
  .(62الترميم وما ي تاج لو من اصالح وترميم ما تلف من اخشاب السقف )
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وتقػػػع علػػػى  ،لعػػػز فػػػي القػػػدس الشػػػريفـ تػػػم تشػػػييد دار ا1792ىػػػػ/1225وفػػػي سػػػنة 
وتتكوف من طابقين االوؿ االرضي م لػف مػن مػدخل  الجان  الشرقي من طريق الواد في القدس

وامػا الطػابق الثػاني  ،لػم تعػد موجػودة االف  وانشػاءات اخػرب ،رئيسي ومجاز طويل وبيػت السػلم
عػز بنيػت لكػي تقػدـ يبػدو اف دار ال ،ومجموعػة مػن ال جػرات ،وحديقة مزروعة ،مكوف من باحة

خدماتها كبيت ضيافة خػاص وتجػاري عوضػا عػن كونهػا عامػة وخيريػة وىػي تمثػل اسػلوب العمػارة 
  .(61الم لية في المدينة العثمانية عوضا عن كونها بناية عامة ىامة )

ىػػػ 1211كمػػا تبػػين رسػػالة ىامػػو بعػػا بهػػا قاضػػي القػػدس الشػػريف احمػػد افنػػدي سػػنة )
بنػػاء علػػى امػػر السػػلطاف سػػليم الثالػػا تتضػػمن ضػػرورة اجػػراء  بوؿـ( الػػى العاصػػمة اسػػتان1796/

 ،اصالحات في الجدراف الخارجية لقبة الصخرة لوجػود بعػن التصػدعات فيهػا وتبػديل القاذػاني
كما جاء فيها انو يج  ارساؿ خيمة من القماش من استانبوؿ ليػتم بناؤىػا فػوؽ القبػة بعػد اجػراء 

عد فػػػي حمايػػة القبػػػة مػػن التػػػاتر بعوامػػل الطقػػػ  كالريػػػاح اذ انهػػػا تسػػا ،بعػػد االصػػػالحات الالزمػػة
وتػرميم  ،واالمطار فضال عن ضرورة اجراء اعماؿ صػيانة علػى قنػوات الميػاه فػي القػدس الشػريف

وبلرػػت قيمػػة الكلفػػة التقديريػػة لهػػذا العمػػل ب ػػوالي تسػػعة الػػى عشػػرة االؼ  ،المقامػػات والمراقػػد
 (. 62الوقف في مدف صيدا وطرابل ) عاتعلى اف تكوف ىذه المبال  من اقطا ،قرش اسدي

كذل  تضمنت الرسالة بعن المطالػ  والمقترحػات الخاصػة باليػة تنفيػذ ىػذا المشػروع 
المعمػػاري منهػػا اف يكػػوف المعمػػاري م مػػد امػػين خليفػػة ىػػو المشػػرؼ علػػى االعمػػار طػػواؿ مػػدة 

ل واف يقػػػػػػـو ىػػػػػػذا المشػػػػػػرؼ بػػػػػػاجراء الكشػػػػػػف االولػػػػػػي علػػػػػػى العمػػػػػػل ومتابعػػػػػػة مراحػػػػػػ ،العمػػػػػػل
ولهػذا نػرب  ،(.وبذل  تم انجاز ىذا العمل وبنجاح وباذراؼ من قبل السلطاف نفسػو63انجازه)

اف القػػػدس الشػػػريف قػػػد حهيػػػت باىتمػػػاـ السػػػالطين العثمػػػانيين ووالتهػػػم فػػػي انشػػػاء العديػػػد مػػػن 
واعمػػار مػػا موجػػود فػػي المدينػػة المقدسػػة مػػن مسػػاجد  ،الصػػروح المعماريػػة التػػي تخلػػد حكمهػػم

  .ظلت ذاخصة حتى االفومقامات وويرىا 
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 الخاتمة

اف ىػذا االكتمػػاؿ العمرانػػي الػػذي ذػهدتو القػػدس الشػػريف فػػي النصػف الثػػاني مػػن القػػرف 
لم نر مثلػو فػي أي مدينػة فػي العػالم االسػالمي علػى  السابع عشر والقرف الثامن عشر الميالديين

 ،الجوانػػ  االخػػربفقػػد تجلػػت الصػػبرة العثمانيػػة فػػي ىػػذا الجانػػ  علػػى مػػا سػػواه مػػن  ،االطػػالؽ
 الشريف.  والذي ىو ماتل امامنا حتى الوقت ال اضر في عدة اماكن في القدس

اظهرت السلطات العثمانية الم ليػة اىتمامهػا البػال  فػي حػل مشػكلة الميػاه فػي القػدس 
واقامت  ،وفي سبيل ذل  أنشأت العديد من القنوات المائية وعمرت العديد من البرؾ ،الشريف

ل مايػػة البػػرؾ مػػن تعػػديات القبائػػل البدويػػة واىػػل  ،ول مايتهػػا بنػػت قلعػػة البػػرؾ ،ايةاالسػػبلة للسػػق
 وزادت من ت صيناتها طيلة العهد العثماني ،القرب وتدميرىم لقنوات المياه

 ،لقػػد اوػػدقت السػػلطات العثمانيػػة الم ليػػة كثيػػرا علػػى اعمػػار ال ػػـر القدسػػي الشػػريف
انيػػة علػػى أعمػػار المسػػجد االقصػػى المبػػارؾ وقبػػة وصػػرفت اآلالؼ مػػن االقجػػات والػػدنانير العثم
 .الصخرة المشرفة طيلة عهد سالطين اؿ عثماف

ظهر االىتماـ العثماني و بشكل واضح فػي الجانػ  العمرانػي الػذي اىػتم بػو العثمػانيوف 
فقد بنوا العديػد مػن التكايػا والزوايػا والخوانػق  ،اىتماما كبيرا من سالطين وامراء وقادة عسكريين

فضػػال عػػن األعمػػار والتػػرميم المسػػتمر لسػػور القػػدس الشػػريف الػػذي ىػػو اعهػػم انجػػاز  ،بلةواالسػػ
والذي ىو ذاخصا حتى يومنا دلػيال علػى الطػراز المعمػاري  ،عمراني عثماني في القدس الشريف

 العثماني المميز. 
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( درىم تم ارتفع وزنو في عهد 8، 5القرش االسدي) وكاف وزف ،( دراىم6القرش العثماني )
واتصػفت  ،(8، 5( دراىػم بعيػار )8الى ) ،ـ( 1732 – 1723اف احمد الثالا ) السلط

ينهػػر: سػػجالت م كمػػة القػػدس الشػػرعية الم فوظػػة فػػي مكتبػػة  ،القػػروش بانهػػا قػػروش كبػػار
 ؛ 55ص ،ـ1621ىػػػ / 1212بتػػاريب ، (2حجػػة رقػػم ) ،(83سػػجل ) ،الجامعػػة األردنيػػة

 ،ـ1714ىػػ / 1126 ،1ح ،229س ؛ 421ص ،ـ1695ىػ / 1126 ،1ح ،197س
 .181ص ،(1939 ،) القاىرة ،النقود وعلم النميات ،ماري الكرملي انستاس ؛73ص

  ; 153ص ،(1982 ،من اتارنا في بيت القدس ) عماف ،( كامل جميل العسلي7)
Auld and Hillenbrand, op.cit, vol.1, p. 607  

 ،4ج ،(1969 ،بيػػػػروت ) ،3ط ،االعػػػػالـ ،الػػػػدين الزركلػػػػيخيػػػػر ( للتفاصػػػػيل عنػػػػو ينهػػػػر: 8) 
مػػػاء الموائػػػد الرحلػػػة  ،ابػػػي سػػػالم عبػػػد اهلل بػػػن م مػػػد بػػػن ابػػػي بكػػػر العياذػػػي ؛ 273ص

 .عدة صف ات ،2ج ،(1977 ،)الرباط ،2ط ،وضع فهارسها: م مد حجي ،العياذية
بيػت المقػدس فػي كتػ   ،كامل جميل العسلي  ؛345ص ،2ج ،المصدر السابق ،( العياذي9) 

 .214ص ،(1992 ،)عماف ،سلمينالرحالت عند العرب والم
الدولػػػة  ،يل عػػػن السػػػلطانة الوالػػػدة ينهػػػر: اكمػػػل الػػػدين احسػػػاف اوولػػػي واخػػػروف( للتفاصػػػ12)

 ،1ـ ،(1999 ،)اسػػػػتانبوؿ ،1ط ،ترجمػػػػة: صػػػػالح سػػػػعداوي ،العثمانيػػػػة تػػػػاريب وحضػػػػارة
 ،)اسػػتانبوؿ ،1ط ،ترجمػػة: عػػدناف سػػلماف ،تػػاريب الدولػػة العثمانيػػة ،يلمػػاز اوزتونػػا ؛56ص

  .521 – 497ص ص ،1ـ ،(1988
اميػر االمػراء سػناف  )( جاء في سجالت م كمػة القػدس الشػرعية عػن ىػذا االمػر مػا يلػي )11) 

ىػػػ بػػاالمر السػػلطاني 1264. قػػبن سػػنة .باذػػا م ػػاف  القػػدس سػػابقا المتػػوفى مػػن قبػػل
جميػػع المبلػػ  الػػوارد لمصػػالح المػػاء الجػػاري مػػن البركػػة السػػليمانية الػػى القػػدس الشػػريف 

واف  ،( قرذا اسديا5625) ها من والدة السلطاف مبلرا وقدرهة قناة السبيل وعمارتلمرم
ولما عزؿ عن امػارة  ،( قرذا2244سناف باذا صرؼ في حالة حياتو لمرمتها وعمارتها )

بقيػػة المبلػػ   ،القػػدس واراد اف يػػذى  الػػى الشػػاـ طلػػ  منػػو قاضػػي القػػدس م مػػد زادة
تصػػػرؼ بالبػػػاقي ودفػػػع ديونػػػا لدائنيػػػو واسػػػتهل   فقػػػاؿ انػػػو ،ليصػػػرفو فػػػي عمػػػارة القنػػػوات
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وطلػػ  مػػن القاضػػي اف يصػػرؼ مػػن مالػػو لعمػػارة قنػػاة السػػبيل ليػػدفع لػػو نهيػػر مػػا  ،المبلػػ 
رتة الخػذ و وعاد الى ال ،( قرذا لهذا الررض3672واف القاضي صرؼ من مالو ) ،صرفو

ىػػ/ 1277 ،3ح ،167س ينهر: .للتفاصيل (ما صرؼ من تركة سناف باذا بعد وفاتو (
 .277ص ،ـ1666

عبلػػة  ؛155ص ،...مػػن اتارنػػا ،العسػػلي ؛24ص ،ـ1727ىػػػ/ 1119 ،2ح ،225( س12) 
 ،) بيػػػروت ،1ط ،ـ1917 –ؽ.ـ  3222القػػػدس تػػػاريب وحضػػػارة  ،المهتػػػدي الزبػػػدة

 .337ص ،(ـ2222
(13) Auld and Hillenbrand، op.cit، vol.1 ،p.176.  

تػػػػػاريب قبػػػػػة  ،عػػػػػارؼ باذػػػػػا العػػػػػارؼ ؛183ص ،ـ1681ىػػػػػػ/ 1291 ،4ح ،226( س 14) 
 ،)القػدس ،1ط ،الصخرة المشرفة والمسجد االقصى المبارؾ ولم ة عػن تػاريب القػدس

 .222-198ص ،(1955
 ،المصػػػػػدر السػػػػػابق ،نجػػػػػم واخػػػػػروف ؛225ص ،ـ1681ىػػػػػػ /1291 ،3ج ،183( س 15) 

السػنة  ،مجلة المهندس االردنػي ،"تاريب بيت المقدس" ،فاطمة ميادة النمري ؛376ص
 .1999 ،عماف ،( 67ع)  ،(34)

ارىػػػا ودفػػػع اجػػػور ( لقػػػد اوقػػػف عليهػػػا تالتػػػة دكػػػاكين ونصػػػف لتػػػوفر الػػػوارد المناسػػػ  العم16)
ىػػ / 1297 ،عػدة حجػا ،187للتفاصػيل ينهػر: س ،ومتولي الوقػف المنهفين والسقاة

مػػػن  ،العسػػػلي ؛517 -515 ،192 -191 ،137 -136الصػػػف ات:  ،ـ1685
 ; 337 ،المصدر السابق ،الزبدة ،284ص ،...اتارنا

Shath, op.cit, pp.63, 132.  

 ،3ـ ،...وتػػػػػائق مقدسػػػػػية ،العسػػػػػلي ؛135ص ،ـ1693ىػػػػػػ / 1125 ،1ح ،166( س17) 
  ;216ص

Auld and Hillenbrand, op.cit, vol.1.p607.  

ص  ،3ـ ،...وتػػائق مقدسػػية ،العسػػلي ؛439ص ،ـ1694ىػػػ/1126 ،3ح ،196( س 18) 
 .125 – 123ص
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قػدر فػي منتصػف يي : كاف كي  االقجة وىي العملػة المتداولػة فػي الدولػة العثمانيػة ( الك19) 
 ،ـ17( الف اقجة في منتصف القرف 42تم ارتفع الى ) ،( الف اقجة22بػ ) ،ـ16القرف 
( االؼ 12امػػا كػػي  الػػذى  في تػػوي علػػى ) ،ـ 18( الػػف اقجػػة فػػي بدايػػة القػػرف 52)

امػػراء مكػػة المكرمػػة فػػػي  ،اوزوف جارذػػلي ينهػػر: اسػػماعيل حقػػػي .قػػرش ذىبػػي للتفاصػػيل
 . 25( ص1985 ،) البصرة ،ترجمة: خليل علي مراد ،العهد العثماني

وىي وحدة النقد العثماني المضروبة من الفضة اذ بلرت  ،( االقجة: وتعني البيضاء الصريرة22)
وكانت تعادؿ نصف  ،%( من وزنها52فيها في عهد السلطاف م مد الرابع) ةنسبة الفض

نهػر: خليػل ي .للتفاصػيل .(asperوتذكرىا المصادر االوربية عػادة باسػم االسػبر ) ،درىم
 ،1ط ،ب ػوث ووتػائق وقػوانين ،العربيػة فػي العهػد العثمػاني تػاريب االقطػار ،ساحلي اوولػي
المكاييل واالوزاف االسالمية فػي  ، تفالترىن ؛ 222-218ص ( ص2222 ،)استانبوؿ

 . 45-44ص ص ،(1972 ،)عماف ،جميل العسليكامل   :ترجمة ،النهاـ المتري
اـ  ،بيػت سػاحور الػوادي ،ارطػاس ،( كانت القناة تمر بمناطق وقرب بيت ل م وصػور بػاىر21) 

لمزيػد مػن التفاصػيل عػن اعمػار القنػاة  ،وقريػة ديػر ابػي تػور ،ببيػت سػاحور النصػار  ،طػوبى
من  ،لعسليا ؛287ص ،ـ1694ىػ /  1126 ،4ح ،196ينهر: س .والقرب المارة بها

 .155-41ص ص ،اتارنا.....
 142ص ص ،...ن اتارنػامػينهر: العسػلي  .(3-1( للتفاصيل عن الخرائط في االذكاؿ )22)

– 158 – 159  
; Dan Bahat ،Jerusalem Selected plans of historical land Monumental 

Building   ، (Jerusalem ،1985) ،p. 118. 

ص  ،المصػػدر السػػابق ،سػػترانا ؛222-199ص ص ، ...لصػػخرةتػػاريب قبػػة ا ،( العػػارؼ23) 
 ; 151-152ص 

Turkkaya Ataor, Kudus Ve Devletler Hukuku, (Ankara, 1981), s.9. 

 ;129ص ،ـ1697ىػ/1129 ،1ح، 198( س24) 
Auld and Hillen brand, op.cit, vol.1, p.605, vol.2, p.948.  
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 ،المصػػػدر السػػػابق ،نجػػػم واخػػػروف؛ 21-22صص ، 2ج ،المصػػػدر السػػػابق ،( ال نبلػػػي25) 
، (1961، )القػػدس ،1ط، المفصػػل فػػي تػػاريب القػػدس ،عػػارؼ باذػػا العػػارؼ؛379ص
 487ص

تػػػػػػاريب قبػػػػػػة الصػػػػػػخرة.... ص  ،العػػػػػػارؼ ؛244ص ،1727ىػػػػػػػ/1139، ح، 188( س26) 
 .222-221ص

Auld and Hillenbrand, op.cit, vol.2, pp.958-969; Shath, op.cit, p.79; 

Ataor, A.G.E, s.9. 

-56ع) ،مجلة القدس الشريف ،"القدس ت ت حكم العثمانيين"، ( كامل جميل العسلي27)  
  54-53ص ص ،1989 ،عماف ،(4السنة ) ،(58

 ص ،...تػػػػاريب قبػػػػة الصػػػػخرة ،العػػػػارؼ ؛42ص ،ـ1725ىػػػػػ/1117 ،1ح ،223( س 28) 
92.   

فػػي تعميػػر عػػين بيػػت  رسػػالة ،( ذػػم  الػػدين م مػػد بػػن م مػػد بػػن ذػػرؼ الػػدين الخليلػػي29) 
مخطػػػػوط مصػػػػور علػػػػى ذػػػػريط مػػػػايكروفيلم م فػػػػوظ فػػػػي مكتبػػػػة مركػػػػز الوتػػػػائق  ،المقػػػػدس

 والمخطوطات في الجامعة االردنية ت ت رقم 
 ب.3ص ،(558) 
، ب 12الصػػف ات: ،المصػػدر السػػابق ،ينهػػر: الخليلػػي .( لمزيػػد مػػن التفاصػػيل عػػن ذلػػ 32) 

 ،بػن ذػرؼ الػدين الخليلػي ذم  الدين م مد بن م مد ؛ب14 –أ 14 ،ب13-أ13
 ،ت قيػػق: م مػػد عػػدناف البخيػػت ونوفػػاف رجػػا ال مػػود السػػواري ،تػػاريب القػػدس والخليػػل

 .51 ،25ص ص ،(2225 ،)لندف ،1ط
فاقو على اعمػار قبػة الصػخرة والمسػجد االقصػى نالى اف ما تم ا ،(225( يشير السجل )31) 

ريفة والم ػراب وسػطح ( بارة وقد ذمل االعمار صػ ن الصػخرة الشػ264699قد بل  )
مػن  ،اما المواد التي تم استخدامها في االعمػار والتػرميم ،المسجد االقصى ومواقع اخرب

واجػور العػاملين مػن بنػائين ونجػارين  ،واصػباغ ،حديػد ،ن ػاس ،والجبصػين ،حجارة الرخػاـ
فيكوف مجمػوع  ،( بارة36687قيت بميناء يافا بػ )وقد قدر تمن المواد التي ب ،وحدادين
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ىػػػ / 1121 ،2ح  ،225للتفاصػيل ينهػر: س ،( بػارة321386ا انفػق علػى االعمػار )مػ
، ذم  الدين م مد بن م مد بن ذرؼ الدين الخليلي ؛295-294ص ص ،ـ1729

وم فػوظ فػي مكتبػػة مركػز الوتػائق والمخطوطػػات  مصػور، مخطػوط تػاريب القػدس والخليػػل
 .أ19 – أ18  ،ص ص ،(562ت ت رقم ) ،لمففي الجامعة االردنية على ذريط مايكرو 

ىػػػػػػػػػػػػػ /  1125 ،4ح ،227س  ؛ 322ص ،ـ 1712ىػػػػػػػػػػػػػ /1124 ،1ح ،227( س 32)
 ،في اعياف القرف الثاني عشػر رسل  الدر  ،م مد خليل المرادي ؛ 379ص  ،ـ 1713
تػراجم اىػل القػدس  ،حسن بن عبد اللطيف ال سيني ؛123ص ،4ج ،ت ( -د، )برداد

 ،)عمػاف ،وت قيق وتقديم: سػالمة صػالح النعيمػاتدراسة  ،في القرف الثاني عشر الهجري
  .291-192 ،ص ص، (1985

ىػػػػػػػػػػػػػػػػ/ 1136 ،26 ،218س ؛ 125ص  ،ـ 1713ىػػػػػػػػػػػػػػػ /  1125 ،1ح ،228( س33)
  ; 29المصدر السابق ص  ،ال سيني ؛ 472ص  ،ـ 1724

Auld and Hillen brand, op.cit, vol. 2, pp. 963- 964 

 ،.....مخطوط تاريب القدس ،الخليلي ،23ص ،ـ 1714ىػ / 1126 ،1ح ،229( س34)  
 .ب52 - أ 52 ،ب 19 – أ19 ،ص ص

تػػاريب قبػػة  ،ؼالعػػار  ؛ أ56 ،أ54، أ3 ،ص ص ،.....مخطػػوط تػػاريب القػػدس ،( الخليلػػي35) 
  .92ص  ،...الصخرة

ب ؛  59 - أ59 ،ب 54 ،أ3ص  ص ،.....مخطػػػػػػػػػوط تػػػػػػػػػاريب القػػػػػػػػػدس ،( الخليلػػػػػػػػػي36) 
  .49ص  ،تاريب القدس والخليل ،الخليلي

  . أ 37ص ،.....مخطوط تاريب القدس ،( الخليلي37) 
(38) Laurent, op. cit, pp. 62 – 64 ; Auld and Hillenbrand, op.cit, vol. 

1, pp, 216, 335.  

 ،3ح، 222س ؛ 1ص ،ـ 1724ىػػػػػػػػػ/  1137 ،1ح ،222سينهػػػػػػػػر:  .( للتفاصػػػػػػػػيل39) 
  ;146 – 145ص ص  ،ـ 1724ىػ / 1137

Auld and Hillenbrand, op.cit, vol.2, pp.606, 968. 
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  ; 73ص، ـ1725ىػ/1138 ،2ح، 222( س42) 
Auld and Hillenbrand, op.cit, vol.2, pp.606, 968 

 ؛136ص، 1ج، (1975 ،) نػػابل ، 2ط ،تػػاريب جبػػل نػػابل  والبلقػػاء ،( احسػػاف النمػػر41)
 . 58ص، ... القدس ت ت ،العسلي

 ،المصػػػدر السػػػابق ،الكيالنػػػي وبػػػاروت؛ 326ص  ،لقػػػدس( العػػػارؼ المفصػػػل فػػػي تػػػاريب ا42)
 . 126ص ،...تاريب القدس ،العارؼ ؛ 352ص

 -351ص ص ،(1981 ،) عماف، معاىد العلم في بيت المقدس ،( كامل جميل العسلي43)
 ; 372المصدر السابق ص ،نجم واخروف ؛353

Auld and Hillenbrand, op.cit, vol.2, pp864, 1080. 

تػػػػػػػػػػاريب قبػػػػػػػػػػة  ،العػػػػػػػػػػارؼ ؛22 ،5 ،3ص ص  ،ـ1735ىػػػػػػػػػػػ /1148، 2ح، 228( س44)
 ،السكاف ،المواقع ،القدس ،زىير ونايم وم مود عواد ؛ 93-92ص ص ، ...الصخرة
 . 52ص ،(2222 ،)عماف ،1ط ،المساحة

 ; 34ص  ،المصدر السابق ،ابو علية ؛326ص  ،المفصل في تاريب القدس ،( العارؼ45)

Auld and Hilllenbrand, op.cit, vol.1, p. 598, vol.2, pp.864, 1079  

 ،المصػػػػدر السػػػػابق ،نجػػػػم واخػػػػروف ؛ 212ص ، ـ1742ىػػػػػ / 1153 ،1ح، 232( س46)
  .213ص ،......تاريب قبة الصخرة ،ؼر العا ؛382ص

ينهػػر:  .( كرػػم182( درىػػم أي )922أي مػػا يسػػاوي ) ،( رطػػل122يسػػاوي ) :( القنطػػار47)
 عطا  يعل م مود

 ،)نػػابل  ،1ط ،الطوائػػف ال رفيػػة فػػي القػػدس فػػي القػػرف السػػابع عشػػر المػػيالديوتػػائق  ،اهلل    
 ; 446ص  ،المفصل في تاريب القدس، العارؼ ؛48 ،42ص ص  ،1ج ،(1992

Bernard Lewis, The Jews in Palestine in the 16th century Orintal 

notes and studies, (Jerusalem, 1952), pp. 16 – 17.  

 ،المصدر السابق ،الكيالني وباروت ؛ 184ص ،ـ1752ىػ /  1166 ،1ح ،237( س48)  
 ; 93 ،... ص.تاريب قبة الصخرة ،العارؼ ؛351 2ص
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Ataor A.G.E, s.9 ؛ M. Jerry Landy, Dome of the Rock, (New York, 

1972 ), p125 ; Alistir Duncan, The Noble Sanctuary portrait of a Holy 

place In Arab jerusealem, (London, 1972) p.66.  

  ; 52 ،381ص ،المصدر السابق ،( ونايم وعواد52)
Laurent, op.cit, pp.64-65; Landy, op.cit, p.125. 

  ; 121 ص، المصدر السابق ،ونايم وعواد؛ 381 ص ،المصدر السابق ،واخروف ( نجم51)  
Auld and Hillenbrand, op.cit, vol.1, p338, vol.2, pp.606, 972, 1083. 

  ; 349ص ،المصدر السابق، الزبدة؛ 93ص  ،....تاريب قبة الصخرة ،( العارؼ52) 

Laurent op. cit, p. 81                  
نػػدوة القػػدس ، " الم سسػػات العثمانيػػة فػػي القػػدس فػػي الوتػػائق العثمانيػػة" ،( وليػػد العػػرين53) 

 ،(1997، )االردف ،اؿ البيػػػػػت جامعػػػػػة ،( عػػػػػاـ مػػػػػن ال قػػػػػوؽ العربيػػػػػة الثالثػػػػػة5222)
 .349ص ،المصدر السابق ،ونايم وعواد ؛38ص

كمػػػا وصػػػفها احػػػد مشػػػاىير   18سػػػوريا ولبنػػػاف وفلسػػػطين فػػػي القػػػرف  ،يف( حبيػػػ  السػػػيو 54) 
 ; 349ص ،الزبدة المصدر السابق ؛65ص، 2ج ،(1949، ) صيدا، الرربيين

M.C.F.Volney, Travels Through Syria and Egypt in the years 1783 – 

1785, (London, 1788), vol.2 p.303 ; Auld and Hillen brand, op.cit, 

vol.1, pp.215, 339.  

  ;255ص ،(1992 ،)عماف ،1ط ،القدس في التاريب ،( كامل جميل العسلي55) 
Volney, op.cit, vol.2, p.304.  

ت قيػػػق: صػػػالح الػػػدين  ،افتػػػراجم االعيػػػاف مػػػن ابنػػػاء الزمػػػ ،( ال سػػػن بػػػن م مػػػد البػػػوريني56) 
 ،القػػػػػدس فػػػػػي التػػػػػاريب ،العسػػػػػلي، 128ص، 2ج ،(1963 ،)دمشػػػػػق، 2ط ،المنجػػػػػد
 .255ص

المختار من كتاب ال ضرة االنسية  ،احساف النمر ؛117ص، ...بيت المقدس ،( العسلي57)  
احمػػػد  ؛61( ص1973، )نػػػابل  ،فػػػي الرحلػػػة القدسػػػية للشػػػيب عبػػػد الرنػػػي النابلسػػػي

 .127ص ،(1946، )يافا، 1ط ،في ديار الشاـ رحالت ،سامح الخالدي
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 ،)تػل ابيػ  ،احياء اعياف القدس خارج اسػوارىا فػي القػرف التاسػع عشػر، ( ذمعوف لندماف58) 
  349 ،المصدر السابق ،الزبدة، 9ص، (1984

 ،وتيقػػػة مقدسػػػية تاريخيػػػة ،( ذػػػم  الػػػدين م مػػػد بػػػن م مػػػد بػػػن ذػػػرؼ الػػػدين الخليلػػػي59) 
 ؛43ص ،(1979، )القػػػػدس ،و ليػػػػلبػػػػوامػػػػين سػػػػعد ا يت قيق:اسػػػػ ق موسػػػػى ال سػػػػين

  255ص ،القدس في التاريب ،العسلي
ص  ،المصػػػػػػػػدر السػػػػػػػػػابق ،ال سػػػػػػػػيني ؛84ص ،ـ1796ىػػػػػػػػػ/ 1212 ،2ح ،278( س62) 

 347-346ص
الم ليػػة ىػػي التػػي  العثمانيػػة اف السػػلطات و( لػػم نعػػرؼ الشػػخص الػػذي قػػاـ ببنائهػػا ويبػػد61) 

 ;382ص ،المصدر السابق ،نجم واخروف :رالعامة ينه لخدمة بإنشائهاقامت 
Auld and Hillenbrand, op.cit, vol.2, pp.608, 981, 1084 

 ; 42-38ص ص  ،المصدر السابق ،( العرين62) 

Laurent, op.cit, pp.82-83.  

63) I bid, pp.83-84.   
  

 



 ...ن القرف السابع عشرالنشاط العمراني العثماني في لواء القدس الشريف منذ النصف الثاني م
 د. احمد حسين عبد الجبوري 

844 

 

 المالحق

 مخطط برؾ سليماف :  (1مل ق رقم )

 



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (2212) حزيراف     (6العدد )    (17المجلد )

843 

 (2مل ق رقم )
 ل مخطط قناة السبي

 
 



 ...ن القرف السابع عشرالنشاط العمراني العثماني في لواء القدس الشريف منذ النصف الثاني م
 د. احمد حسين عبد الجبوري 

848 

 (3مل ق رقم )
 مخطط برؾ القدس وضواحيها

 





 ...ن القرف السابع عشرالنشاط العمراني العثماني في لواء القدس الشريف منذ النصف الثاني م
 د. احمد حسين عبد الجبوري 

44 

 

844 



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (2212) حزيراف     (6العدد )    (17المجلد )

44 

 

844 



 ...ن القرف السابع عشرالنشاط العمراني العثماني في لواء القدس الشريف منذ النصف الثاني م
 د. احمد حسين عبد الجبوري 

34 

 

844 



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (2212) حزيراف     (6العدد )    (17المجلد )

34 

 
 .* الجداوؿ من عمل الباحا

844 



 ...ن القرف السابع عشرالنشاط العمراني العثماني في لواء القدس الشريف منذ النصف الثاني م
 د. احمد حسين عبد الجبوري 

34 

 :عن المصادر
ص ، (1961، ) القدس ،1ط ،المفصل في تاريب القدس ،عارؼ باذا العارؼ .1
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