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  إقرار
  

ســالةأقــر أنــا معـــد  نتیجــة أبحـــاثي  اأنهـــقــدمت لجامعـــة القــدس، لنیــل درجـــة الماجســتیر، و  اأنهـــب الرّ
أي جـزء منهـا، لـم یقـدم لنیـل  أو، الّدراسـةإلیه حیثمـا ورد، وأن هـذه  اإلشارةما تم  باستثناءالخاصة، 

  .معهد آخر أوأي درجة علمیة علیا ألي جامعة 
  
 غدیر غالب زید قعدان: سماال
  

 :التوقیع
  
  

  :التاریخ

  
  



 

 ب 

  شكر وتقدیر 
  

صلى اهللا علیه  -والمرسلین، نبینا محمد  األنبیاءوالسالم على أشرف  والّصالةن، یالحمد هللا رب العالم
  :، وبعد- وسلم
سالةفي إنجاح هذه لكل من ساهم  والتّقدیر الّشكربجزیل  أتقدم  نجاز، ولكل من حثني وساعدني إلالرّ

تشة،یوسف  الّدكتورومشرفي  الفاضل  يأستاذ بالّذكرهذا  المشروع، وأخص   الّشكرفله مني جزیل  النّ
طیلة فترة كتابة البحث، ولم یأل جهدًا في مساعدتي أثناء  اإلرشادو  بالتّوجیهعلى مرافقتي  والتّقدیر

  .عملي بالبحث
 الّدكتور بالّذكرالمقدسیة، وأخص  الّدراساتعلمني في برنامج  أستاذوالعرفان لكل  الّشكرب أتقدمكما 

  .ة بفكر منفتح وأفق واسعیعمر یوسف الذي كان یقود العملیة التعلیم
للدكتور نظمي الجعبة كممتحن خارجي، على إشرافه ومالحظاته ویسعدني أن أتقدم بجزبل الشكر 

  .وتوجیهاته التي ساهمت في إثراء هذه الرسالة
التي كانت خیر سند لي طیلة فترة استكمال  یةالّدین والّشؤون قافو األلوزارة  الّشكربجزیل  أتقدمكما و 

  .درجة الماجستیر
الّزمیل  بالّذكروكل العاملین فیها، وأخص  ،التراث إحیاءالخاص لمؤسسة  الّشكرب أتقدموال یفوتني أن 

 علیان خالد األخ الّزمیلو  ،محمد جفال مدیر دائرة الوثائق العربیة الذي شاركني بجهده المتواصل األخو 
  .التراث إحیاءمحمد الصفدي نائب عمید مؤسسة  األخو  الّزمیلسهم رأ، وعلى التراث إحیاء مدیر مكتبة

عایة الّدعملوالدي ووالدتي على كل  االمتنانو  الّشكرببالغ  أتقدمو  ا خالل فترة محاطوني بهأ لذانال والرّ
  . دراستي
  . الّدراسةبباقة شكر وتقدیر لزوجي العزیز الذي لم یدخر جهدًا لمساعدتي طیلة فترة  أتقدموأخیرًا 

  

  
  
  

 



 

 ج 

صالملخ  
  

 التراثفي الحفاظ على  األعلى اإلسالمي الّشرعيعلى دور المجلس  التّعرف الّدراسةهدفت هذه 
جوع، تم الّدراسةالمعماري في مدینة القدس، ولتحقیق أهداف   الّشرعيأرشیف المجلس  إلى الرّ

 التاریخیةفي فلسطین  التّعمیراتالوثائق المتعلقة بموضوع  آالف، الذي یحتوي على األعلى اإلسالمي
كمنهج أساسي لتوثیق المعلومات  التّاریخيوالقدس بشكل خاص، وتم اعتماد المنهج  ،بشكل عام

المنهج الوصفي لوصف آلیات العمل التي  إلى  اإلضافةبالموجودة بالقدس،  یةاألثر المتعلقة بالمباني 
وفهمها  ،المعماري في مدینة القدس التراثللحفاظ على  األعلى اإلسالمي الّشرعياتبعها المجلس 

 األعلى اإلسالمي الّشرعيیم دور المجلس یلتق التّحلیليإلستخدام المنهج  اإلضافةب، هاوترتیب هاوتجمیع
  .المعماري في مدینة القدس التراثفي الحفاظ على 

  

 التراثفي الحفاظ على  األعلى اإلسالمي الّشرعيعلى نشاط المجلس  الّضوء الّدراسةهذه تسلط 
في  التّطرق، حیث تم )م1948-م1922/ه1367-ه1340(المعماري في مدینة القدس ما بین عام 

والهدف منها،  الّدراسةومشكلة  الباحثةمنهجیة  إبرازالذي یشمل  النّظري اإلطار إلى لو األالفصل 
  .أخرىضمن عدة أمور 

  

انيا في الفصل أمّ  وأهم  األعلى اإلسالمي الّشرعيوهو المحور المعلوماتي، الذي تطرق للمجلس  الّث
والمهام التي  ،األعلى اإلسالمي الّشرعيالمحیطة التي تأثر بها المجلس  الّظروفو  ،مرتكزات نشأته

مبینًا  ،الذي تزخر به مدینة القدس ،المعماري التراثعلى  الّضوءكلت له، ومن ثم تم تسلیط أو 
حاولت ي، كما البریطان االنتدابالمعماري والمخاطر التي تعرض لها أبان  التراثخصوصیة هذا 

  . المعماري في مدینة القدس التراثتوضیح متطلبات الحفاظ على  الباحثة
  

المعماري فقد تمت  التراثفي الحفاظ على  األعلى اإلسالمي الّشرعيأما فیما یخص نشاط المجلس 
الثإلیه من خالل الفصل  اإلشارة لمجوعة من  الّصیانةو  ،التّرمیمالذي استعرض العدید من عملیات  الّث

، ومن ثم حمل قیم روحیةالتي ت ،والمباني المحیطه به ،األقصى، وعلى رأسها المسجد التاریخیةالمباني 
، الّزوایاوالمساجد و  المدارسالمباني الموجودة في البلدة القدیمة بالقدس وتضمنت بعض  إلى االنتقالتم 

المعماري في  التراثللحفاظ على  ةالّسابق األنشطةالتي رفدت  األسالیب إلى االلتفاتوكان البد من 



 

 د 

شملت  أخرىال أعموظائف المباني للحفاظ علیها، و  استبدالالتي شملت  العماألك ،مدینة القدس
عادةعملیات هدم و   اإلسالمي الّشرعيالمنشآت والملحقات التي أضافها المجلس  إلى  اإلضافةببناء،  إ

  .للمباني األعلى
  

الذي قام  الّدورالبد من تقییم كان  األعلى اإلسالمي الّشرعينشاط المجلس  محاوروبعدما تم عرض 
 التاریخیةإخفاقه في الحفاظ على المباني  أووقیاس مدى نجاحه  اإلجرائيبه على المستوى الفني و 

 اإلسالمي الّشرعيالتي واجهت المجلس  الّصعوبات االعتبارذ بعین األخفي مدینة القدس مع  یةاألثر و 
ودور  ،المجلسِقبل المعماري في القدس من  التراثمع  التّعاملمنهجبة  إستعراضكما تم  ،األعلى

 التراثللحفاظ على  األعلى اإلسالمي الّشرعيفي المشاریع التي قام بها المجلس  اإلقلیمیةالمساهمات 
  .المعماري

  

تائجبمجموعة من  الّدراسةوأخیرًا خرجت   األعلى اإلسالمي الّشرعيوفقًا لما ورد في وثائق المجلس  النّ
توصي المتاحه، كما  اتاإلمكانالمعماري في مدینة القدس ضمن  النّسیجالحفاظ على  حاولالذي 
-ه1367(ما بعد عام  األعلى اإلسالمي الّشرعيبضرورة استكمال دراسة نشاط المجلس  الباحثة
 .التراث إحیاء، حیث توجد العدید من الوثائق المتعلقة بتلك المرحلة في مؤسسة )م1948
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Abstract 
 

This study aims to examine the role of the Supreme Islamic Shari`a Council in preserving 

the architectural heritage of Jerusalem. To achieve the study objectives, the sutdent 

referred to the archives of the Supreme Islamic Shari`a Council which includes thousand of 

documents related to constructions in historical Palestine in general and in Jerusalem in 

particular. The historical approach was adopted as a basic methodology to document, 

collect and arrange the information related to the architectural buildings in Jerusalem. The 

descriptive approach was also used to describe and understand the work procedures 

adopted by the Supreme Islamic Shari`a Council to preserve the architectural heritage of 

Jerusalem. Moreover, the analytical approach was used to evaluate the role of the Supreme 

Islamic Shari`a Council in preserving the architectural heritage of Jerusalem. 
 

This study attempted to highlight the efforts made by the Supreme Islamic Shari`a Council 

in preserving the architectural heritage of Jerusalem in the period (1340-1367 Hijri) -

corresponding to (1922-1948 AD.). The first chapter addressed the theoretical framework 

which highlites the researcher’s methodology as well as the study problem and objectives. 
 

The second chapter “the informational aspect” has addressed the main keystones of the 

establishment of the Supreme Islamic Shari`a Council and the surrounding conditions by 

which the Supreme Islamic Shari`a Council has been influenced as well as the tasks 

assigned to it. Then, it highlights the architectural heritage by which Jerusalem city is 

enriched, and indicats the specialty of this architectural heritage and the risks to which it 

was exposed a during the British Mandate. The researcher also attempted to clarify the 

requirements of preserving the architectural heritage of Jerusalem. 

 

 



 

 و 

The third Chapter indicats the efforts made by the Supreme Islamic Shari`a Council for 

preserving the architectural heritage; as it has presented several renovation and 

maintenance processes of a group of historical buildings; mainly Al-Aqsa Mosque and the 

surrounding holy buildings. Then, it has moved to talking about the buildings which exist 

in the old town in Jerusalem, including some schools, mosques and small mosques. It has 

also discussed the ways which supported the ancient activities and efforts made to preserve 

the architectural heritage of Jerusalem city such as the works which included replacing the 

functions of buildings to preserve them, as well as other works including destruction and 

reconstruction processes in addition to the establishments and facilities which have been 

added to the buildings by the Supreme Islamic Shari`a Council. 
  

After the activities and efforts of the Supreme Islamic Shari`a Council, it was necessary to 

evaluate the role which it performed at the technical and procedural levels, and to measure 

its success or failure level in preserving the historical and architectural buildings in 

Jerusalem; taking into consideration the difficulties which encountered the Supreme 

Islamic Shari`a Council, and to present the methodology of dealing with the architectural 

heritage of Jerusalem by the Supreme Islamic Shari`a Council, in addition to the role of 

regional contributions in the projects conducted by the Supreme Islamic Shari`a Council to 

preserve the architectural heritage.  
 

Finally, the study has come out with a set of findings according to what was mentioned in 

the documents of the Supreme Islamic Shari`a Council which attempted to preserve the 

architectural heritage of Jerusalem city within the available possibilities. The researcher 

also recommends that it is necessary to continue studying the efforts and activities of the 

Supreme Islamic Shari`a Council after (1367Hj-1948 AD); as there are several documents 

related to this period at the Heritage Revival Organization. 
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  لواأل الفصـــــــل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الّدراسةخلفیة 
  

  مقدمة 1.1
  

التـي جعلـت  المعـالم التاریخیـة، فهـي تضـم العدیـد مـن التاریخیـةو  یةالّدین أهمیتهاتمیزت مدینة القدس ب
ـــ اً منهـــا مركـــز   رىاألخـــوالمســـاجد التاریخیـــة  وقبـــة الصـــخرة، األقصـــىالمســـجد " مثـــل  راث المعمـــاريللتّ

هــذا یعبــر و ، 1"األربطــة، والزوایــا، والتكایــا، و والمــدارس ،رىاألخــوكنیســة القیامــة، والكنــائس التاریخیــة 
  .وحضارتهاعن تاریخ المدینة التراث 

  

جـزء مهـم  نـهتسـعى إلیـه المؤسسـات الحكومیـة، أل أساسـیاً  اً المعماري متطلبـ التراثیعتبر الحفاظ على 
ــ اً وتجســید لحضــارتها، واثباتــ ،األمــةمــن ثقافــة  ألصــالتها، لــذلك  اً معنویــ اً علــى وجودهــا، وترســیخ اً مادی

ســـیتم  حیــثمرحلــة دقیقــة فــي تــاریخ مدینــة القــدس، تتطــرق لباعتبارهــا  الّدراســةهــذه  ختــارت الباحثــةإ
المعمـار فـي مدینـة  التـراثمـع   األعلـى اإلسـالمي الّشـرعيالمجلـس  عامـلتعلى كیفیة  الّضوءتسلیط 

  . البریطاني االنتدابالقدس خالل فترة 
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المعمـاري فــي  التــراثنیــت بالحفـاظ علـى المؤسســة التـي ُع  األعلـى اإلسـالمي الّشــرعيیعتبـر المجلـس 
جوعمدینــة القــدس، وبــ تــم حصــر مجمــل  هووثائقــ األعلــى اإلســالمي الّشــرعيأرشــیف المجلــس  إلــى الرّ

 اإلســالمي الّشــرعيالموجــودة فــي البلــدة القدیمــة فــي مدینــة القــدس، التــي قــام المجلــس  یــةاألثر المبـاني 
  .شغال المبنىإحتى  أو الّصیانة أو التّرمیمفیها، إما من خالل  االهتمامب األعلى

  

ن قلــة  مــع  األعلــى اإلســالمي الّشــرعيحــول كیفیــة تعامــل المجلــس  المتداولــةمعلومــات المنشــورة و الوإ
وتحلیـل دراسـة هـذه المؤسسـة  یـةاألهمالمعماري في مدینة القـدس فـي هـذه المرحلـة، جعـل مـن  التراث
مكاناتهــاو  هــاظروف مؤسســة  ، ولــم تحــظاكــل منهــ أســباب، ومعرفــة اإلخفاقــاتو  اإلنجــازاتبومقارنتهــا  إ

لدراسـة توجهاتهـا فـي الحفـاظ علـى  ،حتى هـذه اللحظـة بحـظ وافـر األعلى اإلسالميالشرعي المجلس 
خفاقاتهـــاهـــا و اتإنجاز المعمـــاري وتوثیـــق  التـــراث  التّوجهـــاتالمرتبطـــة بهـــذه  التاریخیـــة، وبقیـــت الحقـــائق إ

 األساسـيالیسـیر منهـا، وكـان هـذا الهـدف  الشـيءب إالالنـور  ووثائقهـا التـي لـم تـرَ  ،دفینة في سجالتها
تشةیوسف  الّدكتورالذي تفضل باقتراحه  ،ختیار هذا الموضوعإمن وراء    .النّ

  

ركـزت علـى نشـاط  ،جمعت في ثنایها معلومات لم تنشر من قبـل ،فصول أربعة إلى الّدراسةتم تقسیم 
وكیفیـــة تعاملـــه مـــع المبـــاني المعماریـــة فـــي البلـــدة القدیمـــة فـــي  ،األعلـــى اإلســـالمي الّشـــرعيالمجلـــس 

 اإلشـارةبقـدر  معلومات منشورة عن المبـاني المعماریـة، إعادة الّدراسةالقدس، لذلك لم یكن هدف هذه 
وتــاریخ  ،رىاألخــ أســمائهالموقــع، و  اســموعلیــه اكتفــى بــذكر  ،مــا تــم مــن تــرمیم لهــا مــن المجلــس إلــى

  .التي كتبت عن المبنى األصیلةالمراجع والمصادر  إلى اإلحالةومن ثم  ،البناء
  

الحنبلــي  الــّدینهــا مجیــر أبرز ، و التاریخیــةعلــى المصــادر  االعتمــادهــذه المعلومــات تــم  إلــىوللوصــول 
الجلیـــل فـــي تـــاریخ القـــدس والخلیـــل، والمفصـــل فـــي تـــاریخ القـــدس لعـــارف العـــارف،  األنـــسفـــي كتابـــه 

 الّشــرعيومعاهـد العلــم فــي بیــت المقـدس لكامــل العســلي، وعلــى رأس هـذه المصــادر أرشــیف المجلــس 
فـــي مدینـــة القـــدس، والـــذي یحتـــوي علـــى مئـــات  التـــراث إحیـــاءالمحفـــوظ بمؤسســـة  األعلـــى اإلســـالمي

جــوع، ویســتطیع أي شــخص األعلــى اإلســالمي الّشــرعيالوثــائق فیمــا یخــص نشــاط المجلــس   إلــى الرّ
الموضـــوع  إلـــىمـــن خـــالل رقـــم الوثیقـــة المـــدرج، والـــذي یرمـــز  الّدراســـةالوثـــائق التـــي وردت فـــي هـــذه 

ـــالي، فعلــى ســـبیل المثــال رقـــم الویثقــة والّســـنةوالعنــوان  قمیقصــد بـــه،  "80/4/1,10/23/13"التّ " 13" الـــرّ
قممدینـــة القــدس،  إلــىیرمــز  ملــف الـــذي رقـــم ال إلــىیرمـــز " 1,10"م، 1923ســنة  إلـــىیرمــز " 23"الـــرّ
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 إبــراز، وعلیــه فــإن الموضــوع وهــو المســاجد فــي المثــال الســابق إلــىیرمــز " 80/4"، توجــد فیــه الوثیقــة
قم كن أي شخص من الوص التّالي الرّ   .الّدراسةخالل  إلیها اإلستنادالوثیقة، التي تم  إلىل و یمَ

  

واقـع الثـراث المعمـاري فـي تلـك المرحلـة بمدینـة  تنـاول إلـىتسعى  الّدراسةوبناء على ما تقدم فإن هذه 
فـي  األعلـى اإلسـالمي الّشرعيالقدس بموضوعیة، وتبرز التحدیات المصاعب التي واجهت المجلس 

  .المعماري التراثالحفاظ على 
  

 إبـراز فـي على جـزء مـن الحقیقـة، وتسـاهم الّضوءالمتواضعة في تسلیط  الّدراسةأتمنى أن تساهم هذه 
  .دور جامعة القدس في دعم البحث العلمي

  

  الصعوبات 2.1
  

كانت جـل الصـعوبات التـي واجهـت الباحثـة تتعلـق فـي مصـادر الدراسـة وتحدیـدًا فیمـا یتعلـق بأرشـیف 
غماألعلـى، و المجلس الشـرعي اٍإلسـالمي  مـع هـذا  التّعامـل الّصـعوبةكـان مـن  أنـه إالة تـمـن أهمی بـالرّ
مفقـود فـي بعـض الوثـائق بسـبب تآكـل  الـنّصقدم الوثائق فهناك جزء من  األرشیف لعدة أسباب، منها

ــرمیم وتكســر الــورق قبــل عملیــة  ة،الوثیقــ فیهــا الحبــر  أصــبحوهنــاك وثــائق  ،)1أنظــر الملحــق رقــم (التّ
المعلومـــات وعـــدم  إنقطـــاعبســـبب  ممـــا جعـــل مـــن الصـــعوبة التعامـــل معهـــا ،الـــّزمنباهـــت مـــع مـــرور 

حها أو عـــدم وضـــوح تـــاریخ الوثیقـــة فمهمـــا كـــان مضـــمونها ذو أهمیـــة  فقـــد كـــان مـــن الصـــعوبة و وضـــ
التعامــل مــع المحتــوى دون توثیــق التــاریخ إال فــي بعــض الحــاالت التــي كــان مــن الممكــن أن یــتم ربــط 

لهـذه الوثـائق قـدر اإلمكـان حیـث تكـاد  اإلسـتناد عـدم ةالباحثـ تأخرى، وحاولـاألحداث فیها مع وثائق 
  .أن تكون غیر مستخدمة في هذه الدراسة

  

أمـــا بالنســـبة لعـــدد الوثـــائق وحجـــم المعلومـــات فقـــد كـــان هنـــاك تذبـــذب واضـــح فـــي عـــدد الوثـــائق تبعـــًا 
وصـیانة المسـجد األقصـى كانـت للموضوع، فمثًال عدد الوثائق وحجم المعلومات المتوفرة حـول تـرمیم 

الوثــائق  إنتقـاءحیـث تــم  ،كثیـرة جـدًا ودقیقــة ممـا جعــل مـن الصــعوبة حصـر كافــة التفاصـیل وتجمیعهــا
حــداث البــارزة، ومــن جانــب آخــر إحتــوت بعــض الملفــات علــى عــدد التــي تحتــوي علــى التفاصــیل واأل



 

4 

ســجد األقصــى ممــا جعــل مــن ضــئیل جــدًا مــن الوثــائق والمعلومــات مثــل الملفــات المتعلقــة بمــآذن الم
  .الصعوبة بناء نص وافي یحمل معلومات تفصیلیة

 ،مـع مضـمونها المصـاغ باللغـة العامیـة التّعامـلكان هناك صـعوبة فـي  ةأما من حیث محتوى الوثیق 
 إلــى  اإلضــافةببطریقــة دقیقــة، هــذا  الــنّصتــدقیق وتركیــز لمعرفــة المقصــود بمحتــوى  إلــى إحتــاجممــا 
ي فعلــى ســبیل األصــل باالســمولــیس  الّســكان،بعــض المبــاني بمــا هــو متعــارف علیــه بــین  أســماءذكــر 

 أو، األشـرفیة أو الّسـلطانیةمـن المدرسـة  بـدالً مـن موقـع  أكثـرفـي " مدرسة البنـات" اسمالمثال تم ذكر 
 المجــاور المســجد  الجــامع القریــب مــن دیــر األرمــن أو علــى الوصــف الجغرافــي مثــل االعتمــادأن یــتم 

وهو مسـجد بـد العشـرة، ممـا یـؤدي  التّاریخي، اسمهمن  بدالً  )2أنظر الملحق رقم ( ریركیة الالتینلبط
المبـاني ه علـى هـذ االسـتداللبسـبب صـعوبة  ،بعـض المعـالم المهمـة دون قصـد إلـى اإلنتبـاهعدم  إلى

مثـل مبنـى سـوق المعرفـة الـذي كـان مالصـق  ،أو هدمت وأصبحت غیر موجـدة إندثرتوتحدیدًا التي 
فــي وثــائق المجلــس الشــرعي اإلســالمي  اســمهالــذي لــم یــذكر بو ع األقصــى مــن الجهــة الشــرقیة، للجــام

األعلى وبعد التقصـي والتحـري للمعلومـات وجـد باسـم المسـتودع الكبیـر أو العنبـر القـدیم، وكانـت هـذه 
 الباحثــةممــا یضــطر  ،المعلومــة إلــىفــي صــیاغة محتــوى الوثــائق تزیــد مــن صــعوبة الوصــول  الّطریقــة
  .بالتّحدیدت الكتب لمعرفة المبنى المقصود هاأم إلىللعودة 

  

تـــدریب الطـــالب وتـــأهلیهم للتعامـــل مـــع الوثـــائق واألرشـــیف القـــدیم یزیـــد مـــن صـــعوبة  إن عـــدموأخیـــرًا 
التـي غالبـًا مـا تنضـج و  ،علـى خبراتـه الذاتیـة االعتمـادیحاول الطالب، الذي  الملقاة على عاتق مهمةال

المهمــة وزیـادة الوقـت والجهــد  اسـقاط الكثیــر مـن المعلومـات إلـىممـا یــؤدي  ،مــن الكتابـة االنتهـاءبعـد 
باحثـة بـأن یـتم العمـل مـن خـالل المؤسسـات األكادیمیـة تأمـل الهدف الدراسـة، ومـن هنـا  إلىوصول لل

علـــى إعـــداد ورشـــات تدربیـــة للتـــدریب الطـــالب علـــى كیفیـــة  ،وذات العالقـــةوالمؤسســـات المتخصصـــة 
  . استخدام الوثائق والتعامل مع األرشیف

  

  الّدراسةمشكلة  3.1
  

المعمـاري حالـة مـن التـدهور فـي مدینـة القـدس بعـد انتهـاء الحكـم العثمـاني، وتحدیـدًا فـي  النّسـیجشـهد 
، )م1922-م1917/ه1340-ه1335(البریطـاني  االنتدابیة مابین الحكم العثماني و االنتقالالفترة 
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كــذلك  األمــرالمعمــاري، وظــل  التــراثالحفــاظ علــى  أعبــاءلعــدم وجــود مؤسســة تتحمــل  الّســببویعــود 
  .األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  إنشاءحتى تم 

  

 الّضـوء، تسـلیط بمكـان یـةاألهممن  أصبح یةالّدینونظرًا لخصوصیة مدینة القدس النابعة من مكانتها 
المعمـاري فـي مدینـة القـدس، وتحدیـدًا  التـراثمع  األعلى اإلسالمي الّشرعيعلى آلیة تعامل المجلس 

 التــراثمـع  األعلــى اإلسـالمي الّشــرعيفیمـا یتعلــق بطریقـة تعامــل المجلـس  التاریخیــةأن هـذه المرحلـة 
  .الّدراسةو  بالتّحقیقالمعماري لم تحظ 

  

لـــذلك  فــي مدینــة القــدس، مســتخدماً  التــراثدورًا فــي الحفــاظ علـــى  اإلســالمي الّشــرعيلعــب المجلــس 
  .ها وتقییم مدى فعالیتهالعلیها وتحلی االطالع، التي من المهم اآللیاتمجموعة من 

  
  :التّالي الرئیسي الّسؤالتتمحور في  الّدراسةوعلیة فإن مشكلة 

 ؟المعمــاري فــي مدینــة القــدس التــراثالحفــاظ علــى  األعلــى اإلســالمي الّشــرعيهــل اســتطاع المجلــس 
المعمـــاري فـــي مدینـــة القـــدس؟ وهـــل راعـــى المجلـــس  التـــراثعملیـــة الحفـــاظ علـــى  إدارةوكیـــف تمـــت 

لـىو  ؟الـه المعماریـة فـي مدینـة القـدسأعمالفنیـة والعلمیـة فـي  األسـس األعلـى اإلسـالمي الّشرعي ي أ إ
  .فترة نشاطه الحرجة االعتبارخذین بعین آحد نجح في ذلك؟ 

  

  اوأسئلته الّدراسةهدف  4.1
  

 التــــراثمــــع  األعلــــى اإلســــالمي الّشــــرعيتقصــــي كیفیــــة تعامــــل  المجلــــس  إلــــى الّدراســــةتصــــبو هــــذه 
المعلومــــات المتعلقـــة بالمبــــاني المعماریـــة التــــي قـــام المجلــــس معمـــاري فــــي مدینـــة القــــدس، وتجمیـــع ال

 علــى فــي الحفــاظ األعلــى اإلســالميیم دور المجلــس یــومــن ثــم تق، هــاترتیبو  بالحفــاظ علیهــا اإلســالمي
  :ةالتّالی التفصیلیة األسئلةعن  لإلجابة الّسعيالمعماري في مدینة القدس، وذلك من خالل  التراث

 في مدینة القدس؟ المعماریةمع المباني  األعلى اإلسالميالشرعي كیف تعامل المجلس   .1
ــرقمـاهي  .2 تجــاه المبــاني إلتحقیــق أهدافــه  األعلــى اإلســالميوالوســائل التــي اســتخدمها المجلــس  الّط

 في مدینة القدس؟ المعماریة
 هتمامه؟إ األعلى اإلسالميها المجلس الأو ما هي المباني المعماریة التي  .3
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المعمـاري فـي مدینـة  التـراثفي تحمل مسـؤولیة الحفـاظ علـى  األعلى اإلسالميهل نجح المجلس  .4
  الوطنیة؟ الّشخصیةالقدس كجزء من 

  

  وحدودها الّدراسةمنهج  5.1
  

ة حتــاج لالســتعانت اأنهــب الباحثــة تنظــرًا لطبیعــة هــذا البحــث وصــلته المباشــرة بعلــم التــاریخ، فقــد وجــد
  .اآلتیةبالمناهج 

ــاریخيالمــنهج  .1 المتعلقــة فــي موقـــف  التاریخیــةتــم اســتخدام هــذا المــنهج كـــأداة لتوثیــق الحقــائق : التّ
ـاریخيالمعماري في مدینة القـدس، وینـدرج تحـت المـنهج  التراثمن  األعلى اإلسالميالمجلس   التّ

، القائمـة علــى اســتقاء المعلومـات مــن وثــائق المجلــس الّدراســةالــذي یشـكل جــوهر  المـنهج الوثــائقي
اث والوقــــائع المتعلقــــة بالعمــــائر حــــدوالتــــي تحتــــوي علــــى تســــجیل لأل ،األعلــــى اإلســــالمي الّشـــرعي

 إلــىللوصــول  األولــى بالدرجــة الباحثــةعتمد علیهــا توالتــي ســ الموجــودة فــي البلــدة القدیمــة بالقــدس،
 .الّدراسةالمتعلقة بمشكلة  التاریخیةالحقائق 

 ،األعلـــى اإلســـالميالمعماریـــة للمجلـــس  اإلنجـــازاتفـــي وصـــف  هتـــم اســـتخدام: المـــنهج الوصـــفي .2
 .المحیطة بهذه المؤسسة الّظروفووصف لبعض 

فـــي  األعلــى اإلســـالميیم دور المجلــس یــلتق التّحلیلـــيبــالمنهج  الباحثــةســـتعین ت: التّحلیلــيالمــنهج  .3
  .المعماري التراثالحفاظ على 

  
القدیمــة، قــد تضــطر الباحثــة إلدراج  -المكانیــة فهــي مدینــة القــدس البلــدة الّدراســةأمــا بالنســبة لحــدود 

  .بعض المواقع التاریخیة المالصقة لسور القدس مثل مقبرة مأمن اهللا بما یخدم هدف الدراسة
  ).م1948-م1922/ه1367-ه1340( الّزمانیةالحدود 

  
  الّدراسةمصطلحات  6.1

  

  :الّدراسةفیما یلي تعریف لمصطلحات 
 أنشـئت ةإسـالمیمؤسسـة  -:)المجلـس( اسـمواختصارًا قد یذكر ب األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس 
للنظـر فـي   لو األ اإلسـالميم، اعتبـرت المرجـع 1922 -ه1340البریطاني عـام  االنتدابفي عهد 
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الحسـیني الـذي  أمـینمدینـة القـدس، انتخـب الحـاج  اومركزه ةاإلسالمیة الّشرعیأمور الوقف والمحاكم 
وامتـــد دور المفتـــي لیشـــمل بعـــض ، 1األعلـــى اإلســـالميللمجلـــس  رئیســـاً  اإلفتـــاءكـــان یشـــغل منصـــب 

  .المحلیة والتّنافسات ةالّسیاسیالمظاهر 
 

 ،تاریخیـة أو ،ذات قیمـة أثریـة مـن مـدن وحـدائق ومبـانٍ  اناألنسـشـیده  هو كـل مـا -:المعماري التراث
  .2اجتماعیة أو ،فنیة وعلمیة أو
  

مـن  الّشـرقيكامـل المسـاحة الواقعـة فـي القسـم الجنـوبي  األقصـىیقصـد بالمسـجد  -:األقصىالمسجد 
ویشـمل مجموعــة . المسـتطیل الّشـكلقریـب مــن  األضـالعالبلـدة القدیمـة والمحاطـة بسـور غیــر منـتظم 

، وتشـكل سـدس  اً دونمـ 145 األقصـى، وتبلـغ مسـاحة المسـجد الّسـاحاتمن العمائر والمـدارس و  تقریبـًا
  .3مساحة البلدة القدیمة

  

 األقصــىســجد مالواقــع فــي الجهــة القبلیــة مــن ال مبنــىعلــى ال ســماالیطلــق هــذا   -:األقصــىالجــامع 
أروقـه تعلـوه قبـة رصاصـیة  ةیتكـون مـن سـبع الّشـكلمسـتطیل  مسـقط، یتكـون مـن الّصـخرةة بـجنوب ق

 .4 األوسطفي نهایة الرواق 
  

 إلـــىللوصـــول  الباحثـــةیـــة التـــي یعتمـــد علیهـــا لو األالمصـــادر  أحـــدالوثیقـــة بشـــكل عـــام هـــي -:الوثیقـــة
والمعاهـدات  ،وصالنّصـو  ،والفتـوى ،المحـاكم وأحكـام ،والمنشـورات والّسـجالت،المعلومة، كالمسـتندات 

فالمقصـود بالوثیقـة هـي المســتندات  الّدراســةأمـا فـي هـذه ، 5وأقـراص اللیـزر والكتـب والمجــالت األفـالمو 
 الّصـــادرة، وعلـــى وجـــه التحدیـــد المراســـالت األعلـــى اإلســـالمي الّشـــرعيالمجلس بـــالخاصـــة  یةاألصـــل

لىوالواردة من و  والتـي تشـكل  ،مراسـالت أو ،سـواء كانـت تقـاریر األعلـى اإلسـالمي الّشرعيالمجلس  إ
وتعتبــر المالحــق التــي وردت فــي هــذه  األعلــى اإلســالمي الّشــرعيمــن أرشــیف المجلــس  األهــمالجــزء 

  .الدراسة جزء من هذه الوثائق

                                                             
سمیة، جریدة حكومة فلسطین 1  .566، ص1ج، 1993، دروزة، 58العدد  ،3، ص1/12/1922،القدسالرّ
 .27ص، 2012عبد الناصر، 2
 .4ص ،2002النتشة، 3 

 

 .41،53ص، 2009العارف، 4 
  http://abusaleem.net/ar،الوثائقي األرشیفقندلیجي، والوثیقة و  5
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ظهارو  والتّوضیحالكشف : یقصد بالبیان لغةً -:البیان فالبیـان هـو جـزء مـن  الّدراسـةأما في ، 1الحقیقة إ
، وهـو عبــارة عـن كتیـب كـان یصـدر سـنویًا عـن المجلــس األعلـى اإلسـالمي الّشـرعيارشـیف المجلـس 

یعـرف فـي  وهـو مـاكافة المجلس على المستویات  اتإنجاز حیث یتضمن  ،األعلى اإلسالمي الّشرعي
  .اإلنجازاتیومنا هذا بتقریر 

  

، والتـي قـد انتهـى "قفـت مـن أجـل غـرض محـددأو أي " المضـبوطة  قـافو األهي -:المندرسة قافو األ 
  .2قفت من أجلهأو اندثر الغرض الذي  أو
  

 -ه1298محمـد توفیـق  يتأسست بمصـر بعـد صـدور قـرار مـن الخـدیو  -:العربیة اآلثارلجنة حفظ 
القدیمـة وحصـرها، واسـتمر  اآلثـاربهدف الحفاظ على أنشئت ، قافو األم، رئیسها ناظر عموم 1881

هـذه اللجنـة ب األعلـى اإلسـالمي الّشـرعي، وقد استعان المجلس 3م1961 -ه1380عملها حتى عام 
  .التّرمیمفي العدید من مشاریع 

  

البریطــاني، وقــد ذكــرت فــي صــك  االنتــدابلحكومــة  التّابعــة اآلثــاروهــي دائــرة -:القدیمــة اآلثــاردائــرة 
جـــدران متحـــف روكفلـــر  ىأحــدنقـــش علـــى ، یوجــد "القدیمـــة اآلثـــارالمختصــة ب الـــّدائرة" اســـمب االنتــداب

كانــت هــذه  االنتــداب، وبموجــب صــك 4القدیمــة اآلثــاردائــرة  –فلســطین  حكومــة" المتحــف الفلســطیني"
صداربها و  اإلتجارومنع  ،اآلثارهي المسؤولة عن حمایة  الّدائرة   .للحفر والتنقیب عنها اإلذن إ

  

  
  
  
  
  
  

                                                             
  http://www.almaany.comمعجم المعاني الجامع، 1 
 .69ص ،2013مصبح،2

 .2،3ص ،1884العربیة، تقریر سنة  اآلثارمجموعة محاضر جلسات لجنة حفظ  3
 .http://www.alquds.com، 29/8/2015، لتزویر التاریخ إسرائیلأدوات  أحدىمتحف روكفلر  القدس كوم،4 

http://www.almaany.com/
http://www.alquds.com/


 

9 

  
  
  
  
  
  

  الّثانيالفصـــــــل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  عن لمحة
  

 األعلى اإلسالمي الّشرعينشأة المجلس  1.2
  

البریطاني،  االنتدابفلسطین تحت  تأصبحم، الحكم العثماني و 1917- ه1335انتهى في عام 
 قافو األ إدارةوقانوني في مجال  إدارايحدوث فراغ  إلىأدى  اإلدارةوهذا التحول في الحكم و 

 قافو األمؤسسة ترعى  نشاءمما استوجب سعي القیادات الفلسطینیة إل ،ةالّشرعیوالمحاكم  ةاإلسالمی
، مؤتمر بموافقة المندوب )م9/11/1920 -ه26/2/1339(ة، لذا عقد بتاریخ الّشرعیوالمحاكم 

في  ةإسالمیووجوه  ،وعلماء ،آن ذاك السید هربرت صموئیل ضم مجموعة من مفتین الّسامي
 إدارةوقد تمخض عن هذا المؤتمر قرار بتعیین لجنة لوضع نظام یتم على أساسه  ،فلسطین

ونشر في  الّساميالمندوب  استشارةبعد  النّظامهذا  إقراروتم  ،ةالّشرعیوالمحاكم  ةاإلسالمی قافو األ
سمیةالجریدة    .1)م5/4/1921- ه26/7/1339(في  الرّ

  

 دارةأعلى إل إسالميوالذي تضمن تشكیل مجلس  النّظاماللجنة تعدیل هذا  أعضاءومن ثم اقترح  
ة، وصادق السید هربربت صموئیل بمقتضى السلطة الّشرعیوسائر الشؤون  ةاإلسالمی قافو األ

ه استبدالوأمر بوضعه في حیز التنفیذ و  النّظامالمخولة له كمندوب سامي في فلسطین على سن هذا 

                                                             
سمیةجریدة حكومة فلسطین  1  .58العدد ، 1،2ص ،1/12/1922 ،القدس ،الرّ
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سمیة، ونشر في الجریدة )م20/12/1921 - 8/4/1339(القدیم بتاریخ  النّظامب جریدة حكومة " الرّ
سمیةفلسطین    .1)م1/1/1922 -ه1/5/1341(بتاریخ " الرّ

  

، رئیسا اإلفتاءالذي كان یشغل رئیس منصب  ،الحسیني أمیننتخب الحاج إوفي العام نفسه 
من  واحدثنان من لواء القدس و إ أعضاءأربعة  إلى اإلضافةب، 2األعلى اإلسالمي الّشرعيللمجلس 
مرجعًا  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  أصبحومن ذلك الوقت  ،وآخر من لواء نابلس ،لواء عكا
 .3ومركزه مدینة القدس ةاإلسالمیة الّشرعیظر في أمور الوقف والمحاكم للنّ  اً إسالمی

  

  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  إنشاءدوافع  2.2
  

 نشائهإل لو األ الّدافععلى ذكر  األعلى اإلسالمي الّشرعيمن نظام المجلس  ألولىاجاءت المادة 
 ةاإلسالمیة الّشرعی األموروسائر  قافو األللنظر في أمور  إسالميقد تأسس مرجع : "حیث نصت
هو  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  نشاءالرئیس إل الّسبب، وهذا یدل على أن 4"في فلسطین

ومع انتهاء الحكم العسكري  ،بعد انتهاء الحكم العثماني ةاإلسالمیغیاب المرجعیة المؤسساتیة 
المؤسسات  تأصبح، االنتدابالبریطاني وبدایة الحكم المدني البریطاني كما وصفته حكومة 

لفصل  الّسعيالمسلمین وبدء  فضر  إلى، مما أدى "غیر المسلمة"البریطانیة  دارةتتبع لإل ةاإلسالمی
  .5ةالّشرعیوالمحاكم  قافو األالبریطاني السیما  النّظامهذه المؤسسات عن 

  

 ةاإلسالمی األوساطترحیبًا ودعمًا شعبیًا في  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  إنشاءلقد القى 
والممتلكات الوقفیة  راضياألالتي كانت سائدة شكلت خطرًا على الكثیر من  األوضاعالسیما أن 

صیغة قانونیة  إیجادالبریطاني على  االنتداب إدارةبسبب غیاب المؤسسة الراعیة، وقد وافقت 

                                                             
سمیةجریدة حكومة فلسطین  1  .58العدد ، 3،4ص ،1/12/1922 ،القدس ،الرّ
 ،566ص 1ج ،1993دروزة،  ،97ص ،1993نویهض،  ،69ص ،1995جبارة،  ،41ص ،1991تسفي البیلغ،  أنظر،لمعرفة المزید  2

 .93ص ،2012المهتدي 
سمیة، جریدة حكومة فلسطین  3  58العدد ، 3، ص1/12/1922،القدسالرّ
 .58القدس، العدد الّرسمیة، جریدة حكومة فلسطین  4
 .566ص ،1، ج1993دروزة،  5
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ساسًا في طریقة تعامل أالذي كان  الّطوائف، وكان ذلك من منطلق نظام 1لتنظیم شؤون المسلمین
  .2البریطاني مع سكان البالد المنتدبة االنتداب

  

الذي یوفر  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  نشاءوالعائالت المقدسیة دافع قوي إلوكان للقیادات 
من خالل هذه المؤسسة،  ،وترسیخ نفوذهم ،واجتماعي ،لهم منصة مهمة للعب دور محوري سیاسي

 اً ، حیث بذلت هذه العائالت جهدالنّشاشیبيالتي خلقت تنافسًا على زعامتها بین عائلة الحسیني و 
حسم بالنهایة لصالح عائلة الحسیني بقیادة الحاج  األمرعلى زعامة المجلس، ولكن  للّسیطرة اً كبیر 
، ولقب آل األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  إلىنسبة  بالمجلسیین أتباعهموتم تلقیبهم هم و  ،أمین

  .  3المعارضموقفهم  إلىة نسبة المعارضب أتباعهمو  النّشاشیبي
  

 اإلسالمي الّشرعيالمجلس  نشاءتمامًا إل اً مختلف الّدافعفقد كان  ،البریطانيأما بالنسبة لالحتالل 
، االنتدابیها وجعل والئها لحكومة لع والّسیطرة ةالّسیاسی، الذي هدف الحتواء النخبة األعلى

فیما  وخصوصًا مادي  ءبحیث تخلصت من ع االنتدابسعیها لتخفیض فاتورة  إلى اإلضافةب
 ،ورعایتها ،ترمیم المباني الوقفیة إلى اإلضافةبة وموظفیها الّشرعیبالمدارس والمحاكم یتعلق 

  .األعلى اإلسالمي الّشرعيهذه المهمة للمجلس  كلت أو و وصیانتها 
  

 األعلى اإلسالمي الّشرعيمهام المجلس  3.2
  

على استنباط مهام المجلس  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمتعلقة في المجلس  الّدراساتاقتصرت 
الذي تشكل على  النّظامأن  إالته التي كان یقوم بها، امن خالل نشاط األعلى اإلسالمي الّشرعي

 النّظاممن ) 8(أبعد من ذلك، وتضمنت المادة  إلىذهب  األعلى اإلسالمي الّشرعيأساسه المجلس 
  :4وظائفه وهي

 علیهــــا بعــــد مصــــادقة  والتّصـــدیق قــــافو األ، وتـــدقیق میزانیــــة تهــــاومراقب ةاإلســــالمی قـــافو األ  إدارة
 .البریطانیة الحكومة

                                                             
 .97ص ،1993نویهض،  1
 .61 ،2009حمودة،  2
 .64، 2009حمودة،  3
سمیة، جریدة حكومة فلسطین  4  .58العدد  ،القدسالرّ
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  ة بعد الّشرعیومفتشي المحاكم  االستئنافمحكمة  أعضاءورئیس و  ،ینالّشرعیتعیین القضاة
 .تصدیق الحكومة البریطانیة على هذه الترشیحات

 تعیین المفتین بواسطة قانون خاص یضعه المجلس. 
  وسائر موظفي الشرع قافو األي مأمور تعیین مدراء و. 
  دارات قافو األالعمومیة وسائر لجان  قافو األمراقبة لجنة  .اهوإ
  التي ینفق علیها من مال الوقف، على  ةاإلسالمیوالمعاهد  ،قافو األعزل جمیع موظفي الشرع و

 .العزل للحكومة البریطانیة أسباب األعلى اإلسالمي الّشرعيأن یبین المجلس 
  عادتهاإثبات  .األعلى اإلسالمي الّشرعيوتسلیم عائداتها للمجلس  ،ممتلكات الوقف وإ
  

بأن الحكومة البریطانیة كانت  األعلى اإلسالمي الّشرعيوظائف المجلس  تنوع ویتضح من خالل  
ن كانت  إالاله فلم تترك ثغرة أعمحاضرة ومراقبة لكل نشاطاته و   قافو األ إدارةوكان لها ید فیها، وإ

بشكل  تتبع قافو األ إیراداتة ومالیة أكبر من قطاع المحاكم، حیث كانت إدارایمتع باستقاللیه تت
ه، اتإنجاز ب والتّقاریربنشر المعلومات  األعلى اإلسالمي الّشرعيمباشر للمجلس مع تعهد المجلس 

بأن تكون هي  االنتدابحیث اشترطت حكومة  ،یةاالستقاللة بهذه الّشرعیبینما لم تحظ المحاكم 
رسوم  إیراداتالملصقة على معامالت المحاكم وأخذ ثمنها من  الّطوابع إصدارالمسؤولة عن 

ة ونفقاتها الّشرعیخزینة الحكومة البریطانیة مقابل دفع مرتبات المحاكم  إلىحیث تورد  ،الوثائق
ن عن و مسؤول مأنهعلى اعتبار  ،األعضاءو  األعلى اإلسالمي الّشرعيونصف راتب رئیس المجلس 

من  األعلى اإلسالمي الّشرعيواستطاع المجلس  .1قافو األ إیراداتر من األخف النّصو  ،المحاكم
على  هإشرافشرائح كبیرة من المجتمع الفلسطیني من خالل  إلىخالل هذه الوظائف الوصول 

والممتلكات الوقفیة التي كانت تنتشر في كل أنحاء فلسطین،  ،ةاإلسالمی قافو األة و الّشرعیالمحاكم 
توجهات المجتمع  في لذین یؤثرونا والّدعاةوالتي كانت تفرز الخطباء  ،المساجد عن عدا

  . يالّدینالفلسطیني من خالل الخطاب 
  
  
  

                                                             
 .567، ص1، ج1993دروزة،  1
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  المعماري في القدس  التراثلمحة عن  4.2
  

  المعماري في القدس التراثأهمیة  .4.21
  

شهدت مدینة القدس تنوعًا حضاریًا عبر التاریخ، وقد ساهمت هذه الحضارات في خلق تنوع 
اختفاء الكثیر من العمائر حتى كاد من  إلى، مما أدى التّغیراتالكثیر من  إلىمعماري تعرض 

تعطي سمة  ةاإلسالمیالعمائر  تأصبح، و 1ةاإلسالمیكاملة قبل الفترة  العثور على مبانٍ  الّصعوبة
 األكبر یشكل الجزء  اإلسالميالمعماري  التراث أصبح، حتى إسالميبارزة للمدینة تمیزها بطابع 

 التي بنیت في العصر الّصخرةتكامله وتنوعة كقبة  التراثهم مایمیز هذا أمن عمائر المدینة، و 
التي بنیت في العصر المملوكي وسور القدس الحالي الذي بني في  یةاألشرفوالمدرسة  األموي

بالزخارف والنقوش المحفوروة  زخرتحمل قیم فنیة ت أبوابوالذي یحتوي على سبعة  العصر العثماني
 برج 34وجود  إلى اإلضافةبویضم السور قلعة القدس التاریخیة بالقرب من باب الخلیل  ،علیها

من هویة المدینة وهي من  اً مهم اً أن هذه العمائر تشكل جزء بالّذكرومن الجدیر  ،2تحیط بالمدینة
موز بالنسبة ألهل القدس، حیث تشكل تاریخهم وحضارتهم، البل شكلت هذه  التاریخیةو  یةالّدین الرّ

  .من حیاتهم الیومیة اً ها المختلفة جزء مهمأدوار العمائر ب
 

والتكایا  الّزوایاها المساجد والمدارس و أسوار ضمت داخل تمیزت مدینة القدس بالمباني النفیسة، و 
، وأهمها كنسیة القیامة كنیسة  األدیرةكنائس و  إلى اإلضافةب، األسبلةو  األربطةوالخانات والمقابر و 

التي تعبر عن تاریخ المدینة العریق، ونشاهد بأزقتها المباني  والبیوت األحواشوالطرقات و  األسواقو 
سالم، شكلت اإل، وهناك مباني تعود لفترة ما قبل 3والعثمانیةكیة والمملو  ةاألیوبیو  والصلیبیة ةاألموی
  .من نوعه اً فرید اً معماری اً نسیج

الثالث مما جعل التنافس  السماویةالرتباطها بالدیانات  أهمیتهاتستمد العمائر في مدینة القدس 
، حیث تشكل هذه العمائر مثل الكنائس التاریخیةعلى المدینة حاضرًا في العدید من المراحل 

                                                             
  .22ص ،2011النتشة، 1
.5، ص2004النتشة،   2  

  ،1981، العسلي،1999العارف،  ،2009، 2الحنبلي، ج أنظرفي مدینة القدس  التّاریخیةالمزید عن المباني  لمعرفة3
1987, Burgoyne,2000,  Natsheh  
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ة زادت من شدة التنافس على العیش یروحانیه، ارتبطت بطقوس وشعائر دین اً والمساجد رموز 
  .في المدینة االستقرارو 

تتضح من  ، جعلت لها طابع معماري متمیز وشخصیة فریدة،مزایا متنوعةمدینة القدس  تحمل
یزخر بالعناصر الفنیة الموجودة في أبنیتها المتالصقة، التي بنیت خالل النسیج المعماري الذي 

  .1الملونة حیث نقشت علیها الزخارف النباتیة والهندسیة حجاراألالجیریة وبعض  حجاراألب
، كما هو الحال الیوم المعماري الّطرازتغییر  إلىأدى  الذي الحاكمة األنظمةوبالرغم من أن تعقاب 

 2یةسرائیلاإلوتشوه بعض العمائر بفعل الحفریات  األقصىللمسجد  المجاورةالمرتفعة  األبنیةبوجود 
أن التراث المعماري في  إال، على سبیل المثال ولیس الحصر األرغونیةمدرسة وهذا ما حصل لل

مدینة القدس مازال یحافظ على أهمیته التاریخیة والحضاریة، لیشكل شخصیة المدینة، ویكون 
  .شاهدًا على تنوع الحضاري والمعماري الذي شهدته مدینة القدس

  

 االنتدابفترة المعماري أبان  التراثب أحاطتالمخاطر التي  2.4.2
  

 ال بد من االنتدابأبان فترة  أحاطت بالتراث المعماريقبل تسلیط الضوء على المخاطر التي 
البریطاني والتي أثرت بشكل مباشر على التراث  االنتدابموجز للفترة التي سبقت إستعراٍض 

  .المعماري في مدینة القدس
كان للتقلبات السیاسیة التي شهدتها مدینة القدس في نهایة القرن التاسع عشر أثر كبیر على التراث 

، وعدم القدرة االنحاللو  بالضعف اخرهأو في  حیث اتسم الحكم العثمانيالمعماري في مدینة القدس، 
، ومن ثم ئاً ممتلكاتها تضیع شیئًا فشی أخذتو  على تلبیة متطلبات الحفاظ على التراث المعماري

في البناء  االستثمارإعاقة النمو و  إلىحیث أدت  بظاللها على المدینة  ألولىامیة لألقت الحرب العا
حیث شهدت المدینة في  ،والتوسع اللذان كانا من سمات النصف الثاني من القرن التاسع عشر

حیث  مركز حیویاً ات كانت كفیله بأن تجعل من مدینة القدس إصالح العثمانیبة عهد التنظیمات
وبدأت بتنظم  ،م1892عام  حدید الذي یربط بین یافا والقدسالخط سكة الدولة العثمانیة نشئت أ

غیر المواطنین بالتملك لسمحت  الدولة العثمانیة أن إلى اإلضافةب كذل ،3األرصفةالشوارع وبناء 

                                                             
.62، ص2010المصري، ز،   1  

.62، ص2010المصري، ز،  2  
.19، ص2002دیفیس،  3  
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 األرضعلى  اإلشرافومؤداه أن ال یقتصر على مدینة القدس  األروبيمما زاد من حدة التنافس 
ات صالحاإلتوقفت  اإلدارةحكم و ، ومع نهایة الحكم العثماني وضعف ال1ةواحدالمقدسة على دولة 

  .ربانیة بالحمالدولة العثال انشغ بفعل على مدینة القدس األروبير التنافس متواس
ان المسجد األقصىوهي تعاني من  م،1917عام  مدینة القدس إلىالبریطاني  االنتدابومن ثم دخل 

البریطاني مخاطر  االنتدابالتي عاشتها مدینة القدس تحت  األعوامحملت و  ،2والصعوبات
ز بریطاني واضحومعضال ُ   :الذي ورد مقدمته االنتداب، من خالل صك ت، نابعة من تحی

ة المنتدبة مسؤولة عن تنفیذ التصریح الذي الّدولولما كانت دول الحلفاء قد وافقت على أن تكون "
انيحكومة صاحب الجاللة البریطانیة في الیوم  األصلته في أصدر  انيمن شهر تشرین  الّث ، قد الّث

 األصلته في أصدر المنتدبة مسؤولة عن تنفیذ التصریح الذي  الّدولعلى أن تكون  أیضاً وافقت 
انيفي الیوم   حكومة صاحب الجاللة البریطانیة انيمن شهر تشرین  الّث ، وأقرته 1917سنة  الّث

لن یؤتى بعمل  أنهوطن قومي للیهود في فلسطین، على أن یفهم جلیًا  إنشاءالمذكورة لصالح  الّدول
ن اآلغیر الیهودیة الموجودة  الّطوائفالتي تتمتع بها  یةالّدینأن یضر بالحقوق المدنیة و  أنهمن ش

  .3"أخرىمما یتمتع به الیهود في أیة بالد  الّسیاسيوضع ال أو  بالحقوق أوفي فلسطین، 
  

وطن قومي للیهود في فلسطین، ومن هذا المنطلق  بإقامةالبریطاني  االنتداب إلتزامویتبین مما سبق 
 الّشرعيالمجلس  إنشاءومع  راضياألبدأ سكان المدینة یستشعرون بخطر تسرب العقارات و 

بدأ العمل على منع تسریب  ،الذي استشعر هذا الخطر المحدق بالممتلكات ،األعلى اإلسالمي
 التّعاملكیفیة  األعلى اإلسالمي الّشرعيوتظهر وثائق المجلس  .وبیعها للیهود راضياألو العقارات 

التي كانت أشد خطرًا  ه،وسیاست االنتدابل مقلق من سلطات مع هذه المخاطر، وكان هناك تدخ
سن قوانین حملت في على البریطاني  االنتدابالیهود في فلسطین، حیث دأبت سلطات  أطماعمن 

في الواقع، قیدت في كثیر من المراحل عملیة  اأنه إال ،المعماري التراثحمایة  مضامینظاهرها 
قانون استمالك و ، 1920لعام راضياألقانون استمالك (التطور المعماري ومن هذه القوانین 

یرانللجیش وقوة  راضياأل ، 4)وقانون تنظیم المدن ،1926لعام  راضياألقانون نزع ملكیة و ، الّط

                                                             
.60، ص1993شولش،  1  
.45، ص2002دیفیس،  2  

 http://awraq.birzeit.edu، 1921على فلسطین عام  االنتدابوثیقة صك 3
 .49ص ،2005المهتدي، 4
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عجز منشئو أي  إذا" أنه راضياألفعلى سبیل المثال تنص المادة الخامسة من قانون نزع ملكیة 
مع أي شخص له حق  أوالمشروع  إلیهایحتاج  أرضأصحاب  أومع صاحب  االتفاقمشروع عن 

، أي أن هذا القانون یعطي المندوب 1"موافقتهألجل  الّساميالمندوب  إلىفیها فیجوز لهم أن یرفعوا 
  .ضروریة لمشروعة اأنهیرى المستثمر  أرضة عن أي یالحق بنزع الملك الّسامي
، وضع القیود على )م1918 -ه1336(المخطط الهیكلي لمدینة القدس والذي كان عام  كما أن

غم، 2العمراني التّوسعتضیق  إلىالبناء داخل المدینة وهذا أدى  من أن مدینة القدس بدأت  وبالرّ
 االنتداببان أ سواراألوخاصة خارج  ،مع ظهور تغیرات في وجه المدینة اً حضاری أكثر تأخذ شكالً 

كانت مرتبطه  اأنه إالللمدینة المقدسة  اإلیجابیةالعدید من الجوانب  التّغیراتالبریطاني، كان لهذه 
بخطة على درجة عالیة من الوعي بتمهید الطریق لتنفیذ وعد بلفور، وكانت جمعیة محبي القدس 

        المخططات البریطانیة، وأسس هذه الجمعیة الجنرال رونالد ستورز عام نجازخیر نموذج إل
 الّطوائفة وممثلین عن الّدول، وتألفت من شخصیات رفیعة المستوى في )م1918 -ه1336(

تسعى للحفاظ على آثار المدینة المقدسة وتطویر وظائفها الثقافیة كالمتاحف  اأنهبأعلنت وكانت قد
 التّرمیم، حیث قامت بتشدید القوانین على عملیات االجتماعيوالمكتبات ودعم التعلیم والرفاه 

أي ترمیم وذلك لعدم  أولزینكو والقرمید والطوب والباطون منعًا باتًا في أي عمارة ومنعت استعمال ا
قرارات هذه  أشهرتشویه المنظر العام وبدأت بتنفیذ مشاریع التخطیط المدني للمدینة ومحیطها ومن 

تناسب وعظمة یبحسب قرار الخبراء ال  انهبهدم برج الساعة في باب الخلیل أل األمرالجمعیة 
  .3الّسور

لحكومة فلسطین، تشرف بشكل مباشر  التّابعةالعامة  األشغالبلدیة القدس ودائرة  تأصبحوعندما 
منعت بلدیة القدس و  والترمیم اإلنشاءقیدت عملیات  ،ات في المباني الوقفیةوالتّرمیم اتاإلنشاءعلى 
ي جزء ألي مبنى دون الحصول على ترخیص، وهذا ما حصل لمبنى أ إضافةمن  قافو األدائرة 

غرف للمدرسة دون  إضافةمنعت بلدیة القدس  األقصىروضة المعارف المطله على المسجد 
 إشرافب إالالتتم  التّرمیم، وكانت عملیات )3الملحق رقم  أنظر( 4الحصول على ترخیص مسبق

                                                             
 http://www.palestine-studies.org، 1926/8/1قانون نزع الملكیة البریطاني لألراضي في فلسطي 1 
 .43ص ،1997مصطفى، ، 359ص ،2010عوض،  2 
 .2، ج2005نصار وتماري،  3 
صدار رخصة لمدرسة روضة المعارف إبخصوص  األعلى اإلسالميالمجلس  إلىوثیقة تتضمن رسالة من حكومة فلسطین  4

20/1,2/24/13. 
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العامة  األشغالكان یتطلب ترخیص دائرة  اإلسمنتبل أن الحصول على  القدیمة ال اآلثاردائرة 
الحكم العسكري البریطاني أثر كبیر في  مرحلةفي  اإلداريوكان للفراغ  ،)4 المحلق رقم أنظر(

 اإلسالمي الّشرعيالمعماري في مدینة القدس، وبعد تأسیس المجلس  التراثعدم القدرة على حمایة 
ة ومالیة وضعف إدارایكان هناك تحدیات  ،بصفته المؤسسة المسؤولة عن حمایة العمائر األعلى

  .، حالت دون قیام المجلس بدوره على أكمل وجهاتاإلمكانفي 
  

كان  ،األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  بلقِ  المعماري من التراثومما الشك فیه أن الحفاظ على 
من خالل الخالفات المتكرره بخصوص ذلك یظهر و  ،البریطاني االنتدابیتناقض مع جوهر سیاسة 

ة الوققی راضياألالعدید من  سلبتوالعمائر الوقفیة ومشاریع التنظیم الهیكلي للمدینة التي  راضياأل
ة عدد یسمووادي الجوز الذي أعلن بالجریدة الرّ  الّساهرةفمثال كان مشروع تنظیم منطقة باب 

بركة ( أرضومنها قطعة  قافو األ أراضيمن  أجزاء ال م، قد 1928 -ه1346لعام ) 209(
شیدیةالمقابلة لمدرسة ) حجه الخندق شرق  أرضوقطعة  الّشارعلصالح توسیع  أریحاطریق  الرّ

هذه  أخذتمن تربة المجاهدین،  أرض، وقطعة األسباطشرق تربة باب  أرض، وقطعة الّسور
بعض  إجراء اإلمكانب أنهحیث یظهر من خالل الوثائق  ،الّشوارعلصالح توسیع  راضياأل

، وتحدیدًا الجهة ألفرادتعود ملكیتها  أخرىالتوسیعات خاصة فیما یتعلق بتربة المجاهدین من جهات 
 إلى التّابعة األرضة لتربة المجاهدین التي تم اقتطاعها لصالح المخطط دون المساس بقطعة الّشرقی

یمس  أنهقاف القدس على هذا المخطط الهیكلي واعتبرت أو آل النقیب، وقد أعترضت دائرة  دسیااآل
  .1قافو األمحامي  إلىالقضیة  إحالة، وتم )5المحلق رقم  أنظر(بحرمة مقابر الملسمین

  

 الّشرعي، وسیاسة المجلس االنتداببین سیاسة  التّناقضن یولم یكن هذا الموقف الوحید الذي یب
وهذا ما حصل في مدرسة روضة  ي بالقدس،المعمار  التراث على  في الحفاظ األعلى اإلسالمي
 إلىعلى مسجد باب الخلیل وحولته  أیضاً التي تم تحویلها لمركز للشرطة، كما سیطرت  ،المعارف

  .2للّشرطةمركزًا 

                                                             
 .20/6,42/28/13بلدیة القدس  لجنة تنظیم المدن في إلى األعلى اإلسالميوثیقة تتضمن مراسلة من المجلس   1
األوقاف      مأموربین  إتفاقیة، وثیقة تتضمن عقد 80/1,3/27/13مجموعة من الوثائق تحتوي على مراسالت خاصة بمسجد بني حسن  2

 .20/40/2/46/13/صبحي بیدس لترمیم نقطة البولیس والّسید
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دون أن البریطاني كانت ترغب بجعل القدس مدینة جدیدة  االنتدابما سبق أن حكومة مویتضح 
المجتمع المحلي والسكان بهذه الرؤیا، وهذا بدوره زاد من صعوبة مهمة الحفاظ على  إشراكتقوم ب

  .التراث المعماري من ِقبل المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
  

 البریطاني االنتداب فترةأبان المعماري  التراثمتطلبات الحفاظ على  3.4.2
  

البریطاني، كانت متطلبات الحفاظ  االنتدابالتي عاشتها فلسطین زمن  الّصعبة الّظروففي ظل 
. تقریباً  األصعدةما كان متوفرًا على جمیع  تجاوزت إمكانات إلىاري تحتاج مالمع التراثعلى 

غم لم یستطع  أنه إال اتاإلمكانلتوفیر هذه  األعلى اإلسالمي الّشرعيت المجلس حاوالمن م وبالرّ
 الّشرعيأن یوفر كل سبل الحمایة، فعلى الصعید المؤسساتي كان هناك صعوبة في أداء المجلس 

، و  التراثفي كافة مهامه تجاه  األعلى اإلسالمي ة یهو تبع لو األ الّسببالمعماري في القدس تحدیدًا
 الّشرعيالتي حرصت على بقاء المجلس  االنتدابلسلطات  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس 
فیما  األعلى اإلسالمي الّشرعيوعدم تلبیة مطالب المجلس  ،تحت سیطرتها األعلى اإلسالمي

 اإلسالمي الّشرعيلمطلب المجلس  سلطة االنتداب المعماري فلم تستجیب التراثیتعلق بحمایة 
وعمران وحمایتها من  أراضيسن قوانین معینه تساهم في الحفاظ على الممتلكات من  األعلى

  .1التسرب للیهود
  

 إلىرسالة  إرسالالحسیني ب أمینقام الحاج ) م27/12/1934-ه20/9/1353(ففي تاریخ 
 ألف دونم 120المذكورة أعاله قد تم بیع  الّسنةحتى تاریخ  أنهیوضح فیها  الّساميالمندوب 

 لو األمصدر رزقه  األرضالذي تشكل له  ،أن یضر بالفالح الفلسطیني أنهوهذا من ش ،للیهود
الذي  *أفدنه ة، أن یسن قانون یشبه قانون الخمسالّساميالحسیني من المندوب  أمینوطلب الحاج 

للفالح وحمایته  األرضمن  األدنىالحد  أمینالهند، وذلك لت في تم سنه في مصر، قانون مشابه له

                                                             
  .110، ص2011حمودة، 1
، یقضي بعدم بیع أراضي صغار 132، عدد 4/12/1912قانون الخمسة أفدنة تم سنه في مصر، ونشر بالجریدة الرسمیة بتاریخ *

. المزارعین ممن یملكون أقل من خمسة أفدنة  بیعًا حبریًا لوفاء الدیون، مثل البیع الناتج عن الرهن وذلك لحمایة المزارع من االستغالل
 ). 45م، ص2001مصر،  التشریع التعاوني في(
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لم یستجب لطلب  الّساميأن المندوب  إالالذي من الممكن أن یتعرض له، االبتزاز و  االستغاللمن 
  .1المفتي

 

غم حیث یقول  التّبعیةلم یعترفوا بهذه  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمعاصرین للمجلس بعض أن  وبالرّ
، "حكومي إشرافال تخضع ألي  ةإسالمیكان مؤسسة  األعلىإن المجلس " 2دروزة في مذكراته

الموقوفة  راضياألالوقفیة فیما یخص  األعشارعلى جبایة  االنتدابواعتبر أن سیطرة حكومة 
راق المحاكم أو التي تلصق على  الّطوابعجبایة رسوم  إلیهاوأضاف  إستثناًء للمدارس والمعاهد 

قو  ،ن الموظفینیكانت تحتفظ بحق تعی انهمستقلة أل اأنه، واعتبر إستثناًء ة الّشرعی  انهوأل ،التهمإ
  .رىاألخ قافو األ إیرداتلدیها سلطة جبایة 

  

كانت حریصة على عدم  االنتداب إدارةیجد أن  الّسابقأن المتفحص لما كان علیه الوضع في  إال 
قاف أو وتشیر عبله المهتدي في كتابها  ،مالیة إستقاللیة األعلى اإلسالمي الّشرعيتحقیق المجلس 

 ،قافو األ إیراداتبقت لنفسها صالحیة جبایة جزء من أ االنتداب، أن حكومة االنتدابالقدس زمن 
بأي مراقبة حسابیة  االنتداب إدارةمقابل رسوم تحصیل، ولم تسمح  قافو األصنادیق  إلىوتحویلها 

 إلىمما أدى  قافو األ إیراداتعلى المبالغ المحولة من  األعلى اإلسالمي الّشرعيمن المجلس 
كانت  االنتدابومما زاد الوضع سوءًا بأن سلطة  ،قافو األ إدارةضاع مالیة صعبة في أو وجود 

 االنتداب، فمثًال قامت سلطات 3األعلى اإلسالمي الّشرعيتتدخل في كیفیة إنفاق المجلس 
 األعلى اإلسالمي الّشرعيللمجلس  ،)م1922 -ه1340(البریطاني بتسلیم مبان وقفیة في عام 

 التّنكزیةوالمنجكیة والباسطیة و  یةاألشرفوهي مبنى خاصكي سلطان والمدارس الحسنیة والمدرسة 
 راضياألوالمزارع الموقوفة علیها والحتى جزء من واردات هذه  راضياأل، ولم یتم تسلیم 4والمالكیة

  .)6المحلق رقم  أنظر( 5البریطاني االنتدابخزینة المالیة في حكومة  إلى أكملهاالتي كانت تذهب ب

                                                             
 .113، ص2011حمودة، 1
 .568ص ،1ج،1993دروزه  2
 .110،117ص ،2005المهتدي،  3
      ، 1981،1987، العسلي،1999العارف،  ،م2،2009الحنبلي، ج أنظر في القدس التّاریخیةالمدارس لمعرفة المزید عن 4 

Burgoyne,1987 ,2000 ,Natsheh  
 .80/4/1,264/24/13االنتداب، تسلمها من سلطة  بعدالوقفیة  األمالكوثیقة تتضمن تقریر عن وضع  5
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غیر مباشر في عملیات  اً رقابی اً تمارس دور  االنتدابوحتى على الصعید العملي كانت سلطة  
 إال) 7أنظر الملحق رقم (ال یمكن استبعادة  اً القدیمة عنصر  اآلثاردائرة  إشرافحیث كان  التّرمیم

، وكانت الّصیانةو  التّرمیمفیما یخص عملیات  اً فكان دورها استشاری األقصىفیما یخص المسجد 
العامة التي تمنح الترخیص  األشغالدائرة  إلى اإلضافةبوالهدم  اإلنشاءالبلدیة تتدخل في عملیات 

بترمیم مسجد  األعلى اإلسالمي الّشرعيشرع المجلس على مواد البناء كما حصل عندما للحصول 
حیث كان هناك  ،)م1946-م1945/ه1365-ه1364( عام الّشرفالعمري الكبیر في حارة 

مما أضطر فریق  االنتدابالمشددة من حكومة  اتجراءاإلصعوبة في توفیر مواد البناء بسبب 
 اإلسالمي الّشرعي، لهذا قد كان المجلس اإلسمنتمن  بدالً الستخدام القصرمل والكلس  التّرمیم
 الّشرعيلم یكن كذلك، وبهذا كانت مهمة المجلس  أنه إالمؤسسة مستقلة  األمرفي ظاهر  األعلى
  .المعماري صعبة جداً  التراثفي الحفاظ على  األعلى

  

 وجود مؤسسة مستقلة والمعماري وه التراثمتطلبات الحفاظ على أهم  أحدیتضح مما سبق أن  
الوعي بین  توفر األدوات التي تساهم في نشر إلى اإلضافةبالموارد المالیة، لها توفر ومدعومة، ت

لم تتحقق بشكل وهذه الشروط والمتطلبات ، راضياألحول موضوع بیع الممتلكات و وتحدیدًا الناس 
المعماري  التراثجاهدًا الحفاظ  حاولالذي  األعلى اإلسالمي الّشرعيكامل في ظل والیة المجلس 

، كما أخذ ةاإلسالمی الّدولمن  اإلعانةمن خالل طلب  أومن خالل توفیر الموارد المالیة إما ذاتیًا 
المعماري في القدس الذي كان یتعرض  التراثعلى عاتقه نشر الوعي بین الناس للحفاظ على 

من خالل المساجد  التّوعیةبمهمة  األعلى اإلسالمي الّشرعيلخطر السلب، وقد قام المجلس 
صدارو    . 1همأراضیتهم و البیانات التي تحذر من البیع وتحث الناس على الحفاظ على ممتلكا إ
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .110، ص2011حمودة،  1



 

21 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الّثالثالفصـــــــل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المعماري التراثفي الحفاظ على  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  دور
  

 اإلسالمي الّشرعيالمجلس لنشاط  ةاالجتماعیو  ةالّسیاسیو  یةالّدین األبعاد 1.3
  األعلى

  

ویالحظ من خالل  بعاد متنوعة،أذات  األدوارالعدید من  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  لعب
الحسیني كانت هي  أمینالكاریزماتیة للحاج  الّشخصیةأن  األعلى اإلسالمي الّشرعينشاط المجلس 

من الصعب الفصل بین المجلس وشخصیة رئیسة الذي جمع بین منصب  حتى أصبح الطاغیة،
من خالل هذا المنصب  أمینالحاج استطاع  ،األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  ةالمفتي ورئاس

حیث ال بد من فقط  اإلفتاءبمنصب  تستأثرلعائلة الحسیني التي كانت  یةالّدین مكانهتثبیت ال
  .1انسجام في المنصبین

  

حمایة  إلىالتي تحتاج  ةاإلسالمیفت نظر المسلمین للمقدسات یل أن الحسیني أمیناستطاع الحاج  
طلبًا لتمویل  ةاإلسالمی الّدول إلىالحسیني وفود  أمینالحاج  أرسل، )م1923 -ه1341( ففي عام

                                                             
  .155، ص2008حمودي، 1
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، وبذلك كان له 1ةاإلسالمی الّدولوالقت هذه الدعوات قبول من العدید من  األقصىترمیم المسجد 
  .األعلى اإلسالمي الّشرعيیتضح من خالل نشاط المجلس دورًا دینًا بارزًا 

  

من خالل رئیسه الحاج  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس فقد لعب  الّسیاسيأما بالنسبة للبعد 
 الحسیني نفخ أمینالحاج  حاول"یقول دروزه في مذكراته كما بارزًا  سیاسیاً الحسیني دورًا  أمین

، وكان له مكانًة ونفوذًا 2"ةإسالمیشبه حكومة  أصبححتى  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس 
 الّشرعيالمجلس  وأصبححوله كقائد للحركة الوطنیة،  لاللتفافاستطاع من خاللها جذب الناس 

في محاربة الصهیونیة وتوعیة المواطنین وحثهم على عدم بیع  سیاسیاً یلعب دورًا  األعلى اإلسالمي
بوعد بلفور ومنها الوفد  االعترافالعالم لحثهم على عدم  إلىوفود  أرسلممتلكاتهم للیهود و 

في معاهدتهم مع الحلفاء  ،بوعد بلفور االعترافمن  األتراكلوزان لمنع ممثلي  إلىالفلسطیني 
 ةالّسیاسی األداة األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  أصبح، حیث )م1922-ه1340( اخر عامأو 
  .3للوطنین في فلسطین برزاأل
  

 أنهقاعدة اجتماعیة واسعة حیث  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس ومن الطبیعي أن یكون 
 الّشرعيالمجلس استطاع تحقیق مصالح الكثیر من الناس، من خالل الخدمات التي كان یقدمها 

  .األعلى اإلسالمي
  

المعماري في  التراثللحفاظ على  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  آلیات 2.3
  القدس

  

التي تعد بمثابة تقاریر عن  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس على بیانات  االطالعمن خالل 
 آلیاتع بأر  عماري في مدینة القدس من خاللالم التراثتعامل مع  أنهالمجلس، یتضح  اتإنجاز 

  :وتمثلت بمایلي أساسیة
بترمیم مجموعة من العمائر  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس قام : والتّرمیموالحفاظ  الّصیانة .1

المساجد بشكل خاص والتكایا  متنوعة كان منها ارشملت مبان ذات أدو علیها  للمحافظة
                                                             

  .5ص م،1923/1924عام  األعلى اإلسالميبیان المجلس الشرعي 1
  .570ص، 1ج ،1993دروزة،  2
  .570ص ،1،ج1993دروزة،  3
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 العماأل تراوحت، و ملكیة خاصه إلىالبیوت التي تعود بعض و  حماماتالوالمقابر والدكاكین و 
ال ترمیم كان فیها تدخل مباشر في أعمبین  األعلى اإلسالمي الّشرعيالتي قام بها المجلس 

، أما بالنسبة لعملیات وقائیةال الّصیانةمن المبنى وبین عملیات  أكثر أو أجزاءبناء  إعادة
 إجراءالمجلس یقوم ب كانحیث  ،اتاإلمكانالحفاظ فقد كانت محدودة جدًا بسبب محدودیة 

 . مفر منها ات الضروریة التي الالتّرمیم
أما عن طریق  ،عمائرالببناء مجموعة من  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس قام : اإلنشاء .2

 .ةمن خالل بناء عمائر جدید أو طوابق لعمائر موجودة أصالً  إضافة
عادةالهدم و  .3 في  الموجودةبهدم بعض العمائر  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس قام : البناء إ

یشكل خطرًا على باقي  أصبحالبلدة القدیمة فمنها ما بني بغیر وجه حق، ومنها ما تصدع و 
 .بناؤها إعادةا تم ، وغالبًا مالعمائر وعلى الناس

تشغیل المباني المهملة  إعادةب األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس قام  :األبنیةتغییر وظائف  .4
وظائف بعض المباني  استبدالبها والحفاظ علیها، كما قام ب االنتفاعواستغاللها من أجل 

 .إلیهابحسب الحاجة 
  

  والتّرمیموالحفاظ  الّصیانةمشاریع  3.3
  

 :ومحیطه األقصىالمسجد ترمیم وعمارة  1.3.3
  

 اإلسالمي الّشرعيالمجلس لویات أو على رأس  ،األقصىالمسجد الشروع في ترمیم وعمارة كان 
، مجاورةالوالعمائر  الّصخرةوقبة  األقصى جامعال إلنقاذزمام المبادرة  هالذي أخذ على نفس األعلى

یر بدأت صدى كب اتوكانت ذ ولىاألالمرحلة  :في مرحلتین قد تمت التّرمیموكانت جل عملیات 
وافتتح ، )م1925 - ه1343( بدراسة المشروع وباشرت به عام، )م1922-ه1340(في عام

انیة حل، أما المر )م1929- ه1347( المشروع في عام  -ه1356( ة فقد بدأت في عامالّث
 أشملو  أعمالتي كانت  ألولىاولكنها لم تكن كالمرة ، 1)م1943-ه1362( ، وانتهت عام)م1938

حیث  األجنبیة األقطاروالجالیات المسلمة في  ةاإلسالمی األقطاروالتي حازت على دعم مالي من 

                                                             
  .53،61، ص2009العارف ، 1
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من  األقصى الجامعلم یستطع تغطیة تكالیف عمارة  أنهب األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس یؤكد 
   .1اهلذلك شكل وفودًا لجمع تبرعات من داخل فلسطین وخارج قافو األ إیرادات

  

، ومحیطه األقصىلعمارة المسجد مجموعة من الخطوات  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس وضع 
نشاءترمیم وهدم و  شملت  ،الّصخرة، قبة األقصى لجامعا( :ةالتّالی األماكن واسترجاع ممتلكات في إ

 ، هدم سبع أروقه،األقصىالمسجد المئذنة الفخریة، مئذنة باب السكینة، مئذنة السرایا، فتح أروقة 
 األقصىالمسجد ب، استرجاع العمائر التي تحیط إسالمي، تأسیس متحف األسعردیةعمارة المدرسة 

 إلى األقصى ساحة المسجدمن بعض العائالت التي استولت علیها، توسیع مدرسة البنات، تقسیم 
نشاءحدائق و  المسجد ترمیم وتوسعتها مع مشروع  األیتامماء، وتم شمل مدرسة دار  أحواض إ
  . 2)ومحیطه األقصى

بتحدید آلیة  األعلى اإلسالمي الّشرعيقام المجلس  األقصىوقبل الشروع بأي عمل في المسجد 
عدادو  األقصىعلى مشروع عمارة المسجد  لإلشرافمختصة تشكیل لجان  العمل من خالل مؤتمر  إ

  .اآللیاتللمهندسین وفیمایلي تفصیل لهذه 
  

 :التّرمیملجان  1.1.3.3
  

ال أعموالتي كانت تختص ب األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس تعددت اللجان التي شكلت في عهد 
 هذه اللجان سیطاً  أكثروكان  مالیة أخرىوكانت في مجملها تتكون من نوعین لجان فنیة و  ،التّرمیم

 ،األقصىالمسجد في  لو األ التّرمیمالتي تم تشكیلهما لمشروع  المالیة والفنیة، وشیوعًا هما اللجنتین
التي أدت  االنتقاداتمن التنافس العائلي و المجلس ب المحیطة الّظروفوقد یكون ذلك مرتبطًا ب

المشروع  نجازإل اإلداريمما استوجب دقة التنظیم المالي و  ،3المجلسالتشكیك في نزاهة  إلىبدورها 
مالیة وأخرى فنیة تشكیل لجنتین  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  إدارةلذلك قررت  ،بنجاح

وقامت عقد مؤتمر للمهندسین، ل اإلضافةب لو األ التّرمیمالمتعلقة بمشروع  األمورعلى  لإلشراف

                                                             
 .80/4/1,10/23/13، عن حالة المسجد األقصى وثیقة تحتوي على تقریر 1
  .80/4/1,10/23/13، وثیقة تحتوي على تقریر عن حالة المسجد األقصى 2
 .80/4/1,6/23/13القدسي الشریف،  وثیقة الشروع في عمارة المسجد األقصى 3
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ونهجت باقي  كاآلتي لو األسمت لجان المشروع وقُ  ،بنشر كل البیانات المتعلقة بهذه اللجان
  :تقریباً  النهج نفسهالمجلس  إشراففذت بالتي نُ المشاریع 

الهندسیة وتقدیم مشاریع مقترحة لعملیة  الّدراسات إعدادوهي اللجنة المسؤولة عن : اللجنة الفنیة-
بكبار المهندسین فكان المهندس المعماري المجلس ، ومتابعة تنفیذ المشاریع، واستعان اإلعمار

من تسلیم  االنتهاءبك من تركیا رئیس اللجنة الفنیة والذي توفي قبل  الّدینالمشهور كمال 
بك وحسني الدین جمال و ، اإلمام الحسیني رشدي بكو المهندس نهاد بك،  إلى اإلضافةبع، و المشر 

حتى یتسنى لها تقدیم  األقصىللمسجد ، وقد باشرت هذه اللجنة بدراسة الوضع المعماري 1*بك
  .المشروع المناسب للترمیم

لجنة عمارة اللجنة المالیة " اسمسالمي األعلى أطلق علیها المجلس الشرعي اإل: اللجنة المالیة-  
الشؤون المالیة ووضع السجالت وضبط  إدارةوهي التي تشرف على  " الشریف المسجد األقصى

مسؤوله عن جمع التبرعات الخاصة  وكانت األقصىالقیود، فیما یخص مشروع ترمیم المسجد 
كبار أعیان في عضویتها وجمعت اللجنة  ،من داخل فلسطین وخارجها األقصىمشروع المسجد ل

الشیخ خلیل و جنة، الشیخ موسى البدیري قاضي القدس ورئیس الل( :مدینة القدس وتألفت من
الحاج یوسف و ة، الّشرعیالشیخ حسام جاراهللا مفتش المحاكم و ، االستئنافالخالدي رئیس محكمة 

سعید الحسیني عضو و فیضي العلمي عضو مجلس النواب العثماني سابقًا، و الدجاني من التجار، 
 ، عارف و حاكم مقاطعة القدس،  معاونروحي عبد الهادي و مجلس النواب العثماني سابقًا

قاف القدس، أو  مأمورالحسیني بدر و  ،األعیاناسحاق الشهابي من و ، قافو األمفتش  النّشاشیبي
، األعیانالعفیفي من  رعبد القادو ، األعیانعادل جبر من و ، األعیانعبد القادر طهبوب من و 
 األقطارنبثق عن هذه اللجنة، لجان تطوف او ، 2)الحاج عبد الرازق الشهابي محاسب اللجنةو 

في كل لجنة في الصحف  األشخاص أسماءعن  عالناإلوكان یتم  ،العربیة لجمع التبرعات
سمیة  ، كما كان یتم نشر بیانات 3ة المستهدفة من قبل اللجنةالّدولوفي في داخل فلسطین  الرّ

سمیةالمتبرعین في الصحف     4ألي تشكیك في عمل اللجان تجاوزاً وذلك  )8الملحق رقم  أنظر( الرّ
                                                             

  .80/4/1,10/23/13وثیقة تحتوي على تقریر عن حالة المسجد األقصى،  1
دروزة، ، 53، ص2009وردت أسماء أعضاء اللجنة في وثائق المجلس دون ذكر اسم العائلة، ووردت بنفس الطریقة في، العارف، *

  .572، ص 1993
 .80/4/1,6/23/13القدسي الشریف،  المسجد األقصىعمارة في الشروع  وثیقة 2
 .80/4/1,7/23/13في سوریا،  األقصىالمسجد  وثیقة بعنوان 3

.مع كل مشروع ترمیم بنفس اآللیة المتبعة في اللجان السابقة لن یتسنى لنا طرحها بالتفصیل أخرىتشكیل للجان وقد تم  4  
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 إقرارالحسیني عقد مؤتمر یشمل كبار المهندسین لیتم  أمینطلب الحاج : مؤتمر المهندسین-

 :مهندسي اللجنة الفنیة كًال من إلى اإلضافةب، وضم هذا المؤتمر األقصىمشروع ترمیم المسجد 
، والمهندس اآلثارالمصریة عن لجنة  قافو األمندوبًا عن وزارة  أحمدالمهندس محمود أفندي (

في مصر، كما استعان المجلس  األشغالمصطفى بك حمدي القطان عن اللجنة الملكیة ووزارة 
  من الخبیر المهندس بمهندسین من حكومة فلسطین التي رشحت كالَ  األعلى اإلسالمي الّشرعي

” “Richmond  الذي كان یشغل منصب مساعد السكرتیر العام في حكومة فلسطین، والمهندس 
“Ghay” في حكومة فلسطین والمهندس  اآلثارعن دائرة“Harrison“  1)األشغالعن دائرة.  

  

، ونوقشت المشاریع المقدمة باقتراح من )م23/2/1924- ه17/7/1342( وعقد المؤتمر في
 جامعهدم ال لو األ االقتراح ، وتضمناألقصىركزت حول الجامع والتي ت الّدینالمهندس كمال 

عادةو  األقصى انيبناؤه من جدید، أما المشروع  إ ترمیم  إجراء، وقررت التّرمیم إعادةتضمن  الّث
ل كمال بك المشروع فَض وبینما ات، صالخشبیة وحفظ المقرن األوتاروتجدید  األسسعقود وتقویة لل

انيالمشروع  باإلجماعأقرت اللجنة  ،لو األ من  لو األبالرغم من صعوبة تنفیذه، لما في المشروع  الّث
 اإلستنادما تم  إذا، وقد یكون هذا الرأي هو السدید 2یةاألثر و  یةالّدینو  التاریخیةمضیعة لقیمة المسجد 

قدر  یةاألصلبالبقاء على المبنى القدیم والحفاظ على مكونات المبنى  التي تقول یةاألثر القاعدة  إلى
  .اإلمكان

  

انيالمشروع  إحالةثم اقترحت اللجنة الفنیة ب  صالحاإلال أعمشركة معماریة تتولى  إلىه إقرار بعد  الّث
طلبت مبالغ طائلة لم یكن  اأنه إال، األلمانیة ”Holsman“ وقد وقع الخیار على شركة والتّرمیم

ال أعمتكلیف اللجنة الفنیة ب إلىتوفیرها، مما أدى  األعلى اإلسالمي الّشرعيبمقدور المجلس 
شركة مختصة یتعبر خطوة  إلىالمشروع  إحالة أنبالرغم من  ،3)م1925-ه1343( عام التّرمیم

  .جیدة بمقیاس الیومألولى و امهنیة من الدرجة 
  

                                                             
.80/4/1,6/23/13القدسي الشریف،  وثیقة الشروع في عمارة المسجد األقصى 1  

 .80/4/1,10/23/13وثیقة تحتوي على تقریر عن حالة المسجد األقصى، 2
.80/4/1,6/23/13القدسي الشریف،  عمارة المسجد األقصىوثیقة الشروع في  3  
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  :األقصىللمسجد  التّرمیمتمویل مشروع   2.1.3.3

  

 الّصخرةوقبة  األقصىالجامع " األقصىالمسجد فیما یخص  التّرمیممشروع  إنجازاستوجب 
تكفي  قافو األ إیراداتهذا المشروع حیث لم تكن  نجازإل التّمویلتوفیر  "المحیطه بهوالمباني 

  :كما هو موضح أدناه أخرىالمشروع مما استدعى توفیر تمویل بطرق  نجازإل
  

  : المؤقت التّمویل 3.1.3.3
  

فریقیا و  آسیاالمسلمین في  إلىدعوة عامة  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس وجه  الجنوبیة  أمریكاو إ
 ،الحجاز( ةاإلسالمی األقطار إلىوفودًا  أرسلو  ،األقصىلدعم مشروع ترمیم  ،1والشمالیة واسترالیا

التي  األقطاروتعدت التبرعات  ،المشروع إنجازیطلب منهم التبرع من أجل ) الهند ،األستانة، العراق
الغربیة  الّدولفي  ةاإلسالمیومن الجالیات  ةإسالمیمن دول  األموالت أرسلالوفود، و  إلیهات أرسل

، 2الحجاز، سوریا، الهند، العراق، الكویت، البحرین، المحمرة(تي ساهمت في التبرع ال الّدولوكانت 
 إلى  اإلضافةب، 3)، المسلمین في الصین مقاطعة یوننانأمریكاسوریا، تركیا، مصر، المهاجرین في 

 لو األ، الملك فیصل "الحجاز"حسین بن علي  الشریفتبرعات من الملوك والرؤساء العرب مثل 
كما كان  ،4"الهند" الّدین، موالنا طاهر سیف "الهند" ، صاحب السمو نظام حیدر آباد الدكن"العراق"

 اإلسالمي الّشرعيالمجلس  وكان ،هالي فلسطین من كل المدن تقریباً أیتم جمع التبرعات من 
سمیةومقدار التبرع في الصحف  سماالیقوم بنشر المعلومات الخاصة بالتبرعات لتشمل  األعلى ، الرّ

على بیانات دقیقة عن المتبرعین وحجم  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس كما احتوت سجالت 
  .اإلنفاقالنفقات وكیفیة 

  
  
 

                                                             
 .80/4/1,15/24/13بالد الیوننان الصینیه،  إلىكتاب موجة  ،اإلسالميوثائق المجلس الشرعي  1

.المحمرة عاصمة األهواز سابقا وهي تقع بین العراق وایران 2  
وثائق المجلس . 80/4/1,6/23/13القدسي الشریف، سجل رقم  المسجد األقصى، الشروع عمارة اإلسالميوثائق المجلس الشرعي 3

 .80/4/1,15/24/13، رسالة مجیبة من بالد یوننان، األعلى اإلسالميالشرعي 
 .8م، ص1928، األعلى اإلسالميبیان المجلس 4
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  :الّدائمةالموارد  4.1.3.3
  

المتعلقة موارد دائمة، لتغطیة نفقاته وخاصة  إیجاد إلى األعلى اإلسالمي الّشرعيسعى المجلس 
المصادر الرئیسة لموارد  إلى  اإلضافةب، ذلك األقصىالمسجد فیما یخص السیما  التّرمیمعملیات ب

والتي یتم الحصول علیها عن  ،األعلى اإلسالمي الّشرعيالتي یشرف علیها المجلس  قافو األ
من  إیجارالتي تأخذ بدل  اإلیجارةالوقفیة، و  راضياألتجبى من التي الوقفیة  األعشارطریق 

الوقف بغیره والذي یتم بهدف تحقیق  استبدالعقارات، و  أو أراضيالممتلكات الوقفیة سواء كانت 
  .1عائد أكبر

یة االستثمار  بعض المشاریع إنشاءب األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس قام  ما سبق إلى اإلضافةب
 اإلنفاقتستطیع من خاللها  قافو األالعقارات والمخازن التي تدر عائدات على بناء  أوشراء مثل 

توفیر  إنشائهمشروع الفندق الكبیر وكان الهدف من وكان أهم هذه المشاریع ، 2التّرمیمعلى مشاریع 
دكاكین في  إنشاء إلى  اإلضافةب،  3تحدیداً  األقصىمسجد مصدر مالي دائم لإلنفاق على ترمیم ال

  .4ارىالنّصفي حارة  أخرىسوق البزار، و 
  

 :األقصى الجامععمارة  5.1.3.3
  

فكان هناك تفاوت  ،وتبدل الحكمبفعل الزالزل  التّغیراتللعدید من  األقصىتعرض الجامع 
بالذهب  بواباألبالجامع األقصى خالل توالي الخلفاء الملسملین فمنهم من أمر بتلبیس  االهتمامب

كان من الواضح  و ، 5لتوفیر نفقات ترمیم وصیانة الجامع األقصى *والفضة ومنهم من أمر بقلعها
السیما نهایة الحكم العثماني مما  التاریخیةفي بعض المراحل  األقصىبالجامع  االهتمامضعف 

                                                             
 .104، ص2005المهتدي،  1
 .8م، ص1928سنة األعلى،  اإلسالميبیان المجلس الشرعي  2
 .8م، ص1929، سنة األعلى اإلسالميبیان المجلس الشرعي  3
  .10م، ص1929اإلسالمي األعلى، سنة بیان المجلس الشرعي  4
، أمر الخلیفة أبو جعفر المنصور بقلع الصفائح الذهبیة والفضیة التي كانت على األبواب )م747-ه130(عندما وقع زلزال عام *

الجامع األقصى، لمعرفة المزید عن تأثیر التقلبات السیاسیة على الجامع األقصى أنظر وضربت دنانیر ودراهم وأنفقت على ترمیم 
 .43،44،45ص ،2009العارف، 

  .43ص ،2009العارف،  5
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العدید من  إجراءالذي استدعى  األمر االنهیارعلى وشك  أصبحوهنه وتصدعة حیث  إلىأدى 
عادةو  والتّرمیم اإلعمارعملیات    .1األقصىللجامع  اإلعمار إ

  

 أخطاء هناك  كان ،األقصىترمیم الجامع  األعلى اإلسالمي الّشرعيوعندما باشر المجلس 
 طاء األخونذكر من هذه ، حدوث خراب إلىعتبرتها اللجنة الفنیة قاتلة، أدت إم سالفهمعماریة أل

التي  األعمدةدة رفیعة بالنسبة لسعة القناطر، وكذلك أعمعلى  كانت تقوم األقصىالجامع قبة  أن
ذلك  إلى، ونضیف ة بینهالالمسافات الفاص إلىنسبة بر غایة بالنحافة بالتوالتي تع األروقةتحمل 

من الحجر والذي كان یصنع والقواعد والتیجان  األعمدةنوع الحجر الذي كان یستخدم في صناعة 
من  اتاألساسأن منطقة  أیضاً وتشیر التقاریر  ،الذي لم یقوى على تحمل الثقلالمزي المحلي 

أما  ،اتاألساسضعف قوة التماسك في منطقة  إلىالجهة الغربیة كانت تقوم على التراب مما أدى 
 االحتاللخالل المتقاطعة  األقبیةحیث بنیت  الّشرقيبالنسبة لسقف الجامع وتحدیدًا في الرواق 

العقود  *انفصال صنجات إلىتم بناؤها بطریقة غیر فنیة مما أدى والتي  2الصلیبي للمسجد
  .3المتقاطعة األقبیةحدوث شروخ في  إلىدى أوالرصاص مما  األتربةالمتعامدة بفعل ثقل 

  

على  األعلى اإلسالمي الّشرعيیكون من المنطقي أن یتم محاسبة من سبقوا المجلس  وقد ال
 أكثرقد مضى على بناؤها   اتاألساسالمتقاطعة و  األقبیةك األجزاءطریقة البناء وتحدیدًا أن بعض 

  .من ثماني قرون
  

كان الضعف والوهن قد أصاب  التّرمیمال أعم األعلى اإلسالمي الّشرعيوعندما باشر المجلس 
التي ضعفت، والقبة التي تصدعت بفعل  اتاألساسوتحدیدًا  األقصىكبیرة من الجامع  أجزاء
وتضمنت  األعلى اإلسالمي الّشرعيلویات المجلس أو على رأس  األقصى، مما جعل الجامع الّزمن

  :مایلي التّرمیمعملیات 
                                                             

،  41ص ،2009العارف،  ،11،16، ص2ج، 2009الحنبلي،  أنظر األقصىلمعرفة المزید عن التطور المعماري في الجامع 1
,p10,7,Burgoyne,1987,p772000 , Natsheh  

.الذي كان أیام العباسین والفاطمین األقصىلتخطیط األصلي للجامع ختلفة عن االمتقاطعة بطریقة م األقبیةجاء بناء  2  

یتكون ، وقد تكون من مادة غیر الحجر ت القوستح توضوع غیرةص ارةحجلغة ھي لبنة العقد، وھي : Voussoirصنج أو *

  .منھا و من غیرھا بناء العقد
حول  األوقافمدیر  إلى اإلسالمي، رسالة من سكرتیر المجلس 80/4/1,93/37/13 األقصىتقریر محمود باشا عن تعمیرات المسجد 3

 .80/4/1,94/37/13م، 1944عام  األقصى، تقریر بمناسبة افتتاح ترمیم المسجد 80/4/1,123/39/13 األقصىعمارة 
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  :ترمیم القبة 6.1.3.3

  

  :أساسیتین مرحلتین في األقصىتم ترمیم قبة الجامع 
  

  :األولىالمرحلة 
 التقاریر الهندسیة للمجلس تشیر ةیالطبیع والعوامل الّزمنمرور  بفعلخراب كبیر  إلىتعرضت القبة 

تشكل  كانتأن القبة كانت متصدعة و  ،)م1924-ه1342( لعام األعلى اإلسالمي الّشرعي
تحت القبة بما  األعمدةبعض  یالن فيحدوث مَ  إلىوالتیجان مما أدى  األعمدةضغطًا هائًال على 

بترمیم القبة  األعلى اإلسالمي الّشرعيوفي العام نفسه باشر المجلس  ،یقارب العشرین سنتیمتر
 اإلسمنتبالقبة  أسستقویة  ،التّرمیم الأعم، وتضمنت 1"أنفس شيء في المسجد" اأنهعلى اعتبار 

خامدة أعم استبدالو  المسلح القدس  والتي جلبت من محاجر ،دة جدیدةأعمب تیجانهاقواعدها و و  الرّ
  .2"األبیضالمزي "من الحجر 

  

 ماأملبسة بالحجر،  المسلح اإلسمنتجدیدة من  أخرىالقدیمة ب األقواسقوسین من  استبدالكما تم 
، المسلح اإلسمنتجدیدة ترك بینها فراغ لقوس حامل من  أقواساً  هاأنشئ تحتفقد  رىاألخ األقواس

رممت رقبة القبة وتم كما ، سها بالحجریتم تلب المسلح اإلسمنتمن  أخرىواستبدلت قطع الشدادات ب
القبة بالفسیفساء واستبدل  رقبةومن ثم رصف ، الّشرقيسقف القبة  إصالح إلى اإلضافةبقصارتها 

خامالقبة ببالط من  تحتالبالط الذي    .3الرّ
  

  : ةالّثانیالمرحلة 
خراب الكثیر  إلىالذي أدى  ،)م1927 - ه1345( وما إن انتهى ترمیم القبة حتى حدث زلزال عام

فتبین أن  ،على فحص القبة بعد الزلزال األعلى اإلسالمي الّشرعيمن العمائر، مما حث المجلس 

                                                             
 .3م، ص1928 ،أخرى أماكنو  األقصىقبة  األعلى، عمارة اإلسالميبیان المجلس الشرعي  1
 .3م، ص1928 ،أخرى أماكنو  األقصىقبة  األعلى، عمارة اإلسالميبیان المجلس الشرعي  2
قبة  األعلى، عمارة اإلسالميبیان المجلس الشرعي  -80/4/1,35/26/13، 3تقریر رقم  ،األعلى اإلسالميوثائق المجلس الشرعي  3

 المسجد األقصىالتي یقتضیها مشروع  عمال، وثیقة خالصة الكشف العام لأل12ص م،1928 ،أخرى أماكنو  األقصى
  .13/؟/80/4/1,255
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ال أعمبأن هذا یدل داللة صریحة على أن التقاریر  توأشار  ،القبة لم تصب بأي أذى بعد الزلزال
حسب تقدیر  االنهیارحمت القبة من  اأنهالفنیة، و  األصولقد جرت على أكمل وجه وحسب  التّرمیم

  .1المهندسین
خفیفًا مقارنة بسالفه،  ، حدث زلزال آخر والذي كان)م1937- ه1356(وبعد عشر سنوات في عام

في القبة خالل الزلزالین لم تتعدى رصف بعض قطع الفسیفساء  الّصیانةال أعموكانت 
  .2المتساقطة

 ثتأحدالقبه بأضرار نتیجة إلقاء الیهود قنابل  أصیبتحیث  ،)م1948-ه1367( أن حل عام إال
  .3تساقطت النوافذ الزجاجیة إلىوأدت  هاحول حریقاً 

 

غم قد تم استخدام بعض المواد في  أنه إال ،التّرمیمفریق من الخبراء على عملیة  إشرافمن  وبالرّ
مقبوًال من الناحیة  األمریكون هذا  على نطاق واسع، قد ال المسلح اإلسمنتمثل  التّرمیمعملیة 

تقویة  أوجدار  إنشاءك حاالتالفي بعض  اإلسمنتحیث یمكن أن یستخدم هذا النوع من  یةاألثر 
، وذلك لیتسنى فصلها عن 4على سبیل المثال األقواس، ال یمكن استخدامة في ترمیم القباب األسس
أي ترمیم آخر، كما لم یكن خیار  األمري في حال تطلب األصلدون حدوث أضرار للمبنى  األثر

خامدة أعمفي صناعة  األبیضاللجنة الفنیة في استخدام الحجر المزي  موفقًا،  تیجانهاوقواعدها و  الرّ
یقوى على حمل  ال نهالالحقة وذلك أل التاریخیةهذا النوع من الحجر في الفترات  استبدالحیث تم 

 .5األثقال
  

 :األقصىالجامع  عقودو  أساساتترمیم  7.1.3.3
  

المشاكل التي  أبرزمن  وكان هذا الضعف ،هأساسات في ضعف من األقصىعانى مبنى الجامع 
بنیت على جدارین  األقصىالسیما أن الطبقة العلیا من الجامع في حلها،  اإلسراعاستوجبت 

                                                             
 .60ص ،2009، العارف، 80/4/1,6/23/13ة المسجد األقصى الشریف، وثیقة الشروع في عمار  1
 .80/4/1,224/48/13 ،األعلى اإلسالميالمجلس الشرعي  إلىرسالة من مفتش المعاهد الدینیة  تضمنوثیقة ت 2
 .80/4/1,224/48/13 ،األعلى اإلسالميالمجلس الشرعي  إلىرسالة من مفتش المعاهد الدینیة  تضمنوثیقة ت 3
 .، مقابلة2016 ،زیادة عادل، أیار 4
 .80/4/1,123/39/13، األقصىحول عمارة  األوقافمدیر  إلى اإلسالميرسالة من سكرتیر المجلس  5
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ببعضها بواسطة شدادات خشبیة تعرضت مع مرور  ةدة مربوطأعمضعیفین یمتد على طولهما 
  .1الجدرانو  األعمدةتكبس  إلىللنخر مما أدى  الّزمن

  

زاء  األقصىبمشروع ترمیم للجامع  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  هذه الحالة قام وإ
المائلة وتجدید  األعمدةوتقویم  األسستقویة  التّرمیم، وتضمنت عملیات )م1924-ه1342(عام

 األقواس تقویةحیث تم لتقویة البناء،  األقصىجامع الخشبیة في الجزء السفلي من ال األوتار
 هائالً  اً ، حیث كان البناء العلوي یشكل ضغطالمسلح اإلسمنتبالقبة  أساساتوتحدیدًا  األركانو 

 إصالحمن  االنتهاءن یتم أفما  ،تظهر باستمرار الّصعوبات، وظلت األقصى لجامعا أساساتعلى 
وتم مشروع المن  االنتهاء، ومع ذلك تم صالحاإلو  التّرمیم إلىخر یحتاج آحتى یظهر شيء شيء 
  2.اإلمكانقدر   اتاألساستقویة 

  

فحوصات  إجراءفي  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس واصل  والحفاظ الّصیانةباب استمرار ومن 
یتعلق بكوارث طبیعیة فبعد زلزال  األمركان  إذا وتحدیداً  ،األمرالمسجد كلما استدعى  ساساتأل

  3.الّشرقيو  األوسطظهور تصدعات تحدیدا في الرواق  إلىالذي أدى ، )م1937 -ه1356(عام
، البعد عن الهدم التّرمیماعتمد في رؤیته حول  األعلى اإلسالمي الّشرعيومن الواضح أن المجلس 

مثل  رىاألخللعوامل  اإلضافةبمما زاد من صعوبة المهمة الملقاة على عاتقه،  ،نمكااإلقدر 
مشاریع  إعدادالمالیة في بعض الفترات التي حالت دون  الّصعوباتالتحدیات الطبیعیة كالزالزل، و 

  .ترمیم وقائیة، واعتمدت على ما تقتضیه الحاجه فقط
  

ن كان ،وحدها غیر كافیة "Restoration" التّرمیموقد تكون عملیة   األسالیبى أهم أحد يه توإ
جزء من عملیة دقیقة یتم اللجوء إلیها في المراحل  الحمایة المبنى إال أنهة التي یعتمد علیها یاألساس

الیصل  والتي من المفترض أن ،4التشقق أو الـتعریة أو التآكلالتي یتعرض بها المبنى للتصدع أو 
،  جنب إلىجنبًا  "Preservation"عملیة الحفاظ عملیة الترمیم مع  اشتتم ما إذاإلیها المبنى 

                                                             
 .2م، ص1928 ،أخرى أماكنو  األقصىقبة  األعلى، عمارة اإلسالميبیان المجلس الشرعي  1
 األقصى، عمارة قبة األعلى اإلسالمي، وبیان المجلس الشرعي 80/4/1,6/23/13الشریف ، المسجد األقصىوثیقة الشروع في عمارة 2

 .م1928، أخرى أماكنو 
 .80/4/1,94/37/13م، 1944م األقصى عاتقریر بمناسبة افتتاح ترمیم المسجد 3

.21، ص2010المصري،م ،   4  
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الحفاظ تحمي المبنى من  الترمیم وذلك ألن عملیة عملیة أعم وأشمل منعملیة الحفاظ تعتبر  حیث
 إلى تحتاج عملیة الحفاظو  تلف أو تالشي أي عنصر ذات قیمة وتأثیر من الناحیة الفنیة أو األثریة

ظ حتى یتم الحفا، 1من الجهات المسؤولة والمعماریین والمجتمع المحلي والقوانین والتشریعات تعاون
وتتضمن عملیة الحفاظ عدة  یة له،الّدور  الّصیانة أمیني في الحاضر والمستقبل وتاألثر على المبنى 
یها، ومن ثم توثیق حالة المبانى حدید المناطق التي یجب الحفاظ علالمباني وت بتسجیلآلیات تبدأ 

عداد المخططات والتصامیم التي تتوافق مع قوانین الحمایة، ومن اوجمع البیانات عنه اتخاذ ثم ، وإ
صیانة أو ترمیم  إلىنى یحتاج المبما كان  إذاوتحدید  ،2الذي سیتم العمل به األسلوبالقرار حول 

عاة بناء   .أو هدم وإ
كان هناك قصور  أنه إال، التّرمیمتنفیذ عملیات  األعلى اإلسالمي الّشرعيس المجل استطاعوقد  

 .یةالّدور  الّصیانة الحمایة في عملیات
  

  :األقصىأروقة الجامع ترمیم  8.1.3.3
  

من یعاني  أنهاتضح ، )م1924-ه1342(في عام  األقصىالجامع  دراسة عن حالة إجراءبعد 
 األعمدةمع انحراف بعض  األعمدةوتآكل في الشدادات الخشبیة الرابطة بین  األعمدةفي  اتحناءإن

 اأنهركأعلى القبة وتمكین  األقصىداخل الجامع  االهتمامانصب قد ومع ذلك  عن موقعها،
  .3األكبر المتصدعة التي كانت تشكل الخطر 

  

من الجهة  لو األالرواق في  ،)م1927- ه1345(بعد الزلزال عام تشققات طولیة  وعلى أثر ظهور
انيالغربیة والرواق   األوسطالرواق  إلى  اإلضافةبالموازي له من نفس الجهة والرواق السادس،  الّث

باشر  ،الّشرقيخامس في الحائطین الغربي و ال إلى لو األالذي حصل فیه تشققات من تحت الجسر 
ه أساساتغرب القبة وصب  القائم الجداروهدم  التّرمیمعملیة ب األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس 

  .4، كما تم تحكیم وتجدید جمالونات السقف الشمالياألعمدةبعض  استبدالمن جدید و 
                                                             

.1عفیفي، بدون تاریخ، ص 1  
.28، ص2010المصري، م،  2  

م، 1927لشهر تموز  المسجد األقصىتقریر عن عمارة  ،م 1927م،1926 التي جرت عمالتقریر عن العمارة واأل3
80/4/1,272/27/13 . 

م، 1927لشهر تموز  المسجد األقصىتقریر عن عمارة م، 1927م، 1926 التي جرت عمالعن العمارة واأل تقریر4
80/4/1,272/27/13 . 
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حدث زلزال ، )م1937-ه1356( ، ففي عام عام)م1927-ه1345( بزلزال عام األمرولم ینتهي 
 اإلسالمي الّشرعي، مما استدعى المجلس األقصىأضرار كبیرة داخل أروقة الجامع  إلىآخر أدى 

كًال من السید محمد نافع وكیل  إرسالالعربیة في مصر وتم  اآلثارحفظ  إدارةلالستعانة ب األعلى
، لتقدیم تقریرهم عن مواضع الخلل 1اآلثارحفظ  إدارةوعبد الفتاح حلمي مفتش الهندسة في  اإلدارة

 الّشرقي، حیث أن القسم األوسطوالرواق  الّشرقيوالتي كانت تتركز في القسم  األقصىفي الجامع 
  .المتقاطعة  األقبیةات خطیرة في ظهر فیه تشقق

  

عادةو  األروقةهدم ب تم تقدیم اقتراح الّدراسةوبعد   بنائها، حیث كان من المتعذر ترمیمها، ووافق  إ
ة حسب الّشرقیبناء الجهة  إعادةعلى هذا المشروع، وتم  األعلى اإلسالمي الّشرعيآنذاك المجلس 

السقف بالجملون الخشبي الذي تعلوه صفائح ي لها بالعهد العباسي، وتغطیة األصلالتخطیط 
  ).1.3اللوحة رقم  أنظر(الرصاص

  

 مقاومةالحاملة للعقود، فلم تقوى على  األعمدةفقد حدث میًال خطیرًا في  األوسطأما بالنسبة للرواق 
خامدة وقواعد وتیجان من أعمالثقل بسبب مادة حجر البناء، واستبدلت ب  إیطالیاتم استیرادها من  الرّ

أما بالنسبة للسقف فقد استبدل الجملون الخشبي ، 2)2.3 رقم الّشكل أنظر(عالیة الجودة  بمواصفات
وتم نقشه وتذهیبه من الداخل بطراز قریب  ،)31.رقم  الّشكل أنظر(بجملون مصنوع من الحدید 

والرواق  الّشرقيالخاص بالقسم  التّرمیم، وافتتح مشروع )2.3 اللوحة رقم أنظر(الفاطمي الّطرازمن 
  .)م1944- ه1363(عام  األوسط

  

بفعل القاء قنابل من  األضرارلبعض  األقصىتعرض الجامع ) م1948 -ه1367(مع حلول عام
  .قبل الیهود علیه

  

                                                             
 .80/40/4/1,368/4/13 األقصىالعربیة بالقاهرة حول المسجد  اآلثارحفظ  إدارةتقریر محمود بك أحمد مدیر 1
 اآلثارتقریر مقدم من عبد الفتاح حلمي مدیر حفظ  ، /80/4/1,115/38/13م، 1938عام  األقصىتقریر بالكشف عن حالة المسجد 2

، األقصىشروط ومواصفات أعمدة الرخام للمسجد  ،/80/4/1,296/46/13م، 1944عام واألوسطبمناسبة تجدید القسم الشرقي 
80/4/1,105/38/13. 
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غم  إالقد استبعد خیار الهدم من خطته المعماریة  األعلى اإلسالمي الّشرعيمن أن المجلس  وبالرّ
جعلته مجبرًا على تغییر رؤیته للحفاظ على الجامع  األقصىأن متتطلبات الحفاظ على الجامع 

عادةبهدم المبنى و  الّدین، ویتضح مما سبق أن اقتراح المهندس التركي كمال األقصى بنائة قد تم  إ
ن كان لم یتم هدم المبنى بشكل كامل،  من المبنى  اً كبیر  اً جزءأن  إالتنفیذه بطریقة غیر مباشرة وإ

  .1استبدل بمبنى جدید
 

  :ویمكن إجمال نشاط المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى في الجامع األقصى بالنقاط التالیة
خامدة أعم استبدالو بتقویة أسس قبة الجامع األقصى، ، )م1924-ه1342(قام المجلس عام  -  الرّ

، كما رممت أخرىالقدیمة ب األقواسقوسین من  استبدالكما تم ، دة جدیدةأعمب تیجانهاوقواعدها و 
رصف رقبة القبة ، ومن ثم الّشرقيسقف القبة  إصالح إلى اإلضافةبرقبة القبة وتم قصارتها 

خامبالفسیفساء واستبدل البالط الذي تحت القبة ببالط من   .الرّ
      المائلة  األعمدةوتقویم  بتقویة أسس الجامع األقصى،، )م1924-ه1342(قام المجلس عام  -

 األقواستم تقویة  كمالتقویة البناء،  األقصىالخشبیة في الجزء السفلي من الجامع  األوتاروتجدید 
 .المسلح اإلسمنتب األركانو 

ه من جدید أساساتالجدار القائم غرب القبة وصب هدم ب، )م1927 -ه1345(قام المجلس عام  -
 .السقف الشمالي، كما تم تحكیم وتجدید جمالونات األعمدةبعض  استبدالو 

عادة بنا، )م1937-ه1356(المجلس عام قام  - وتغطیة السقف بالجملون ئه، هدم الرواق الشرقي وإ
 .الخشبي الذي تعلوه صفائح الرصاص

الرواق األوسط بأخرى دة وقواعد وتیجان أعم استبدالب، )م1937-ه1356(قام المجلس عام  -
خاممن مصنوعة   بدالً  بجملون مصنوع من الحدید، كما تم تغطیة السقف إیطالیاتم استیرادها من  الرّ

  .، وتم نقشه وتذهیبهن الخشبيالجملو  من
  

                                                             
 .4، ص2009 هامیلتون، 1
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  1بعد تجدیده األقصىفي الجامع  الّشرقيصورة للقسم ) 31.( اللوحة

  

  
  2بعد تجدیده األقصى للجامع األوسطللرواق صورة  )32.( اللوحة

                                                             
 .80/4/1,296/46/13 األعلى، اإلسالميوثائق المجلس الشرعي  1
 .80/4/1,296/46/13اإلسالمي األعلى، ق المجلس الشرعي وثائ 2
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  1األوسطلجملون القسم  األفقيالمسقط تفاصیل  )31.( الّشكل

  

  
خامدة أعمشكل ) 32.( الّشكل   2إیطالیاالمستوردة من  الرّ

                                                             
 .80/4/1,369/40/13 األعلى، اإلسالمي المجلس وثائق 1
 .80/4/1,105/38/13اإلسالمي األعلى، وثائق المجلس الشرعي  2
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 :1الّصخرةعمارة قبة  9.1.3.3
  

  :خالل مرحلتین الّصخرةبترمیم قبة  األعلى اإلسالمي الّشرعيقام المجلس 
صفائح الرصاص التي كانت تعلو  إصالحوتضمن  :)م1924 - ه1342( عاممشروع ترمیم  .1

صفائح الرصاص تسمح كانت القبة والتي یقوم مقامها الیوم صفائح النحاس المطلي بالذهب، و 
 خراب الهیكل الخشبي الداخلي للقبة إلىالذي أدى  األمر ،داخل القبة إلى األمطاربترشح میاه 

ات في تلك التّرمیم أبرزوالسقف الخشبي المثمن اللذان تم ترمیمهما خالل المشروع، وكان من 
صالحو  الفسیفساء والزخارف من الداخل، إصالحالفترة هو  الذي خرب بفعل العوامل  القاشاني إ

 تأصبحوتكاثفت علیها الغبار ف یةعوامل الجو التأثرت ب التي النوافذ إصالح إلى اإلضافةب الجویة
وتم  الّصخرةالشمالي لصحن  الّشرقي،  كما تم ترمیم الركن مظلمة مما استدعى تغییر عشرة منها

الفسیفساء التي تزین  إصالحكما تم ، التّرمیمجدیدة خالل عملیة  أخرىب 2قدیمة أحجار استبدال
 .3الّصخرةلقبة  األربعة بواباأل أحدالباب الجنوبي  أرض

 األعلى اإلسالمي الّشرعيیظهر من خالل تقاریر المجلس  :)م1937 - ه1356( ترمیم عام  .2
 التي جرت في سنوات العشرینات ولىاألات التّرمیمن أ األربعیناتفي أعوام الثالثینات و  الّصادرة

فنیة، وبعد الغالط ملیئة باأل المهندسین واعتبروهابما فیه الكفایة  ناجعةلم تكن  الّصخرةلمبنى قبة 
، الّصخرةالعربیة بمصر بفحص قبة  اآلثار، باشر مندوبي دائرة حفظ )م1937-ه1356( زلزال

بها قبة  أصیبتباشا الذي صدم لحالة الوهن التي  أحمدوكان على رأسهم المهندس محمود 
بك وتحدیدًا  الّدینالتي أعدها كمال  ولىاأل التّرمیمصریح لخطة  كتب تقریر وفیه انتقادو ، الّصخرة

" الترقیع"تتعدى عملیة  ال اأنهالذي یكسو الجدران من الخارج ووصفها ب القاشانيفیما یخص 
  :ائالً قویضیف 

 

                                                             
  ،م2002، النتشه ،2009العارف،  ،16ص  ،2ج، 2009الحنبلي، : أنظرلمعرفة المزید عن قبة الصخرة 1

Richmond,1924, Nuseibeh,1996  and r Graba ,,1932Creswell  
استخدمت في عملیات ترمیم جرت  ،ال تتناسب مع مكانة قبة الصخرة كانت هذه األحجار مأخوذة من بنایات قدیمة احتوت على نقوش2

   .، مما استدعاهم الستبدالهااإلسالميلقبة الصخرة قبل والیة المجلس الشرعي 
القدسي الشریف  المسجد األقصىوثیقة عن عمارة  ،13/؟/80/4/1,301، المسجد األقصىالفنیة في تعمیرات  األغالطوثیقة تتضمن 3

وثیقة تتضمن تقریر الهیئة الفنیة ، 80/4/27/25/13، م1935الهیئة الفنیة عام  أعمالوثیقة تتضمن تقریر عن ، 80/4/1,8/23/13
 .80/4/1,272/27/13، م1927عام 
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  3رقم  الّشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  1م1942صمم بأمر من حكومة فلسطین عام  األقصى مخطط للمسجد) .33(الّشكل 

                                                             
 .80/4/1,145/42/13 األعلى، اإلسالميوثائق المجلس الشرعي  1
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دراسـة  1طاالنقـ قـد درس هـذه الـّدینما قبل عشرة أیـام أن المرحـوم كمـال  إلىكنت واثقًا الوثوق كله "  
 اآلن  التنفیـــذ الـــذي دعیـــت إالینقصـــه  مشـــروعًا كـــامًال مـــن جمیـــع النـــواحي ال صـــالحوافیـــة وأعـــد لإل

 األقطـــارفـــي جمیـــع  اآلثـــارأقـــف أمـــام مشـــروع خیـــالي لـــو نفـــذ ألقـــام علمـــاء  اآلن بـــي إذاللقیـــام بـــه، فـــ
وأقعـدهم وألدى القتــراف أكبــر جریمــة أثریــة شــهدها التــاریخ واقعـة علــى أفخــم أثــر فــي العــالم، لكــن اهللا 

  2."سلم
  

 اإلسـالمي الّشـرعيالمجلـس  دارةباشـا صـادما إل أحمدیكون تقریر محمود  ض أن التر فممن الكان و  
القدیمـة فـي حكومـة  اآلثـارتقریـر دائـرة ، مـن خـالل الّصـخرةبوضـع قبـة  علـمالتـي كانـت علـى  األعلى

، والــذي أشــار لمجمــل المالحظــات الــواردة فــي )م21/9/1935-ه22/6/1354( الصــادر فلســطین
فعلــى  ،كانــت تعــاني حالــة مــن الشــیخوخة الّصــخرةباشــا، والــذي جــاء فیــه أن قبــة  أحمــدتقریــر محمــود 

خـــامي كانـــت كســـوة األرضـــالمســـتوى  لـــواح أ إلـــى اإلضـــافةبللســـقوط،  آیلـــةمـــن داخـــل وخـــارج القبـــة  الرّ
خام  الّصـخرةالملتفـة حـول  طوانةباالسـوالعقود التي تتوسط الـرواقین المحیطـین  األقواسالتي تستر  الرّ

بالنسبة للقبة فقد كانـت تعـاني الفسیفسـاء مـن خـراب كبیـر، ووصـفها محمـود بیـك بتقریـره  أماالمشرفه، 
بطریقـة  أدخلـتالفنیـة كوجـود قضـبان مـن الحدیـد  طاء األخبغیر مسمى، كما الحظ بعض  اسم اأنهب

مســدودة،  األمطــارمـن الخــارج فكانــت المزاریـب المخصصــة لتصــریف میـاه  أمــاغیـر فنیــة فـي البنــاء، 
 إلــىممــا أدى  ،للــداخل األمطــارخــراب كســوة الرصــاص فــي الســقف التــي ترشــح میــاه  إلــى اإلضــافةب

ن أالــذي كـان یعــاني تآكـل وخاصــة فـي رقبــة القبـة حیــث  للقاشـانيخـراب مونـة البنــاء وامتـداد الضــرر 
حـدوث بعـض الشـروخ فـي  إلـىمـن خـالل الثقـوب، ممـا أدى  األمطـارالشبابیك في الرقبـة ترشـح میـاه 

  .3رقبة القبة
  

تـم حیـث تجري كما أرادهـا المهنـدس محمـود بیـك  لم اأنه إال، الّصخرةقبة  إصالحخطة  رغم انطالق
ام الســید یــق إلــىممــا أدى ، المشــاكل ، مــع اســتمرار معظــمالّصــخرةفــي قبــة  اتصــالحاإلبعــض  إجــراء

ضـح أو حیـث  الّصـخرةعـن حالـة قبـة ، )م1947-ه1366( ثـاٍن عـامتقریـر  إعدادعبد الفتاح حلمي ب
                                                             

وتركیب المادة المصنوع منها وطریقة الصنع والرسم واللون وتكوین المادة البراقة على سطحة مع ضمان  القاشانيالمقصود بها مقاسات  1 
  .80/4/1,204/46/13ائدة في مدینة القدس، وثیقة رقم الجویة الس لألحوال القاشانيمقاومة 

إصالح، العربیة في مصر عن حالة قبة الصخرة وما تقتضیه من  اآلثاروثیقة تتضمن تقریر من محمود احمد مهندس في دائرة  2
80/4/1,204/46/13. 

 .80/4/1,83/35/13، شخص اسمه نافع بك تتضمن شرح عن حالة قبة الصخرة إلىوثیقة تتضمن رسالة  3
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تسـیر  االنحـاللأن عوامـل الضـعف و  إال ،خطـر یـداهمها ةاإلنشـائیمـن الناحیـة  الّصخرةأن لیس بقبة 
 الّسـببخشـابها ومبانیهـا وزخارفهـا و أمن خالل العطب الـذي أصـاب بعـض ، فیها بخطى واسعة وذلك

الـــداخل بســـبب خـــراب ألـــواح الرصـــاص الخارجیـــة  إلـــى األمطـــارالرئیســـي فـــي ذلـــك هـــو ترشـــیح میـــاه 
  .الواجهات وتساقط الكثیر منها یكسوالذي  القاشانيتفكك بالط  إلى اإلضافةب
  

تغطیتها  وأحكاممصنوعة من النحاس  أخرىبلواح الرصاص أ إصالح ضرورة الً أو وهذا یقتضي  
صالحمن الخارج و  لواح الرصاص أ استبدالوكان اقتراحه ب ،القاشانيالهیكل الخشبي للقبة وترمیم  إ

 إصالح إلى  اإلضافةبالتقلبات الجویة  یقاوممصنوعة من النحاس الذي  أخرىالقبة ب شىالتي تغ
  .الّسببمعرفة  ة، ولم یتسنى للباحثاتصالحاإل، ولم تتم هذه 1والفسیفساء القاشاني

  

فیها فجوة  ثتواحد، حین اخترقت قنابل الیهود القبة )م1948 -ه1367( سوءا عام األمروزاد 
  .2*تساقط النوافذ إلىكبیرة من الجهة الغربیة وأدت 

  
 :ترمیم مآذن المسجد األقصى 10.1.3.3

  

، تضررت الشمالي رة في الجداواحدالجدار الغربي و  ثالث فيأربعة مآذن تتوزع  األقصىللمسجد 
 اإلعمارو  التّرمیم، فكان لها نصیب من "الزالزل"والعوامل الطبیعیة  الّزمنهذه المآذن بفعل مرور 

 :التّالي، على النحو األعلى اإلسالمي الّشرعيفي فترة المجلس 
  

 :)الصالحیة( األسباطباب  مئذنة 1.10.1.3.3
  

بنیت في العصر  ،)2.3أنظر الخارطة رقم ( األقصىة من المسجد الّشرقیتقع في الجهة الشمالیة 
  .3)م1367- ه769( عامالمملوكي 

                                                             
 .80/4/1,221/47/13، العربیة في مصر اآلثارة من عبد الفتاح حلمي مدیر ر الصخ وثیقة تتضمن تقریر عن حالة قبة 1
 .80/4/1,224/48/13األعلى،  اإلسالميالمجلس الشرعي  إلىوثیقة تحوي رسالة من مفتش المعاهد الدینیة  2
  .رن العشرینمن الق السابعبقیت نوافذ قبة الصخرة على حالها حتى تم ترمیمها في العهد األردني في العقد *

 

  3 ،84ص ،2009العارف،  ،26، ص2، ج2009الحنبلي، أنظرلمعرفة المزید عن المئذنة الصالحیة 
Ntsheh, 2000, l, l, 641,644. 
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 -ه1345( ، تم البدء بترمیمها عام1إسرائیل بركة بني ومئذنة الصالحیةالمئذنة  اأسمائهومن 
حیث تم ه المقرنصة مفقودًا، أحجار ، حیث تم تجدید مدخلها الذي كان قسمًا كبیرًا من )م1926
 بعدالقبة التي تعلو المئذنة، و  تجدید إلى اإلضافةبمقعرة ومدورة ودساتیر للمأذنة،  أحجارنحت 

ستوجب هدم إها مما أحجار ، تشققت شرفة المئذنة وتساقطت بعض )م1927- ه1246( زلزال عام
بعد رفع القبة التي ُعمل لها سقاله من  ابنائه إعادة رقبة المئذنة من تحت الشرفة ببضع أمتار،

  .2الخشب بشكل خاص تمهیداً لهدم الجزء متشقق منها، وكان ذلك في شهر آب من نفس العام
  

 :3مئذنة الغوانمة  2.10.1.3.3
  

أنظر ( بجانب باب الغوانمة األقصىتقع مئذنة الغوانمة بالجهة الشمالیة الغربیة من المسجد 
  ).م1299- م1297/ه698-ه696(المملوكي سنة بنیت في العصر ، )2.3الخارطة رقم 

  

بعد زلزال  األعلى اإلسالمي الّشرعيومنارة السرایا، وقد رممها المجلس  قالوونمنارة  اأسمائهومن 
، وبعد حدوث الزالزال ازدادت التشققات في منطقة القبة وشرفة المئذنة مما 4)م1927-ه1246(

عادةو  وجزء من رقبتها المئذنة قبةفي ترمیمها وتم هدم الجزء  اإلسراعاستدعى  بنائة وكان ذلك  إ
  .5األسباطمئذنة باب ترمیم متزامن مع 

  
 :6الّسلسلةمئذنة باب  3.10.1.3.3

                                                             
وثیقة تتضمن تقریر الهیئة الفنیة عام  -إسرائیل، تذكر المئذنه في معظم التقاریر باسم مئذنة اإلسالميوثائق المجلس 1

، العارف، 80/4/1,272/27/13م، 1927،م1926 عام التي جرت عمالوثیقة عن العمارة واأل ،80/4/1,272/27/13/م1927
 .84ص ،2009

وثیقة تتضمن تقریر الهیئة الفنیة تقریر لسیر عمل  ،80/4/1,272/27/13، م1927وثیقة تتضمن تقریر الهیئة الفنیة شهر حزیران عام 2
وثیقة تتضمن تقریر الهیئة الفنیة عن سیر التعمیرات في  ،80/4/1,272/27/13 م،1927لشهر آب عام  المسجد األقصىعمارات 

 .84ص ،2009العارف،  ،80/4/1,273/27/13م، 1927نیسان لشهر  المسجد األقصى
  .83ص ،2009، العارف، 26، ص2، ج2009 الحنبلي، أنظرلمعرفة المزید عن مئذنة باب الغوانمة  3
 .رعي اإلسالمي األعلى تم تأجیلهالكن تبعًا ألولویات المجلس الش ،ان قبة مئذنة باب الغوانمة كانت متشققة قبل الزلزالبالرغم من 4

 

 

وثیقة تتضمن تقریر الهیئة الفنیة عن سیر التعمیرات في  ،تذكر المئذنه في معظم التقاریر باسم مئذنة السرایا ،83ص ،2009العارف، 5
ر آب عام لشه المسجد األقصىوثیقة تتضمن تقریر لسیر عمل عمارات ، 80/4/1,272/27/13م، 1927موز لشهر ت المسجد األقصى

م، 1927نیسانلشهر  المسجد األقصىوثیقة تتضمن تقریر الهیئة الفنیة عن سیر التعمیرات في ، 80/4/1,272/27/13م، 1927
80/4/1,273/27/13. 

 

.83ص ،2009، العارف، 26، ص2، ج2009الحنبلي،  لسلة أنظرلمعرفة المزید عن مئذنة باب الس  6 



 

43 

 الّسلسلةفوق باب السكینة بین باب  األقصىمسجد تقع مئذنة باب السلسله في الجهة الغربیة لل
تنكز  میراألبنیت بالعصر المملوكي على ید ، )2.3أنظر الخارطة رقم ( یةاألشرفوالمدرسة 

  الناصري في عهد السلطان الملك 
الثفي سلطنته  قالوونالناصر محمد بن  ، وهذا ما ورد في النقش )م1329-ه730( عامة، الّث
   .1ة من قاعدة المئذنةالّشرقیالموجود في الجهة 

  

 ما األعلى اإلسالمي الّشرعيمئذنة باب السكینة ومئذنة منارة المحكمة، وقام المجلس  اأسمائهومن 
 المئذنةللسقوط حیث أن أجنحة  آیلةالتي كانت  المئذنة، بترمیم )م1924- م1923(بین عام 
 رممت اأنهب األعلى اإلسالمي الّشرعيمتشققه، كما توضح تقاریر المجلس دتها كانت أعموسقفها و 
منها كان آیًال للسقوط،  اً كبیر  اً ، حیث تذكر التقاریر بأن  قسم)م1927- م1926( عاميما بین 

، تشققت رأس المئذنة شق نصفي بالجهة الشمالیة )م1927 - ه1346( ومع حدوث زلزال عام
  .وتم ترمیم المئذنة باستخدام مواد تتكون من الكلس المصول سم،1,5الجنوبیة یقرب عرضه 

  

، تم الكشف الهندسي على المئذنة )م1944 -ه1363( عند هذا الحد ففي عام األمرولم یتوقف  
یة أرضویوضح التقریر أن هذا الخلل نتج عن هزة  ،وتبین وجود خلل في القسم العلوي للمئذنة

كمنصة المؤذن التي  المئذنة أجزاءمثل ضعف البناء في بعض  أخرى أسباببشكل أساسي، وهناك 
  .2والشبابیك الخارجیة ياألساسظهور تشققات بالجدار  إلى ضافةاإلبلم تبنى بشكل سلیم، 

المتشققة وتحدیدًا الجزء  األجزاءمن دون هدم  اإلسمنتبعن طریق تدعیم الشقوق تم ترمیم المئذنة 
  .3وذلك للحفاظ على هذه المئذنة األثریة ،العلوي

  
  
 
  

                                                             
 .83ص ،2009العارف،  1
ما بین  عمال التي جرتتتضمن تقریر عن األ وثیقة ،80/4/1,8/23/13 المسجد األقصى،وثیقة عن عمارة  ،83ص ،2009العارف،  2

لشهر تموز  المسجد األقصىوثیقة تتضمن تقریر الهیئة الفنیة عن سیر التعمیرات في  ،80/4/1,272/27/13م، 1927-م1926عام 
 .80/4/1,180/44/13، م1944- 4-28وثیقة تتضمن تقریر هندسي عن مئذنة باب السلسه  ،80/4/1,272/27/13، م1927

. 80/4/1,168/44/13، وثیقة تتضمن مراسلة من مدیر اآلثار العربیة إلى رئیس المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى 3  
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 :1مئذنة باب المغاربة 4.10.1.3.3
  

بنیت في العصر ) 2.3أنظر الخارطة رقم ( األقصىتقع مئذنة باب المغاربة جنوب غرب المسجد 
الخلیلي عام  الّدینعبد الرحمن بن الصاحب الوزیر فخر  الّدینالمملوكي بناها القاضي شرف 

  .2محمد بركة خان الّدیند ناصر الّسعیالملك في عهد السلطان  )م1278-ه677(
  

م، بهدم الجزء 1924عام  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس ، قام 3الفخریة المئذنة أیضاً  تسمى
بعد الهدم  اوتزینه المئذنةالعلوي فوق شرفة المئذنة والذي كان مائًال وآیًال للسقوط، كما تم نقش 

عادةو   إلى اإلضافةب الصالحة حجاراأل، أما بالنسبة لمونة البناء فقد تم إعادة استخدام البناء إ
 اإلسالمي الّشرعيالمجلس ولم یذكر في تقاریر الملسح،  اإلسمنت استخدامجدیدة، وتم  أحجار
زلزال  أو) م1927-ه1346( ما تم ترمیم المئذنة بعد زلزال عام إذا "في حدود علم الباحثة" األعلى

  .4)م1937 -ه1356( عام
  

  :األقصىالمسجد ب المحیطةالمدارس  11.1.3.3
 

بنیت في العصر المملوكي، منها  معظمها، مجموعة كبیرة من المدارس األقصىالمسجد ب یحیط
، هذه المدارس وظائف متعددة إلى أسندتو  ،5ومنها طمر جراء البناء فوقها الّزمنماهدم بفعل 

وجزء منها  ،لمؤسسات مكاتبواستخدم بعضها كزوایا  إلى بعضهاوتحول  كمساجد،فكانت تستخدم 
  .بیوتًا للسكن أصبح

فمنها من القت  متفاوتهذه المدارس بشكل ببعض  األعلى اإلسالمي الّشرعيأهتم المجلس و 
  :، ومن هذه المدارسالوظیفي هاللدور  تبعاً من غیرها  أكثر اهتماما

  
  

                                                             
 

  Burgoyne,1987, 270-272 ،82ص ،2009، العارف، 26، ص2، ج2009 الحنبلي، أنظرلمعرفة المزید عن مئذنة باب المغاربة  4
 .82، ص2009العارف،  2
 .80/4/1,26/24/13 وثیقة عن المئذنة الفخریة، ،82ص ،2009العارف،  3
عادة وثیقة تتضمن عقد المقاوله لهدم و  4  .80/4/1,19/24/13، بناء المئذنة الفخریة إ
 .80/4/1,8/23/13 المسجد األقصى،وثیقة تتضمن تقریر عن عمارة  5
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 :1)الجوكندار( *المدرسة الملكیة 1.11.1.3.3
  

أنظر الخارطة رقم ( األسعردیةبین المدرسة الفارسیة و  للمسجد األقصىتقع في الجهة الشمالیة 
 األعلى اإلسالميلها المجلس أو ، )م1344/ه748( عام، بنیت في العصر المملوكي، )2.3

وكانت من أول المدراس التي تم ترمیمها حیث كانت المدرسة الملكیة قد وصلت لحالة من اهتمام، 
 المهدومة والمتشققة األجزاءالوهن والضعف مما كلف المجلس الكثیر من الوقت والمال لكثرة 

 اآلثارمن  اأنهترمیمها على اعتبار ب ،2)م1926 - ه1344( عام شرعالمفقودة والبالیة  حجاراألو 
 ،له مجاورةالغرف ال أبوابمالي لصحن المدرسة وعقود و شحیث تم ترمیم الحائط ال النفیسة الخالدة،

المقرنصات التي تزین قبتها وتم بناء القاعة والوسطى وتجدید وكذلك العقد المجاور للضریح 
وتركیب درج لمدخلها وعقد قبة الشرفة التي وتم بناء الواجهة الجنوبیة ، الذي أعید بنائه ومحرابها

كما تم تجدید المدخل والسلم ، اإلسمنتبعادة كسائها ریرها وإ تعلو الباب، أما القبة الغربیة فقد تم تح
  .3الحجري

  

 المسلح اإلسمنتمن  لها عمل جسورتم  *بالردم مطمورةغرف كانت  التّرمیمحیث ظهرت أثناء 
لعمدان والتیجان والقواعد ل تدعیماتالمدرسة وعمل  أجزاءلتقویة الضعیف منها، وتم تجدید أغلب 

  .4والمقرنصات الداخلیة والخارجیة
للتدعیم وبناء  اإلسمنتشید والجیر والجبس للتزین و بناء فقد تم استخدام البالنسبة لمونة الأما 

الجسور، والنحاس للروابط والشدادت، والحدید للقضبان، والحجر الذي تم نحته ودقه لعمل األعمدة 
  .5مما تتطلب الكثیر من الوقت والمال قرنصاتمالحجریة والقواعد والتیجان واألقواس وال

                                                             
  .ذكرت المدرسة الملكیة في تقاریر المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى باسم المدرسة المالكیة*
  . 228ص ،1981العسلي،  ،246ص ،1999العارف،  ،38، ص2، ج2009 الحنبلي، أنظرلمعرفة المزید عن المدرسة الملكیة 1
، بعدما تفاوض مع أوالد المستأجر موسى "جاویش الخانجي"من عائلة باسترجاع المدرسة الملكیة  األعلى اإلسالمي المجلس الشرعي قام 2

 .جاویش لترك المبنى مقابل مئة جنیه مصري كتعویض
وثیقة تتضمن تقریر الهیئة الفنیة ، 80/4/1,272/27/13م، 1927،م1926التي جرت  ما بین عام  عمالتتضمن تقریر عن األ وثیقة3

  .80/4/1,273/27/13م، 1927نیسانلشهر  المسجد األقصىعن سیر التعمیرات في 

ً مدخ* ً كبیرا لھ في الحائط الشرقي ذكرت تقاریر المجلس أنھ أثناء التحري عن الفسیفساء المطمورة من عھد السلطان سلیمان، وجد قبوا
 .لصحن المدرسة یمتد تحت الصحن للجھة الجنوبیة

 .20/2,30/23/13لملكیة، وثیقة تتضمن بیان عن سیر عمارة المدرسة ا ،والمستأجرین األوقافبین  إتفاقیةوثیقة تتضمن  4
یقة تتضمن تقریر الهیئة الفنیة وث، 80/4/1,272/27/13م، 1927-م1926ما بین عام  عمال التي جرتتتضمن تقریر عن األ وثیقة5

   .80/4/1,273/27/13/م، 1927نیسانلشهر  المسجد األقصىعن سیر التعمیرات في 
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 .1دارًا للسكن حیث یقطن فیها عائلة الخطیب تأصبحقد تحولت عن دورها كمدرسة، و فالیوم  أما
  

 :2)الّسلطانیة( یةاألشرفالمدرسة  2.11.1.3.3
 

بین باب  األقصىالغرب من المسجد  إلى، تقع 3مدرسة قایتباي اسمب المجلسووردت في وثائق 
في العصر المملوكي عام واكتملت ، بنیت )2.3أنظر الخارطة رقم ( وباب السكینة الّسلسلة

  . 4)م1482-ه887(
قاف و األاذها مقرًا لدائرة اتخ األعلى اإلسالمي الّشرعي، قرر المجلس )م1933- ه1351( في عام

 اإلسالمي الّشرعيباشر المجلس  ،)م1934-ه1352( عام، وفي 5عدل عن هذا القرار أنه إال
والنوافذ وتجدید  بواباألو ال صیانة في الجدران أعم إلىبفحص المبنى الذي كان یحتاج  األعلى

صالحالمواسیر و  نجازو  ،البالط إ حیث تم  المدرسة ترمیم سقف إلى اإلضافةب الّصیانة الأعم إ
  .إعادة بناء جدران بعض الغرفمن ثم ، و المسلح اإلسمنتب هصب إعادة

 ترمیم سطح المدرسة إعادة، وفي هذا العام تم )م1938- ه1357( ات حتى عامالتّرمیماستمرت 
  .6*أخرىمرة 

  

الموجودة سابقًا بعد تصلیحها وجعلها مسمسمة  حجاراألفقد تم استخدام  ،أما بالنسبة لمونة البناء
 اإلسمنتللقصارة، و  اإلسمنتو  یات،األرضوالرمل إلنشاء الجدران ومد  اإلسمنتو إلنشاء الجدران، 

                                                             
 .188ص ،2010یوسف،  1
 ،1981، العسـلي، 255، ص1999العـارف،  ،35،99،284، ص2، ج2009 الحنبلـي، أنظـرلمعرفـة المزیـد عـن المدرسـة األشـرفیة 2

   ,Burgoyne, M, 1987, 12,7,A,1984, ppWalls، 2011تشة، ، الن157ص
 .20/2,25/43/13، "السلطانیة" مناقصة لتعمیرات في مدرسة قایتباي إعالنوثیقة تتضمن  3
 .255،256ص ،1999العارف،  4

المدرسة، ولكنه رفض، ولم یستطیع المجلس أن یجبره على التخلي  إخالءم، كان یسكنها الشیخ سعید درویش وطلب منه 1933في عام 5
، وتم الموافقه على وقافبنهایة السنه الهجریة، وخالل ذلك الوقت عدل المجلس عن اتخاذها مقرًا لأل إالعن السكن فیها بموجب القانون 

  .وتخصیصها لإلناث األیتامرسة دار جعلها قسم من مد
./ 20/2,25/43/13، الالزمة في المدرسة عمالوثیقة تتضمن كشف نهائي لأل ،یة الالزمة للمدرسة قایتبايوثیقة تتضمن الشروط الفن 6

رئیس المجلس  إلى األوقاف مأموروثیقة تتضمن رسالة من  ،العام األوقافمدیر  إلىالقدس  أوقاف مأموروثیقة تتضمن رسالة من كیل 
. 20/2,36/38/13 المسجد األقصى،مناقصة للتعمیرات المطلوبه ب إعالنة تتضمن وثیق./ 20/2,23/33/13، األیتامبطلب توسعة دار 

  .75/1/1,22/46/13عنوانها بنایة مدرسة البنات  األوقافمدیر عام  إلىة اإلسالمیوثیقة تتضمن رسالة من مفتش المدارس 
مستشفى لحالت الطوارئ إال أن مفتش المدارس رفض ذلك  مبنى المدرسة األشرفیة،بأن یكون  تم االقتراح ،)م1948-ه1367(في عام *

 بسبب كثرة عدد الطالبات
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والحدید والفخار المسلح لترمیم سقف المدرسة، والشید المصول والنیله والملح لدهان الجدران، 
  .والشبابیك بوابوالنوافذ، ودهان زیتي لأل بوابللمواسیر، وخشب السوید لأل

ر یشغله قسم المخطوطات في األخللبنات، والجزء  األقصىوظلت حتى یومنا هذا مقرًا لثانویة 
 . 1، واتخذ جزء منها بیوتًا للسكن لبعض العائالتاألقصىالمسجد 

  
 2:التّنكزیةالمدرسة  3.11.1.3.3

  

بنیت في  ،)2.3أنظر الخارطة رقم ( السلسلةباب  ، عنداألقصىمن المسجد  لغربیةفي الجهة اتقع 
، وقد تعددت الوظائف )م1328-ه729( تنكز الناصري، عام میراألالعصر المملوكي على ید 

جزءًا منها دار للسكن في الكثیر للحدیث واتخذ  اً دار و للتصوف  زاویةالتي شغلتها المدرسة فكانت 
مقرًا للمحكمة  تأصبحو زمن العثمانین استمرت كذلك و وكانت دیوانًا  ،التاریخیةمن المحطات 

  .3ةالّشرعی
  

، بترمیم )م1926-م1925/ه1344-1343( ما بین العام األعلى اإلسالمي الّشرعيقام المجلس 
، 4ال الهندسیة ورسم الخطط والرسوم الهندسیةعمالمدرسة، حیث كان من المقرر أن تكون مركزًا لأل

الحاج  ، استأجر)م1928-ه1346( لم تستخدم كما كان مخطط لها، وفي عام اأنه األغلبوعلى 
ال أعملیراقب  ،)م1937-ه1356( حتى عام )9 الملحق رقم أنظر( المدرسة الحسیني أمین

  .5لبنان إلىالحسیني  أمینالتي غادر فیها الحاج  الّسنة نفس الیهود عند حائط البراق، وهي
  

بفحص حالة المبنى حیث تبین  )م1936-ه1355(عام  األعلى اإلسالمي الّشرعيقام المجلس 
  .ترمیم وخاصة بالجهة الشمالیة من المدرسة إلىبحاجة  أنهب
  

                                                             
 .252ص ،2010یوسف،  1
  ،118ص ،1981، العسلي، 244ص ،1999العارف،  ،35، ص2ج ،2009الحنبلي،  أنظرلمعرفة المزید عن المدرسة التنكزیة  2

.Burgoyne, M, 1987 ,p223  
.245، 244، 222ص ،1999العارف،  3  

 .13/؟/80/1,301المسجد األقصى، الفنیة لتعمیرات  لألغالطوثیقة تتضمن شرح 4
 .50ص ،2012الحسیني،  5
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قع اصب الجدار الو  حیث تم، )م1937- م1936/ه1356- ه1355(ما بین عام ةرممت المدرس 
 اإلسمنتبمن  األعمدةوصب و  التّنكزیةللمدرسة  والجدار الواقع بالجهة الغربیة في الجهة الشمالیة

صالحو غرفة جدیدة على سطح المدرسة،  إضافةكما تم المسلح،  واجهات المدرسة الخارجیة  إ
نشاءو  صالحدورة میاة منظمة للبنایة و  إ   .1األمطارالتي تسرب میاه  كنمااأل إ

ودهان  ،القصارة إعادة ال صیانة، تضمنتأعمب، قام المجلس )م1948- ه1367( وفي عام
صالحالجدران و    .2بواباألوالنوافذ و  حماماتال إ

والشید المصول والنحاتة ألعمال القصارة،  اإلسمنتأما بالنسبة لمونة البناء المستخدمة تم استخدام 
  المسلح لصب الجدران واألعمدة، والحجر المزي الحلو إلنشاء العتبات والواجهات اإلسمنت

  . 3الشید لدهان الجدرانو والنوافذ،  بوابالدهان الزیتي لألو الزجاج للنوافذ، و الخارجیة، 
، وتستخدم 4م1967حیث تم السیطرة علیها بعد حرب ،االحتاللن محتلة من قبل جنود اآلوهي 

  .5األقصىالیوم كموقع  لمراقبة المسجد 
  

  6الجاولیةالمدرسة  4.11.1.3.3
  

بفترة المجلس عرفت  ،)2.3أنظر الخارطة رقم ( األقصىللمسجد تقع في جهة الشمالیة الغربیة 
هذا المبنى فكانت تستخدم في  استخداماتتعددت  ،بكلیة الروضه األعلى اإلسالمي الّشرعي

 دارًا للحكم وناستخدمها العثمانی، و القدسسكن لنواب  استخدمتالعصر المملوكي كدار للنیابه، ثم 
، في عهد الناصر محمد بن )م1315- ه715( سنجر نائب القدس وغزة عام الّدینقفها علم أو 

  .7قالون

                                                             
 .80/4/1,86/36/13، وثیقة تتضمن المراسالت الخاصة بتعمیرات المدرسة التنكزیة 1
 .20/2,41/48/13، للمدرسة التنكزیةلالزمة اوثیقة تتضمن تقریر من دائرة الهندسة فیه كشف تقدیري وكشف نهائي لعمال الصیانه  2
، 20/2,41/48/13، لالزمة للمدرسة التنكزیةاوثیقة تتضمن تقریر من دائرة الهندسة فیه كشف تقدیري وكشف نهائي لعمال الصیانه  3

 ، وثیقة تتضمن إتفاقیة تورید أخرى للحجر المزي80/4/1,114/38/13وثیقة تتضمن إتفاقیة تورید للحجر المزي الحلو، 
80/4/1.86/36/13.   

 .50، ص2012الحسیني،  4
 .183، ص2010یوسف،  5
  .221، ص1981، العسلي، 243، ص1999العارف،  ،38، ص2ج ،2009الحنبلي،  أنظرلمعرفة المزید عن المدرسة الجاولیة 6

  .243،244ص ،1999العارف،  7
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بدراسة الحالة المعماریة  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  قام، )م1922- ه1340( في عام
ترمیم الصیانة و الال أعم، )م1923 -ه1341( في عام وبدأللمبنى،  إصالحللمدرسة ووضع خطة 

عادةوهدم عقدین و  المدرسة سقفتضمنت التي و   الّصیانةال أعم أما ،وعمل كحلة خارجیة ،بنائهم إ
  .1والشبابیك بواباألتجدید و یة األرضقصارة وتبلیط  إصالحفقد تضمنت 

  

على المسجد  ، مطالً )م1924-ه1342( اكتشف بناء  وكان ذلك في عام التّرمیمال أعموخالل  
 إلىر شمالي یفضي خآلاوالباب  األقصىفناء المسجد  إلىمنهم یفضي  واحدله بابان  األقصى

جوعبناء ضخم، وب أنهالطریق العام، تم وصفه ب وجد قیدًا  قافو األدفاتر المدارس في دائرة  إلى الرّ
، ویعتقد أن هذا )المحدثیةو الوجیهیة، و ، 2الصبیبیةو ، الجاولیةو المدرسة "ألربع مدارس في تلك الجهة 

 الّشرعية من تلك المدارس، وتم توجیه رسالة لرئیس المجلس واحد إلىمدرسة یعود  األصلالبناء ب
، واستمرت )10الملحق رقم  أنظر( منه في ذلك الوقت االستفادةلفتح البناء و  األعلى اإلسالمي

  .3بالمدرسة التي اتخذت كمقر لروضة المعارف الوطنیة التّرمیمال أعم
نشاء قاعة واسعة خصصت  االنتهاء، تم )م1928-ه1346(وفي عام  من توسیع المبنى وإ

، ومن ثم تم بناء جناح جدید وصفه بیان المجلس 4، وغرف للمنامةللمحاضرات العلمیة واألدبیة
  .م، بأنه جناح جدید على طراز صحي جمیل1939 لعام

الدرج  إلى اإلضافةفي الطابق الثاني، ب ي وغرفتیناألرضكما تم هدم تسع غرف في الطابق 
إعادة بنائهم، كما تم ترمیم الحائط الشمالي المطل على الشارع العمومي، وتم الواصل بین الطابقین 

نشاء جدار جنوبي من الحجر األحمر المسمسمو    .5إ
للواجهات  تم استخدام الحجر األحمر المسمسم، الحجر المزي الحلوفقد  ،أما بالنسبة لمونة البناء

األبیض  اإلسمنتو الملسلح لتدعیم األقواس،  اإلسمنتو  للبناء، اإلسمنتو ألقواس، الخارجیة وا
شید والوالرمل ألعمال الكحلة،  اإلسمنتأو  األحیانستخدام الفحم والشید في بعض إللكحلة وتم 

                                                             
، وثیقة 20/2,5/23/13الترمیمات الالزمة للمدرسة الجاولیة، وثیقة تتضمن رسالة من رئیس المدرسة إلى مأمور الوقف بخصوص 1

  .20/2,1/22/13تتضمن الشروط الفنیة للتعمیر، 
وردت في مراسلة المجلس باسم القبیة وعلى األغلب أن المقصود بها المدرسة الصبیبیة لقربها من المدارس الثالث األخرى حیث لم ترد 2

  . في وثائق المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى إال في هذه الوثیقة فقطمدرسة باسم القبیة في أمهات الكتب وال
  .20/2,6/24/13وثیقة بعنوان الكشف عن محل وقفي قدیم، 3
.10م، ص1929، بیان المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، 6م، ص1928بیان المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى،   4  
.13/؟/20/2,54وثیقة تتضمن الشروط الفنیة لألعمال واإلنشاءات الخاصة بكلیة الروضة ولم تحتوي الوثیقة على تاریخ،   5  
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الحدید للجسور و نحاتة للقصارة، المصول و الشید المضاف إلیه ال اإلسمنتو مصول للتبلیط، ال
الزینكو و والشبابیك،  بوابالدهان الزیتي لألو والشبابیك،  بوابالخشب السوید لألو والسقوف، 

  .1للمزاریب
، ومن 2نقطٍة عسكریة إلىالل المبنى وتحویله وفي منتصف الثالثینیات قام الجیش البریطاني باحت 

 /ه1365-ه1364( قام بترمیم المقر عام األعلى اإلسالمي الّشرعيالمثیر للغرابة أن المجلس 
 ستطیعتولم  )11الملحق رقم  أنظر( وهي تحت سیطرة الجنود البریطانین ،)م1946-م1945
 الّشرعيالمجلس  إلتزام إلىالتي أدت  الّظروفحول  إضافیةمعلومات  إلىمن الوصول  الباحثة

  .4تدعى المدرسة العمریة وهي تستخدم الیوم كمدرسة، 3في تلك الفترة التّرمیمب األعلى اإلسالمي
 

 :5ةالمدرسة المنجكی 5.11.1.3.3
    

، أنشأها )2.3أنظر الخارطة رقم ( باب الناظرل مجاورة، للمسجد األقصىتقع في الجهة الغربیة 
- 741(بین عامي  ، شیدت المدرسة ما)12الملحق رقم  أنظر( كمنج الّدینسیف  میراأل

ها عبر التاریخ فكانت مدرسة وخانقاة ما بین القرن أدوار وتعددت ، 6)م1360- م1340/ه762
انيالثامن و  عشر حیث استعمل المبنى  التّاسع، حتى بدایة القرن الّدورعشر، وتالشى هذا  الّث

  .7كمدرسة ابتدائیة للذكور، ثم استخدمت دارًا للسكن لبنات من عائلة هدایة

                                                             
وثیقة تتضمن ، 20/2,5/23/13رسالة من رئیس المدرسة إلى مأمور الوقف بخصوص الترمیمات الالزمة للمدرسة،  وثیقة تتضمن1

   .13/؟/20/2,54خاصة بكلیة الروضة ولم تحتوي الوثیقة على تاریخ، الشروط الفنیة لألعمال واإلنشاءات ال
 األعلى اإلسالميالمجلس الشرعي  إدارةتشرید عدد كبیر من الطالب اضطرت  إلىدى احتالل الجیش البریطاني للمدرسة الجاولیة أ2

لمكان المقدس وكانوا یلقون من شبابیك مع ا ، وقد تعامل الجنود بعدم احترامالستئجار ثالث عمارات في باب الساهرة بمبالغ باهظة
توجیه رسائل من  إلىمما أدى  األقصىفتح ماسورة المیاه العادمة في بستان المسجد إلى  باإلضافةالمدرسة الحجارة والقاذورات على المارة 

 االنتدابتحمل اعتراضًا على سلوكیات الجیش، وظلت المدرسة محتلة حتى خروج  األعلى اإلسالميالمجلس الشرعي  إلىالمواطنین 
   .البریطاني

یقة وث، 80/4/1,117/38/13، حول تصرفات الجنود البریطانین األوقافمدیر  إلى المسجد األقصىوثیقة تتضمن رسالة من شیخ 3
 مأموربین  إتفاقیةوثیقة تتضمن عقد  ،75/1/1,19/39/13تداب، االنالمستر كبركبراید في حكومة  إلى تتضمن رسالة من رئیس المدرسة

  . 46/13/,20/40/2، صبحي بیدس لترمیم نقطة البولیس والّسید  األوقاف
  .173ص ،2010یوسف،  4

  .208ص ،1981العسلي،  ،248ص ،1999العارف،  ،37، ص2ج ،2009الحنبلي،  أنظرلمعرفة المزید عن المدرسة المنجكیة  5
  .208ص ،1981 العسلي، 6
  .80/4/1,264/24/13االنتداب، عد تسلمها من سلطة بالوقفیة  األمالكوثیقة تتضمن تقریر عن وضع  7
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صالح، و 1قام بترمیمها وتهیئة الغرف وفرشهامقرًا له و  األعلى اإلسالميللمجلس  أتخذها المدخل  إ
  .المدرسة  إلى الدرج المؤديتوسیع و 
  

طابق علوي  إنشاءعلى  األعلى اإلسالمي الّشرعي، وافق المجلس )م1935-ه1354( وفي عام 
، 2من خالل درج، نظرًا لضیق الغرف القدیمة إلیهاربع غرف یتوصل أفوق المدرسة مكون من 

یة األرضوتكحیل صیانة للنوافذ ودهان  في الطابق السفلي وتضمنت الّصیانةال أعمواستمرت 
حتى یومنا هذا فهي  قافو األ دارةإل، ظلت المدرسة المنجكیة تسخدم كمؤسسة العماألوغیرها من 

  .3قاف القدسأو الیوم مقر لدائرة 
الباسطیة، و ، األرغونیةالمدرسة و ، األسعردیةالمدرسة " ال صیانةأعماقتصرت على مدارس 

 :"4المزهریةو 
  

في الحفاظ على الممتلكات الوقفیة، استمر  األعلى اإلسالمي الّشرعيانطالقًا من واجب المجلس 
 اإلضافةبومن ضمنها المدارس، و  األقصى ساحة المسجددة في و ترمیم العمائر الموجفي المجلس 

الیبترمیم المدارس  األعلى اإلسالمي الّشرعيما ذكر قام المجلس  إلى ة التي اشتركت بنفس التّ
صالحدهان و ال الأعمتضمنت و  الّصیانةال أعم صالحو  أبوابنوافذ و  إ  :كاآلتيدورات المیاه، وهي  إ
ملك فیصل وباب بین باب ال األقصىتقع في الجهة الشمالیة من المسجد : األسعردیةالمدرسة  -

  .5)م1358-ه760( ، بنیت عام)2.3أنظر الخارطة رقم ( الغوانمة
بوضع ، )م1927-م1928/ه1347-ه1346( عام األعلى اإلسالمي الّشرعيقام المجلس  

واجهة  إصالح ،الّصیانةال أعم إلى اإلضافةبوتضمنت  األسعردیة المدرسة صالحخطة إل

                                                             
مع مجموعة من المدارس الواقعة  األعلى اإلسالميم، قام المندوب السامي البریطاني بتسلیم المدرسة المنجكیة للمجلس 1922وفي عام 1

  .)6لحق رقم أنظر الم(الشریف األقصىفي المسجد 
  .20/6,231/35/13، وثیقة تتضمن مجموعة من المعامالت لترمیم المدرسة المنجكیة 2
 .211ص ،1981العسلي، 3
 Burgoyne, 1987 ,،1981العسلي، ، 1999العارف، ، 2ج ،2009الحنبلي،  أنظرلمعرفة المزید عن هذه المدارس  4

2000, Natsheh -  
  Burgoyne,1987 ،1981العسلي،  ،1999العارف،  ،2ج ،2009الحنبلي،  أنظرلمعرفة المزید عن هذه المدارس  4
 2000, Natsheh -   

  .226ص ،1981العسلي،  ،248ص ،1999العارف،  5
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دار كتب المسجد " اسمكمكتبة بالعربي وتم تخصیصها  الّطراز المدرسة المبنیة على
 .2األنصاريعائلة ل ، وهي الیوم دارًا للسكن1"األقصى

  

، بناها )2.3أنظر الخارطة رقم ( األقصىللمسجد تقع في الجهة الغربیة  :األرغونیةالمدرسة   -
 بیبرس السیفي الّدینركن  أكملها، و )م1357-ه758( السیفي أرغون الكاملي سنة األشرف

الهجري، وكانت  التّاسع، استخدمت كدار لنائب القدس في القرن )م1358-ه759( عام
 أرغون الكاملي میراألالمدرسة مستخدمة في العصر العثماني، ودفن في المدرسة مؤسسها 

              .3)م1931-ه1350( حسین بن علي عامشریف ، وال)م1357-ه758( عام
 بترمیم غرفة الضریح األعلى اإلسالمي الّشرعي، قام المجلس )م1947-ه1366(وفي عام

 إلىبطلبه  أرسلالهاشمیة في القدس، الذي  یةاألردنكلة مبناء على طلب القنصل العام للم
في غرفة والضریح والتي كانت  اتإصالح إجراءبضرورة  اإلسالمي الّشرعيرئیس المجلس 

اليعلى النحو  من دار العفیفي،  غرفة الضریحجمیع الشبایبك المطلة على  إغالق" التّ
غالقو  المسجد والمطلة على رواق  غرفة الضریح إلىالغرفة المظلمة والغرفة المؤدیة  إ

للباب الرئیس وعمل مدخل الئق له،  المجاورفتح باب لدار العفیفي من الشباك و ، األقصى
بقاءو  غالقو ة والجدران، لالباب الحالي على ما هو علیه وتصلیح الكح إ المؤدي من  الباب إ

ابعةتصلیح الساحة العلیا و غرفة الضریح، داخل  إلىدار العفیفي  لدار الشعباني وتبلیطها  التّ
لمنع تسرب المیاه  اإلسمنتي، عمل حفریات في بستان دار الخطیب ورصفه باإلسمنتبالبالط 

خامتصلیح و تبلیط وقصارة غرفة الضریح، و غرفة الضریح،  في المحراب، وتمدید  الرّ
مع العلم  اتصالحاإلعلى هذه  اإلسالمي الّشرعيوقد وافق المجلس  4"الالزمة الكــــــــــــــــــــــسإال
  .5الهاشمیة یةاألردنكانت مدفوعة النفقات من خزینة المملكة  اأنه
بسبب التصدعات  إخالؤهتم قد  الجزء الذي كان یستخدم كدار للسكن لعائلة العفیفي أما

  .6یار في أي  لحظهنهالتي جعلتها عرضة لأل یةسرائیلاإلالناجمة عن الحفریات 

                                                             
  .6ص، 1928عام  األعلى اإلسالميبیان المجلس  1
  http://ocjrp.welfare-association.org/ar، مشاریع ترمیم المنازل ،مؤسسة تعاون 2
  .189، 188ص ،1981العسلي،  ،247ص ،1999 العارف، 3

.85/2,5/44/13وثیقة تتضمن مراسلة من القنصل العام للمملكة األردنیة الھاشمیة في القدس إلى المجلس الشرعي االسالمي األعلى،  4  
 .4ص، 1934 عام األعلى اإلسالمي المجلس بیان 5
 .194ص ،2010یوسف،  6
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، بنى )2.3أنظر الخارطة رقم ( األقصىللمسجد تقع في الجهة الشمالیة  :المدرسة الباسطیة -
عبد  الّدینقفها القاضي زین أو و  أكملهامحمد الهوري و  الّدینسالم شمس اإلجزءًا منها شیخ 

-ه1115(وظلت تستخدم كمدرسة وخانقاه حتى عام ، )م1430- ه834( عامالباسط 
  .1)م1703

-م1923 /ه1342-ه1341( بترمیمها ما بین العام األعلى اإلسالمي الّشرعيقام المجلس 
  .2)م1924

ومطبخ وقسم لطالب  3غرفه 22شملت حیث  ةاإلسالمیامها كمقر للكلیة وتم استخد 
سكن لعائلة جار اهللا  إلىقسمین جزء منها تحول  إلىانقسمت المدرسة بعد ذلك ، 4الداخلي
انيوالجزء  ة وكانت تشغله المدرسة البكریة للذكور التي تحولت داریایتداخل مع المدرسة الدو  الّث

تتبع وزارة  حتیاجات الخاصةالالذوي  مدرسةٍ  إلىم، 1967في جزٍء كبیٍر منها بعد عام 
  .5یةسرائیلاإلالمعارف 

  

أنظر الخارطة رقم ( بباب الحدید للمسجد األقصىتقع في الجهة الغربیة  :المدرسة المزهریة -
أبو بكر  الّدینقفها  زین أو ، و )م1480-ه885(عام ، بنیت في عهد السلطان قایتباي )2.3

فوق المدرسة " األرغونیة، یتداخل بنائها مع المدرسة األنصاريبن مزهر  أحمدمحمد بن 
  .6"األرغونیة

ها، واتخاذها مقرًا لتعلیم القرآن الكریم بناًء على  إصالحتم  7)م1935 -ه1354( وفي عام 
  .، وهي الیوم دار للسكن8األعلى اإلسالمي الّشرعيالقدس من رئیس المجلس  قافأو طلب مدیر 

  
                                                             

 .248ص ،1981، العسلي، 253ص ،1999العارف،  1
.)6أنظر الملحق ( البریطاني االنتدابالمدرسة الباسطیة من  إدارة األعلى اإلسالميم، تسلم المجلس الشرعي 1922في عام  2  

مما هو موجود الیوم وهذا یؤكد على ما ذكره العسلي في معاهد العلم بأن  أكبر اإلسالميعدد الغرف التي ذكرت في بیان المجلس  3
  .المبنى كان متداخالً مع المباني المجاورة السیما المدرسة الدواداریة 

 .27، 20م، ص1924م، 1923اإلسالمي األعلى عام بیان المجلس  4
 .250ص ،1981العسلي، 5
  .193، ص1981العسلي،  ،255ص ،1999العارف، 6

 تم تأجیرها إلىمؤجرة لعائلة الشعباني، ومن ثم  كانت المدرسة المزهریة ، أن194م، یذكر العسلي في معاهد العلم ص1935قبل عام 7
الستخدام المدرسة  وقافطلبًا من مدیر األ تتضمنكما توضح وثیقة  مثل البواب والبستاني واآلذن وآخرین األقصىأفراد یعملون بالمسجد 
  .75/1/1,14/35/13القرآن، المزهریة كمقر لتحفیظ 

 .75/1/1,14/35/13القرآن، الستخدام المدرسة المزهریة كمقر لتحفیظ  األوقافوثیقة تتضمن طلبًا من مدیر  8
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  :األقصىمشاریع مائیة داخل المسجد  12.1.3.3
  

لمیاه  أساسیاً ًا التي كانت تشكل مصدر  األقنیةو  باراآلعلى مجموعة من  األقصىیحتوي المسجد 
أهمیة بالغة في المساجد، وذلك الرتباطها بعامل الطهارة من للمیاه ، وال یخفى ما األقصىالمسجد 

 الّشرعيفروض الصالة الصحیحة، لهذا اهتم المجلس  إلتمام أساسیاً والوضوء الذي یعتبر شرطًا 
 ،الموجودة فیه األقنیةو  باراآل، باألقصىممن اهتموا بعمارة المسجد  أسالفهو  األعلى اإلسالمي

العارف في  أما، 1بئراً  31 األعلى اإلسالمي الّشرعيوالتي یبلغ عددها بحسب تقاریر المجلس 
جزء منها مع  إندثار إلى باراآل، ویعزى هذا الفرق في عدد 272ر منها فذك األقصىتاریخ المسجد 

لویات العمل في ترمیم أو وضع على سلم  األعلى اإلسالمي الّشرعي، وكان المجلس الّزمنمرور 
جنب مع مشاریع ترمیم الجامع  إلىالمشاریع المائیة التي كانت تسیر جنبًا  إنجاز األقصىالمسجد 
مشروع  األعلى اإلسالمي الّشرعيوأنجز فیه المجلس  إالفلم یمر عام تقریبًا  الّصخرةوقبة  األقصى

  .مائي حتى لو كان صغیراً 
  

-ه1341( مابین العام الذي كانمستهل المشاریع المائیة  مشروع ترمیم قناة السبیل في وكان
 األقصىالتي تصل بین برك السلیمان في بیت لحم والمسجد ، 3)م1924-م1923/ه1342

عتمد علیها لجلب المیاه  ُ ممت هذه القناة  ،األقصىالمسجد  إلىوكانت من أهم القنوات التي ی وقد رُ
حیث كانت تتعرض للعطب  األعلى اإلسالمي الّشرعيالعدید من المرات خالل والیة المجلس 

، كما كانت تتعرض للكسر بشكل دائم بالرغم من وجود حراس األتربةبفعل النباتات و  اإلنسدادو 
 استبدال، )م1932 - ه1351( في عام األعلى اإلسالمي الّشرعيعلیها، حتى قرر المجلس 

برك الجزء الواصل بین منابع  استبدال، وفي نفس العام تم 4القنوات الفخاریة بالمواسیر الحدیدیة
وذلك ألن صیانة " بالمواسیر الحدیدیة )31.طة رقم ر االخ أنظر(وهي عین عطان وفروج  السلیمان

 الّصیانةنفقات كبیرة ترتبت على عملیة  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمواسیر الفخاریة كلفت المجلس 
غم. أیضاً التي كانت مرهقة بالنسبة للعاملین فیها  هذه المواسیر  استبدالمن أن الحدیث عن  وبالرّ

                                                             
 .8م، 1928األعلى،  اإلسالميبیان المجلس  1
 .94ص ،2009العارف،  2
 .18ص م،1923،1924ام ع األعلى اإلسالميبیان المجلس  3
ر القناة إلى مواسیر  في القدس فیها تقدیر للنفقات الخاصة بتغیر مواسی األوقافمدیر عام  إلىالوقف  مأموروثیقة تتضمن مراسلة من  4

 .20/6,72/31/13حدیدیة، 
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ما تبقى من هذه المواسیر جاء متأخرًا بالرغم من توفر  استبدالأن  إالكان في وقته المناسب، 
 استبدالمن اتمام مشروع  بدالً و  ،المعدات الالزمة التي تم شراؤها في بدایة التخطیط لهذا المشروع

المسلح وتحدیدًا في منطقة جبل  اإلسمنتحدیدیة، تم وضع مواسیر من  أخرىالمواسیر الفخاریة ب
   -م1940/ه1360-ه1359(ما بین عام  األعلى اإلسالمي رعيالشّ المجلس المكبر، حتى قرر 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

   1.م1933تبین الجزء المستبدل بالمواسیر الحدیدیة عام  )31.( خارطة رقم
  

                                                             
 .60/4/1,18/35/13الشرعي اإلسالمي األعلى، وثائق المجلس  1
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  یة الواصلة بین برك سلیمان وبیت لحم ومن ثم اإلسمنتالمواسیر الفخاریة و  استبدال ،)م1941
  .1مصنوعة من الحدید أخرىب األقصىالمسجد 

  

لها أو عدة مرات كانت  الكأسوقد تم ترمیم قنوات  الكأسالمصدر الرئیس لمیاه  2وتعتبر قناة السبیل
حتى  الصیانةال أعمواستمرت ، )م1927-م1926/ه1345- ه1344( ما بین العام

 الكأسمقترحًا لوضع مظلة فوق  األعلى اإلسالمي الّشرعي، أقر المجلس )م1935-ه1354(عام
أن هذا المشروع لم  إال 3، لوقایة المصلین من حر الصیف ومطر الشتاء)34.رقم  الّشكل أنظر(

حیث قام  الّصیانةال أعمعدم تنفیذه، واستمرت  أسباب "في حدود علم الباحثة" یرى النور ولم تعرف
المواسیر  إمدادات، بتغییر )م1945- ه1364( في عام األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس 
غم، اإلسمنتجدیدة من  إمداداتوتم تركیب  الكأسالمتصلة ب من أن تجربة قناة السبیل في  وبالرّ

، رىاألخالتعمیر  مجاالتأن التجربة لم تعمم  في  إالاستخدام المواسیر الحدیدیة كانت ناجحة، 
كان سعر متر ) م1933 -ه1352( بالرغم من أن أسعار المواد كانت متقاربة تقریبا ففي عام

كان سعر متر المواسیر من  ،)م1940- ه1359( ، وفي عام4الً م 240 المواسیر الحدیدیة
  .5مًال حسب جودة الصنف 330مًال  280ما بین  اإلسمنت

  

الموجودة في المسجد  باراآلفي عملیة صیانة  األعلى اإلسالمي الّشرعيكما اهتم المجلس 
المسجد  إلىالتي توصل المیاه  باراآلكانت العدید من أقنیة  التّرمیموعندما باشر بعملیة ، األقصى
  أقنیتها  و  باراآل، قام بترمیم جزء من هذه )م1927 - ه1345( مهدومة ومطمورة، ففي عام األقصى

تغطیة  باراآل، وتضمنت مشاریع ترمیم 6التي بجوار باب الرحمة وباب التوبة باراآلونذكر منها 
، وكانت میاهها األطفال، التي كانت تشكل خطرًا على )م1937 - ه1356( المكشوفة عام باراآل

  . 7اضاألمر عرضة للتلوث بسبب البعوض والحشرات و 
  

                                                             
 .9م، ص1941،م1940، م1939لعام  األعلى اإلسالميبیان المجلس  1
  .pp 665 2000, Natsheh,أنظر،لمعرفة المزید عن قناة السبیل  2
 .80/4/1,359/37/13 ،الوقف مأمور إلى اإلسالميوثیقة تحتوي على رسالة من رئیس المجلس  3
  والرابع من القرن العشرینالمل هو جزء من الجنیة الفلسطیني وهي العملة المستخدمة في فلسطین خالل العقد الثالث  4
 .80/4/1,185/44/13 ،ملف یتضمن مجموعة من الوثائق المتعلقه بتعمیر الكاس 5
 .80/4/1,127/27/13، م1927عام  المسجد األقصىوثیقة تتضمن تقریر من مهندس عمارة  6
 .80/4/1,108/38/13اآلبار المكشوفة، و  األتربةو  األنقاضحول  األوقافوكیل مدیر  إلىوثیقة تتضمن مراسلة  7
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للبیع في  باراآل كان یعرض میاه هذه األعلى اإلسالمي الّشرعيأن المجلس  بالّذكرومن الجدیر 
   وذلك بهدف" باراآلتضمین "ضمن شروط معینة، ویمكن أن نسمي هذه العملیة المزاد العلني 

  
  

  

  
  

  .1الكأسات التي قدمت لوضع مظلة فوق االقتراح) 34.(رقم  الّشكل

                                                             
 80/4/1,359/37/13 الشرعي اإلسالمي األعلى،وثائق المجلس  1
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الخیریة ومن ثم بیع المتبقي  كنمااألو  الّزوایاباقي مساجد البلدة القدیمة والتكایا و  إلىتوصیل المیاه 
  ).31.الجدول رقم  أنظر(  ،1للناس

  
قم   من تاریخ  كمیة المیاه المراد سحبها  البئر اسم  الرّ
م1931-11-/...م1931- 7-21  مترًا مكعباً  147  بئر قبة المعراج  1  
م1931-11-/...م1931- 7-21  مترًا مكعباً  171  بئر باب الجنة  2  
بئر الشیخ خلیلي في   3

  الّصخرةسطح 
م1931-11-/...م1931- 7-21  مترًا مكعباً  175  

م1931-11-/...م1931- 7-21  مترًا مكعباً  405  بئر البالط  4  

م1931-11-/...م1931- 7-21  مترًا مكعباً  576  بئر الخضر  5  

  م1931-11-/...م1931- 7-21  مترًا مكعباً  726  بئر سبیل قایتباي  6
  م1932-7- /...م1931-11-15  مترًا مكعباً  4125   رمانه بئر   7

  غیر محدد  بئر البحیره   8
بتقدیم  المقاولتعهد 
  قربة من الماء 7500

  م1932- 7-/...م1931نهایة عام 

  2)م1931-هـ 1350(لعام  األقصىالمسجد  آباربیع میاه ) 31.(الجدول 
  

بالمزاد  باإلشتراكوكانت تتم هذه العملیة عن طریق المزاد العلني التي تبدأ بدفع كل شخص یرغب 
، ترد لألشخاص الذین لم یرسى علیهم العطاء، ویتعهد من یأخذ أمینجنیهًا فلسطینیًا بدل ت 20

البعدم احتكار الماء وتلبیة طلبات السوق و  المزاودالعطاء ببیع الماء بحساب القربة، كما یتعهد   إ
، ویتعهد بتزوید الجوامع والتكایا بالماء أمینالحق باسترداد مبلغ الت للمزاودیتم فسخ العقد ولیس 

التي حددت سلفًا سعر قربة الماء للجوامع  قافو األمن  كنمااألویسترد ثمن الماء المعطى لهذه 
  .حقه باراآلمالت یستردها عن طریق وصل یبرزه  6ب

      
                                                             

 .80/4/2,22/31/13 األقصى،المسجد  آباروثیقة تتضمن شروط بیع الماء من  1
 .80/4/2,23/32/13 ،80/4/2,21/31/13 األقصى،المسجد  آبارملف یحتوي على مجموعة وثائق خاصة ب 2
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توفیر المیاه بشكل دائم وكان حریصًا  حاول األعلى اإلسالمي الّشرعيویتبین مما سبق أن المجلس 
، حیث أن المیاه الواصلة أخرى أحیانا، ولم یوفق األحیانها، وقد نحج في بعض إنقطاععلى عدم 

في القناة مما  الّدائمة األعطالمن برك سلیمان كانت تنقطع كثیرًا بسبب  األقصىالمسجد  إلى
وهو  باراآلعلى  االعتماد إلىالذي یدعوهم  األمر، األقصىالماء عن المسجد  إنقطاع إلىیؤدي 

والناس في البلدة القدیمة، ویتبین مما سبق  رىاألخمصدر غیر كاٍف لتغطیة احتیاجات المساجد 
ال سیما أن  األقصىأن أزمة المیاه في مدینة القدس كانت تنعكس بشكل مباشر على المسجد 

أنظر الملحق ( تلك الفترة  القدس منهاعدة سنوات مرت على مدینة خالل كانت شحیحة  األمطار
  .)13رقم 

  
 :األقصىبالمسجد  مطاهرالتعمیر  13.1.3.3

  

مسجد على جلب المیاه لل األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس من الطبیعي أن ال یقتصر اهتمام 
كن الوضوء وغسل الموتى، أماالتي تستخدم فیها المیاه وهي المطاهر و  كنمااأل، بل شمل األقصى

نشاءو  بعملیة ترمیم للمطاهر األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس وقام  كن جدیدة أماو  حمامات إ
 - ه1356( كن الوضوء، ففي عامأماح في بیوت الخالء و اضالنقص الو  لك بسببذللوضوء، و 

شاهد مجموعة من  األقصى ساحة المسجدیتجول في  یةالّدینعندما كان مراقب الشؤون  ،)م1937
ن أ إالعین الرجال، أبالوضوء بعیدًا عن  نن یقمأ ن، فطلب منهالكأسعند  أنالسیدات یتوض

 الّشرعيالمجلس م غرباء وال یوجد مكان للوضوء خاص بالنساء، مما دعى أنهاهن قالت أحد
 أصدرمتوضأ خاص بالنساء بجوار مراحیض النساء، وفي العام نفسه  إنشاء إلى األعلى اإلسالمي
 أبواب أحدبجانب المطهرة في  األمواتمكان لغسل  إنشاءب اً قرار  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس 
   األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس وذلك تسهیًال على الغرباء المسلمین،  كما قام  األقصىالمسجد 

وقام ببناء درج  الكأسجانب  إلى بتجدید مكان آخر مخصص للوضوء )م1945-ه1364( عام
  . 1لمكان الوضوء وبناء قناة للمیاه

                                                             
وثیقة ،80/4/1,109/38/13مكان لوضوء النساء  بإنشاءالقدس  أوقافوكیل مدیر  إلىراقب الشؤون الدینیة وثیقة تتضمن رسالة من م 1

وثیقة تتضمن رسالة مـن  -80/4/1,95/37/13مكان لغسل الموتى  بإنشاء األعلى اإلسالميتتضمن قرار صادر عن المجلس الشرعي 
ـــــــس الشـــــــرعي  ـــــــى اإلســـــــالميســـــــكرتیر المجل ـــــــى األعل ـــــــد للوضـــــــوء فـــــــي  إلنشـــــــاء األوقـــــــاف مـــــــأمور إل  المســـــــجد األقصـــــــىمكـــــــان  جدی

80/4/1,190/45/13. 
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بعد استصدار ترخیص من بلدیة القدس، التي ظلت تمارس  إالال تتم  اإلضافاتوكانت كل هذه 
رعایة  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس حتى في ظل تولي  األقصىالمسجد دور الرقیب على 

  .)14الملحق رقم  أنظر( ةاإلسالمی والّشؤون ةاإلسالمی كنمااأل
  

 :عمارة الّساحات والمباني داخل المسجد األقصى 14.1.3.3
 
  :األقصى المسجد اتساح 1.14.1.3.3

  

تقل  ة ومكانة الی، لها حرمة دیناألقصىالمسجد ال یتجزأ من  زءاً ج األقصى المسجد اتساحتعتبر 
بمجموعة من عملیات  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس ، قام الّصخرةوقبة  األقصى جامععن ال
ن جاءت متأخرة قلیالً  األقصى ساحة المسجدفي  التّرمیم وقبة  األقصىجامع عن مشروع ترمیم ال وإ

، الّساحاتات لم تشمل یالتي وضعت في بدایة العشرین التّرمیمأن خطة  إلى، ویعزى ذلك الّصخرة
  .للساحات حسب الحاجة دون وضع خطه شاملة والتّرمیم الّصیانةال أعممجموعة من  أجریتو 
  

ال تشجیر أعمات من القرن العشرین، وشملت یفي منتصف الثالثین الّساحاتترمیم وبدأ العمل على 
   .شجار الزیتون والسروأوزراعة  األعشابو  األشواكوتنظیفها من  الّساحات

  

 و األقصىالمسجد ة من الّشرقیللساحة  الصیانةال أعمبدأت  ،)م1935-ه1354( ففي عام
 تضمنتو  ،رخاآلوصیانة الجزء ، منها تم تبلیط جزءو  باشجار الزیتون والسرو تهاتنظیفها وزراع

  .1التكحیل إعادةشقوق ومن ثم التنظیف البالط من النباتات الموجدة في أعمال الصیانة 
القدیمة تشرف على بعض األعمال التي تجري في ساحة المسجد األقصى، ففي  اآلثاروكانت دائرة 

رئیس المجلس رسالة تتضمن اعتراض على طریقة العمل  إلى، أرسلت )م1943/ه1362(عام 
الجاریة في الواجهة الشرقیة المشتركة بین سور المدینة وسور المسجد األقصى، حیث قام المجلس 

ما ك" المدینة الشرقي الداخليسور "برمي تراب على ارتفاع متر في بعض المواضع على واجهة 
الشرق تتقاطع مع سور  إلىناء جدران مستقیمة من الغرب ، وتم بالقدیمة اآلثارأطلقت علیه دائرة 

القدیمة بأنه من الخطأ أن یتم إضافة أي شيء  اآلثارالمدینة على شكل حبالت، وأشارت دائرة 
                                                             

  وثیقة تتضمن مراسلة من رئیس ، 80/4/1,72/35/13، ترمیم الساحة الشرقیة أعمالالقدس ب أوقافوثیقة تتضمن قرار من دائرة 1
  .80/4/1,74/35/13، القدس أوقافمدیر  إلى األعلى اإلسالميالمجلس الشرعي 
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التي تسند السور وذلك ألنه سیشكل ضغط على السور ویغطي القسم السفلي  األرضعلى مستوى 
القدیمة أن ال  اآلثار، واقترحت دائرة مسجد األقصىالرتفاع السور المشاهد من إمنه ویقلل من 
دریجیًا بحسب انخفاض یة مع السور بشكل متساوي بل یجب أن تنخفض تاإلستنادتتقاطع الجدران 

  .1األرضمستوى 
  

 تم عمل مشروع خاص بساحة مهد عیسى ،)م1944 -م1942/ه1363-ه1361( في عامو 
 إلىوالذي تضمن هدم الدرج المؤدي  "المهدمشروع تحسین "سمي ، )2.3أنظر الخارطة رقم (

أنظر الشكل ( جدیدٍ  لبناء درجٍ  جدیدةٍ  أساساتوحفر  مهد عیسىمن خالل ساحة  الّصخرةساحة قبة 
، مربع اً متر ) 264( مساحة، حیث تم بناء الدرج ب2استخدم فیه الحجر المزي الحلو ،)5.3رقم 

یات، وجبهات استخدام أربعة أعمدة وأربع راسكما تم ، واحدول كل قطعة عن متر طبحیث ال یقل 
بحیث یكون  ،متر مربع )320(المسمسة بمساحة  حجاراألت استخدام متر مربع،) 22(بمساحة 

  3.سم) 70(سم، وال یزید عن ) 30(سم، وطولها الیقل عن ) 25(ارتفاع القطعة من الحجر 
  

عادة البناء بمساحة  متر مع ) 750(وفي نفس العام تم هدم الجدار الكائن غرب ساحة المهد، وإ
األسفل  منالناتجة عن الهدم الستخدامها في إعادة بناء الجدار بسمك مترین  حجاراألالتحفظ على 

، ومن ثم فرش التراب الزائد في والدبش من القطع الكبیرة حجاراألمن األعلى باستخدام  واحدومتر 
  .4المنخفضة أمام الحائط وخلفه األجزاء

الواصلة  طریقالبفتح  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس ، قام )م1946 - ه1356( عامفي  أما
أمتار من ) 4(بعرض  وتبلیطها األقصىالمسجد  ساحة إلى األقصىالمسجد في  األسباطباب  بین 

                                                             
.80/4/1,159/44/13ة تتضمن مراسلة من دائرة اآلثار القدیمة إلى المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، وثیق  1  
الحجر المزي هو أحد أنواع الحجر الجیري أبیض اللون شاع استخدامة في مدینة القدس استخدمة المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى في 2

 علیه ولما یحمله هذا الحجر من صفات أهمها الصالبة، ویشیر الدكتور یوسف النتشةمعظم تعمیراته وذلك لتوفره وسهولة الحصول 
إلى أن هذا النوع من الحجر ال یصلح لكافة أنواع الترمیم، وخاصة في المباني األثریة القدیمة حیث یحتفظ بلمعة وتعطي  ،)مقابلة خاصة(

وهذا ما حصل في المدرسة التنكزیة، باإلضافة إلى صعوبة النقش إیحاء بأن المبنى حدیث البناء أو تم ترمیمه باألمس القریب 
  ).15م، ص1944بیان المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، (، "ar.wikipedia.org/wikiموسوعة ویكیبیدیا ."علیه

.80/4/1,145/42/13وثیقة تتضمن مجموعة من االتفاقیات حول بناء الدرج الواصل إلى ساحة  قبة الصخرة،  3  
  4 .80/4/1,178/44/13ة تتضمن اتفاقیة بناء الجدار الناشف الكائن غربي ساحة المهد، وثیق
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 ،والشید المصول النحاتةو  اإلسمنتمتر مربع، باستخدام ) 1600(الحجر المزي الحلو، بمساحة 
  .1والنحاتة اإلسمنتوتم تكحیل البالط باستخدام 

ساحة أما بالنسبة لمونة البناء المستخدمة في عملیات الترمیم والصیانة والبناء التي جرت في 
استخدام، الحجر المزي الحلو للبناء الدرج والتبلیط، حجر ملكي صلب  تتضمن األقصى المسجد

حجریة لربط المدامیك،  مسامیروالكلس للبناء،  النحاتةو  اإلسمنتطبزة للجدران الجانبیة للدرج، 
  .2والنحاتة للتكحیل اإلسمنت

كلما  األقصى ساحة المسجدفي  ةٍ كن متناثر أماترمیم  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس واصل  
  .االقتصادیة الّظروفصعوبة  إلى رغمذلك،  إلىاقتضت الحاجة 

 
 :القبـــــــاب 2.14.1.3.3

  

، األقصىالتي زادت من جمال المسجد  یةاألثر بالعدید من العمائر  األقصى ساحة المسجدتزخر 
بنیت في من العمائر الجمیلة التي  ،األقصى ساحة المسجدمن  ءاً وكانت القباب التي تشغل جز 

ومنها ما كان  ،ینة، منها ما كان بسیط التصمیم والبناءمتبا أشكاالً اریخیة مختلفة واتخذت حقب ت
أنظر (على ثالثة عشر قبة  األقصى، یحتوي المسجد عالیةً  جمالیةً  اً بدیع التصمیم یحمل قیم

قبة  .5 قبة العشاق. 4قبة یوسف  .3قبة النبي  .2 الّصخرةقبة . 1:وهي) 2.3الخارطة رقم 
قبة الشیخ الخلیلي  .10قبة المعراج . 9قبة موسى . 8 النّحویةالقبة  .7قبة سلیمان  .6 الّسلسلة

 األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس ، وقام 3قبة یوسف آغا. 13 األرواحقبة . 12قبة الخضر . 11
الیبترمیم القباب    :لیة الضرورةإة تبعًا لما دعت التّ

  

، بناها الخلیفة عبد الّصخرةة المعاصرة لقبة لیالجم األبنیةمن  الّسلسلةتبر قبة تع: 4الّسلسلةقبة  -
 . الّصخرةلقبة  الّشرقيالملك بن مروان بالقرب من المدخل 

                                                             
وثیقة تتضمن مواصفات العمل في ساحة المهد  ،حول تنظیم ساحة المهد األوقافمدیر  إلى األوقافوثیقة تتضمن مراسلة من مهندس 1

 .80/4/1,202/45/13 األقصى،والمسجد  األسباطلبناء الطریق الواصل بین باب  اتفاقیةوثیقة تتضمن عقد ، 80/4/1,78/44/13
.80/4/1,78/44/13تتضمن مواصفات العمل في ساحة المهد   2  
  p 888,9402000, Natsheh, ، 75ص ،2009العارف،  3
 .75ص ،2009، العارف، 18م، ص2009الحنبلي  أنظر السلسلةلمعرفة المزید عن قبة  1
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من القرن  األربعیناتوفي منتصف بالعوامل الطبیعة،  الّزمنعل مرور بف السلسلةتأثرت قبة 
المجلس ، وقام )6.3رقم  الّشكل أنظر( دتها وقبتهاأعمالعشرین بدأ التشعث والخراب یظهر في 

العامة في  األشغالتعانة بدائرة باالس، )م1947-ه1366( في عام األعلى اإلسالمي الّشرعي
، والذي أشار سلسلةالقبة لفحص " Mr. Kohn Cannon"التي انتدبت المهندس  االنتدابحكومة 

الداخلیة والخارجیة بفعل تأثیر الزالزل القدیمة ولیس بسبب  األعمدةفي وجود میالن  إلىفي تقریره 
نتیجة الخلل  األفقيأن القبة حدث فیها میالن عن الخط  إلىكما كان الظن، وأشار ي أرضهبوط 

 إذاولم یستطیع المهندس أن یتأكد  األعمدة، كما ظهرت بعض التشققات في األعمدةالموجود في 
 اإلسالمي الّشرعيالهیكل، مما دعى المجلس  إلىما كانت هذه التشققات سطحیة أم عمیقة تصل 

مندوبها المهندس  رسالإل ،العربیة بمصر، والتي لم تتردد اآلثارحفظ  إدارةلالستعانة ب األعلى
شرحًا  هتضمن فیو  ،والذي أعد تقریرًا شامًال عن حالة هذه القبة ،عباس بدر لفحص حالة القبة

وأضافت علیة تفصیالت  االنتدابوالتي دعمت رأي المهندس في حكومة  ،للقبةللمعاینة التي تمت 
 استبدالو  ،األعمدةجدیدة لقواعد  أساساتتضمنت عمل  إصالحساهمت في وضع خطة  ،أدق

عادةو  ،وتقویة الشدادات ،التیجان استبدالو  ،األعمدة أبدان ، وفي 1القاشانيوترمیم  ،بناء العقود إ
ة نجمت عن قرار هذه الخطة كانت فلسطین تعیش ظروفًا سیاسیة صعبالوقت الذي وضعت فیه 

عاقة سیر العمل الذي كان قد بدأ ببطء شدید، إ إلىأدت  االضطراباتسلسة من  التقسیم تمثلت في
زعزعة أركان القبة  إلىقذیفة في الضلع الجنوبي أدت  إلىم، تعرضت القبة 1948ومع حلول عام 

  .2القاشانيوتلف 
  

                                                             
 .80/4/1,210/47/13 ،تحتوي تقریر عن وضع القبة وثیقة 1
 .80/4/1,224/48/13، م1948وثیقة تتضمن تقریر عن اعتداء الیهود على قبة الصخرة عام  2
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  1الّسلسلةتخطیط قبة ) 6.3( الّشكل

  
مقابل مكتب الحراس، وهي  الّصخرةقبة  ساحة منتقع في الجهة الشمالیة الغربیة  :2األرواحقبة 
السادس عشر  العاشر هجري، بنیت في القرن اأنه، ویرجح یطة التصمیم نسبة للقباب المحیطةبس

  .3)م1628- م1627/ ه1037-ه1036( عامقبل  المیالدي
  

، حیث )م1944 -ه1363( على ترمیمها عام األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس وقد عمل 
عادةبهدمها و  قافو األمهندس  صىو أوصفت حالتها بالخطرة وكانت متداعیة للسقوط، و   إالبنائها،  إ

 الّشرعيالمجلس مفر منه، وقد استعان  الهدم كخیار نهائي ال إلىیلجأ  اإلسالمين المجلس أ
صى بعدم الهدم أو القدیمة في القدس الذي  اآلثاردیر دائرة م" Hamilton" بالسید األعلى اإلسالمي

عادةالقدیمة و  حجاراأل استبدالوالعمل على ترمیمها بدقة من خالل  بنائها، واستخدام الحجارة  إ
 ررجاع كل حجإیتم  بحیث األرضمكن، والعمل على ترتیب الحجارة المنتزعه على أالقدیمة ما 

دق أهاملتون الذي كان یحرص على  سید، وهذا یظهر دقة متناهیة من قبل المكانه إلىصالح 

                                                             
 .80/4/1,210/47/13األعلى،  اإلسالميوثائق المجلس الشرعي  1
  p 8882000, Natsheh,، 21ص ،2009الحنبلي،  أنظرلمعرفة المزید عن قبة األرواح  2

,p 88832000, Natsheh 
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ات اإلرشادتقدیم  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس على " Hamilton"السید   اقترحو التفاصیل، 
  .1التّرمیمجل أتقدیم الرسوم الهندسیة الالزمة من  إلى اإلضافةبعن كیفیة عمارة القبة 

  

انيیوان السلطان بناها السلطان العثماني محمود إ أویوان العشاق إوتسمى أیضا  :2قبة العشاق  الّث
جهة الشمالیة للقبة تقع في ساحة المسجد كما هو مثبت على النقش التذكاري الموجود في ال

مفتوح من الجوانب على شكل قوس  الّشكل، وهي عبارة عن بناء مربع 3مقابل الباب العتم األقصى
بثالث درجات من الشرق والغرب، قام  إلیهاضالع، یصعد أیعلوها قبة تقوم على قاعدة ذات عدة 

ال قصارة أعمتضمنت صیانة للقبة  إجراءم، ب1945في عام  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس 
  . 4وطراشة

  
 : األقصىالمسجد  أروقة  3.14.1.3.3

  

 القاعة الكبیرة الواسعة أوومفردها لیوان ویقصد بها لغة القصر  لواوینالعرفت عند عموم الناس ب
اصطالحا فیقصد بها مجموعة من العقود الحجریة  أما، 5وقد یقصد به ساحة البیت المكشوفه
  .دة ویعلوها مجموعة من القباب المتصلةأعمالمتصلة ببعضها البعض تقوم على 

  

 الّشرقيمن الطرف  األروقةفي فترات زمنیة مختلفة، وتمتد هذه  األقصىأروقة المسجد بنیت  
أي ، )2.3أنظر الخارطة رقم (حتى الجهة الغربیة عند باب المغاربة  األسباطعند باب  الشمالي

 .6األقصىالمسجد  أبوابومسار  فقتت اأنه
  

                                                             
 ثالث وثائق تتضمن ردًا من دائرة ، القدیمة في القدس اآلثاردائرة  إلى األعلى اإلسالميوثیقة تتضمن مراسلة من المجلس الشرعي  1

 .80/4/1,162/44/13، حول ترمیم قبة األرواح األعلى اإلسالميالمجلس الشرعي  إلى اآلثار
  p 9822000, Natsheh, أنظر،لمعرفة المزید عن قبة العشاق  2

 

,p 98232000, Natsheh  
  .80/4/1.189/45/13ات قبة العشاق، تعمیر معلومات حول مجموعة من الوثائق تضمنت  4
 . http://www.almaany.comمعجم المعاني الجامع، 5 
  .85،86ص ، 2009العارف،  ،21،22،271ص، 2009الحنبلي،  أنظر المسجد األقصىلمعرفة المزید عن أروقة  6

Burgoyne,1987,p 219,221,570.  
 

 

http://www.almaany.com./
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نظار الزائرین الذین أتخذوها في أوكانت محط  األقصى ساحة المسجدلجمالیة  اَ قیم األروقةضافت أ
لهدم الجدران  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس ، مما استدعى إلیوائهممساكن  األحیانبعض 

بقائهاالخارجیة و  عملیات الهدم التي جرت  إستعراضسیتم ( ،1كمفتوحة كما كانت في زمن الممالی إ
  .*)الحقاً  األقصىالمسجد  في

  

التي كانت  األروقةكافة  بفحص ،)م1935-ه1354( عام األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس قام 
عاریة والفواصل بین  األسقفبعض الجدران و  تأصبحتعاني من التصدع وتساقط القصارة حیث 

یتناسب مع قدسیة ومكانة المسجد  تشویه المنظر العام الذي ال إلىمما أدى  الحجارة مكشوفة
  .األقصى

   
الغربیة  األروقةبترمیم  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس ، قام )م1938- ه1357( وفي عام

الغربي حالتة  تنظیف البالط من النباتات، وكان الرواقو  األتربةو  األنقاضوالشمالیة وتنظیفها من 
عادةجدرانة و  أحدسیئة للغایة مما استدعى هدم  النوافذ  إصالح التّرمیموتضمنت عملیة  هبنائ إ

  .2األروقةالمطلة على 
   

الغربیة وذكر تقریر المعاینة بأن  األروقة، حصل تشقق في أقواس )م1943 -ه1362( وفي عام
 األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس هذه التشققات حدثت نتیجًة لقدم البناء وال تدعو للقلق، قام 

على  أحجارواستخدم  ،حیث قام بتدعیم العقود ةجهة باب الغوانم لرواقا إلى اإلضافةببترمیمها 
  .3رىاألخ لألروقة مجاورةال حجاراألنمط 
 :بالنسبة لمونة البناء التي تم استخدامها في ترمیم وصیانة األروقة فكانت تحتوتي علىأما 

، كبواب والشبابیألعتبات او للجدارن الحجر المزي الحلو و المسلح لبناء الجدران،  اإلسمنت
لرص  اإلسمنتو  النحاتةالكلس و و  ،الجدران األبیض للتكحیل اإلسمنتو للقصارة،  النحاتةو  اإلسمنتو 

                                                             
 .86، القدسي المسجد األقصىتاریخ العارف، 1
عادة الهدم و  أعمالالفصل الثالث  أنظر*   .78البناء ص إ

  2 ،80/4/1,99/37/13 الغربیة، لترمیم اللواوین األعلى اإلسالميوثیقة تتضمن مجموعة من القرارات الصادرة من المجلس الشرعي 
وثــائق  80/4/1,49/30/13 المســجد األقصــى،فــي القــدس حــول لــواوین  األوقــاف مــأمور إلــى األوقــافوثیقــة تتضــمن رســالة مــن مــدیر 3

 إتفاقیــــة ،80/4/1,149/43/13 ، إتفاقیــــة،80/4/1,43/28/13 ، إتفاقیــــة،80/4/1,145/42/13 ،نتتضــــمن اتفاقیــــات لتــــرمیم اللــــواوی
، 80/4/1,86/36/13وثیقــة ، 80/4/1,43/42/13 ،وثــائق تتضــمن عملیــات الفحــص والكشــف عــن اللــواوین ،80/4/1,170/44/13

  .80/4/1,119/39/13 إتفاقیة
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، والحدید والكلس المصول لتكحیل البالط النحاتةو  اإلسمنتو عملیة بناء الجدران،  أثناء الدبش
  .للشبابیك المطلة على األروقة

  

الختصار الوقت والجهد، یتضح من خالل  لألروقةأن یتم وضع مشروع متكامل  األجدروكان من 
بحد ذاتها لم تكن تستغرق  التّرمیمبأن عملیة  التّرمیمالمبرمة مع العمال القائمین على  االتفاقیات

كانت تستغرق وقتًا كما هو واضح في  التّرمیمجل أأن عملیة اتخاذ القرار من  إالوقتًا طویال 
  .ةالّسابق اتالفقر 

  
 :1*األقصىالمسجد  أبواب 4.14.1.3.3

  

 بواباألمفتوحة وستة مغلقة، تركزت  أبوابستة عشر بابًا منها عشرة  األقصىیوجد في المسجد 
عالم الموجودة موكغیرها من ال، )2.3أنظر الخارطة رقم ( *2المفتوحة في الجهة الشمالیة والغربیة

بترمیمها تبعًا للحاجة، ولیس ضمن  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس قام  األقصىالمسجد  في
  :التي تم ترمیمها بواباألخطة متكاملة، ومن 

  

 الّشــرعيالمجلــس  بـدأ ،األقصــىالمسـجد مـن ســور  الشــمالیة ةالّشـرقی زاویــةالیقــع فـي : األســباطبـاب -
هنـاك العدیـد مـن  أصبحبعدما  األسباطترمیم باب ب، )م1939-ه1358( في عام األعلى اإلسالمي

ـرمیمعملیـة  أن األغلـبوتحدیدًا في الجـدار الـذي فـي أعلـى البـاب، وعلـى  أجزائه مهدومة، هـذه لـم  التّ
 .فنیة غیر بطریقة جرت اأنه أوتستكمل، 

  

 حجـاراألوكانـت  األسـباطبدأ یظهر تشقق ومیالن فـي أعلـى بـاب ، )م1944 -ه1363( في عام و
  .للبابترمیمات مستعجلة  إجراء إلىتتساقط على المارة مما أدى 

                                                             
كتیب ، 2002النتشة ،، 87،92ص  ،2009العارف، ،  27،31ص  ،2009الحنبلي،  أنظر األقصىلمعرفة المزید عن أبواب المسجد 1

   .11ص ،2رقم 
  

  Burgoyne,1987,p 244,415,178، 11، ص2كتیب رقم  ،2002النتشة، 2
باب  ، باب حطه، باب العتم،األسباطباب " الغرب  إلىالمفتوحة هي من الشرق  األبوابفي فترات زمنیة مختلفة، و  األبواببنیت هذه *

المغلقة وعددها ستة  األبوابأما " باب المطهرة، باب السلسلة، باب المغاربة باب سوق القطانین، الغوانمة، باب المجلس، باب الحدید،
ب تم تسمیة با، الباب الثالثي، الباب المفرد باب الرحمة، باب التوبه أو الذهبي، باب الجنائز، وباب وارن، وباب باركلي، والباب المزدوج،"

  .مكتشفیهم إلىوارن وباب باركلي بهذا االسم نسبة 
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تـــم  مـــا إذا مـــن التأكـــد الباحثـــةتمكن تـــ ، ولـــم*1ســـتبدالاال إلـــىكـــان بحاجـــة فقـــد البـــاب الخشـــبي  أمـــا 
  .بقي كما هو علیه في تلك الفترة أنه أوالباب  إصالح

  

الشــائعة فتــرة المجلــس  أســمائهمــن شــرقه بــاب حطــة ومــن غربــة بــاب الغوانمــة، ومــن  :2بــاب العــتم-
 اإلسـالمي الّشـرعيالتي قـام المجلـس  بواباألباب الملك فیصل، وهو من  األعلى اإلسالمي الّشرعي
 األقـواسمـن  تـهوسـقوط بعـض حجار  جدرانهحالته خطرة جراء تآكل  تأصبحبعد أن  بترمیمة األعلى

، ومما زاد من حدة هذا الخطر أن بعـض جـدران هـذا البـاب )م1946-ه1365(وكان ذلك في عام 
 اإلســـالمي الّشـــرعيالمجلـــس ، ممـــا اســـتدعى "جـــاراهللاو نســـیبة، "تشـــترك مـــع أمـــالك عـــائالت مقدســـیة 

بعـض العمـارات  تأصـبحلتـرمیم البـاب بعـد أن  ،)م1947 -ه1366(قرار في عـام صدارإل األعلى
 اآلیلـةالحجـارة القدیمـة  اسـتبدالالقصـارة القدیمـة، و  اسـتبدالللسقوط، حیث تم  آیلةالقائمة على مدخلة 

  .  3جدیدة أخرىللسقوط ب
  
 ، وفي عام5األقصى في الزاویة الشمالیة الغربیة للمسجدهو الباب الذي یقع  :4باب الغوانمة -
بهدم جدار قریب من باب الغوانمة  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس قام  ،)م1928 -ه1346(
عادةو  ترمیم قصارة باب الغوانمة المتساقطة، ولم  )م1935-ه1354(بنائه، ثم عاد في عام  إ
وتحسین المظهر  جدیدالقصارة من ات في باب الغوانمة عملیة نزع القصارة القدیمة و التّرمیم تجاوزت

  .6العام

                                                             
إلى وكیل الوقف  مأموروثیقة تتضمن مراسلة من  ،20/6,239/39/13 األوقاف،مدیر عام  إلىالوقف  مأموروثیقة تتضمن مراسلة من 1

األوقاف،  مأمور إلىة الصناعیة اإلسالمی األیتاموثیقة تتضمن مراسلة من دار ، 80/4/1,161/44/13مدیر األوقاف، 
80/4/1,216/47/13.  
م، وذلك بعدما أصبح الباب 1947لترمیمه عام  األیتامالنجارة في مدرسة دار  ورشةباالستعانة  األعلى اإلسالميقام المجلس الشرعي *

، إال أن محدودیة  ال یتسطیع إتمام كل  ماألیتاحالت دون استبداله، مع  العلم أن معمل النجارة في مدرسة الدار  اإلمكانیاتخرب جدًا
  .إلى التمكین بصفائح الحدیدیهعملیات صیانة الباب، ألنه كان یحتاج 

  .7، ص2، كتیب رقم 2002النتشة، ، 88ص  ،2009العارف،  30ص  ،2009الحنبلي،  أنظرلمعرفة المزید عن الباب العتم   2
، وثیقة تتضمن 80/4/1,205/46/13، حول ترمیم باب الملك فیصل األوقافمدیر  إلىالوقف  مأموروثیقة تتضمن مراسلة من  3

  .80/4/1,215/13 ،المناقصة الخاصة لباب الملك فیصل والشروط الفنیة متابعة إلجراءات
،  9، ص2، كتیب رقم 2002النتشة، ، 90ص  ،2009، العارف، 31 ص ،2009الحنبلي،  أنظرلمعرفة المزید عن باب الغوانمة  4

Burgoyne,1987,p178  
  .7، ص2، كتیب 2002النتشة،  5

 

، 7، ص2، كتیب رقم 2002النتشة، ، 88ص ،2009العارف،  ،30ص ،2009الحنبلي،  أنظرلمعرفة المزید عن باب السلسلة 6
Burgoyne,1987,p244.  
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الشرق من باب المغاربة، رمم  إلىیر من جهة الغرب یقع األخوهو الباب قبل  :1الّسلسلةباب  -
في  أنه، حیث وجد )م1942-ه1361( وتحدیدًا في عام األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس فترة 

حالة خطرة ظهرت علیة التشققات والتصدعات مما استدعى عمل جدران مساندة لتفادي الخطر 
  .2الناتج عن هذه التشققات

  

الباب الجمیل و توما  باب توماو باب الدهریة  أسمائهومن  :3)باب الرحمة والتوبة ( الّذهبيالباب 
، قام 4أغلق في الفترة العثمانیة أنه، وهو عبارة عن باب مزدوج یرجح الّشرقيوباب شوشانا والباب 

 جدرانه أحد، حیث كان )م1944 - ه1363( بترمیم الباب عام األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس 
قلع النباتات  إلى اإلضافةبالمتصدعة بالحجر الملكي،  حجاراأل ستبدال، مما استدعى المتصدعاَ 

وقلع أجزاء من البالط لنزع جذور  ،المقابلةالخارجي من جذورها وتنظیف الساحة من جدران الباب 
عادة تبلیطه بمونة الكلس والنحاته، عادة بنائه،  النباتات وإ كما تم هدم قسم من الجدار الجنوبي وإ

  .5وتركیب سلسلة حجریة بدل القدیمة حول جدار الباب الذهبي من الحجر الملكي
  

، إحتوت علىها في ترمیم وصیانة أبواب المسجد األقصى أما بالنسبة لمونة البناء تم استخدام
والنحاتة واألحجار الصغیرة  اإلسمنتو الحجر المزي الحلو لبناء الجدران، و للبناء،  اإلسمنت

والنحاتة الناعمة مجبولة بمحلول الشید  اإلسمنتألعمال القصارة وجه أول وسد الشقوق، " سمسمیة"
 اإلسمنت ،الجدران تكحیلالنحاتة الناعمة والشید المصول لو  اإلسمنتالمصول للقصارة وجه ثاني، 

لبناء الجدار الموجود في " المسمسمة"التراب العادي مع األحجار الصغیرة والنحاته لتكحیل البالط، 
  .اء الجدار الحجري في الباب الذهبيباب الغوانمة، الحجر الملكلي لبن

  
  

                                                             
، 7، ص2، كتیب رقم 2002النتشة، ، 88ص ،2009العارف،  ،30ص ،2009الحنبلي،  أنظرلمعرفة المزید عن باب السلسلة 1

Burgoyne,1987,p244   
  .80/4/1,43/42/13 السلسلة،حول تصلیح باب  األوقافمدیر عام  إلىالوقف  مأموروثیقة تتضمن مراسلة من  2
  .91، ص2009، العارف، 27ص ،2009الحنبلي،  ،1999طه،  :أنظرلمعرفة المزید عن الباب الذهبي 3
  .12،36ص ،1999طه، 4
ــــــذهبي إعــــــالنوثیقــــــة تتضــــــمن 5 ــــــاب ال ــــــةوثیقــــــة تتضــــــمن  ،80/4/1,159/44/13، مناقصــــــة لتــــــرمیم الب ــــــاب الــــــذهبي إتفاقی ــــــرمیم الب ، ت

80/4/1,167/44/13.  
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   :ترمیم المساجد داخل البلدة القدیمة. 2.3.3
  

قامةللصالة فیها و  أخرىالقدس من اتخاذ مساجد  أسوارداخل  األقصىلم یمنع وجود المسجد   إ
ن لم تكن قدیمًا تسمى بیةالّدینالشعائر  مها مدارس وزوایا اتخذ فقد كانت في معظ ،"مسجد" اسم، وإ
یستدل علیه  وهذا ما ،مسجد إلى الّزمنالة وتحول المبنى مع مرور داء الصى صغیر ألفیها مصل

مسجد  اسمب المباني  من اً محدود اً عدد الّدینفیه مجیر الجلیل الذي ذكر  األنسعلى  االطالععند 
 األقصىالمسجد خارج  اً جامع أوتاریخ القدس فقد ذكر عشرون مسجدًا المفصل في  أماجامع،  أو

، والتي زاد عددها في المصادر الحدیثة وهذا طبیعي تبعا للتحول وداخل سور البلدة القدیمة
  .1البلدة القدیمة أسوارمسجد داخل  اسممبنى تحت  29 إلىلتصل  وظیفة المبانيفي  التّاریخي

  

 األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  حاول وبما أن هذه المباني في معظمها تاریخیة وأثریة، فقد
الذي كان للمباني  االهتمامن لم یكن بدرجة وإ  ،الّصیانةو  التّرمیمال أعمبها من خالل  االهتمام
مجموعة من المساجد المهجورة في البلدة القدیمة  التّرمیموقد طالت عملیة  األقصىالمسجد داخل 
حول  األعلى اإلسالمي الّشرعيومع ذلك تعتبر المعلومات التي وردت في ثائق المجلس ، بالقدس

المسجد  ما تم مقارنتها بالتفاصیل المذكورة عن إذاقلیلیة  الّصیانةو  التّرمیمتفاصیل عملیات 
  .ألقصىا

ضمن  ،وصیانتها هاترمیمالمساجد التي جرى هم أ إلىمن خالل الجدول سنتتطرق وفیما یلي 
  :ومن هذه المساجد، األعلى اإلسالمي الّشرعيالمعلومات المتاحة، من خالل وثائق المجلس 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ).1983الكفراوي، (تم حصر المباني التي ذكرت باسم مسجد من خالل كتاب  1
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قم   مالحظات    الّصیانةو  التّرمیمال أعم  التّرمیمسنة   المسجد اسم  الرّ
حارة "المسجدالعمري   .1

   1"الّشرف
ال صیانة باستخدام مادة أعمقام المجلس ب  م1945-1946

  . الكلس والقصرمل
 إلدخالكان في وقتها یوجد محددات 

  .اإلسمنتمواد البناء مثل 
الجامع الیعقوبي   .2

  2"باب الخلیل"
قام المجلس بترمیم جدران المسجد التي   م1936

  اإلضافةبظهرت فیها العدید من الفجوات 
  .المیاه أنابیبنارته بالكهرباء ومد اال إلى

من البلدیة  التّرمیمتم وقف عملیات 
 بسبب عدم الحصول على ترخیص

قسم  إضافةب قام وتحدیدًا ألن المجلس
الفاصل بین المسجد  الّسور إلى

  .مجاورةالوالكنیسة 
  م1927   3"قلعة القدس" مسجد  .3

  
  

  م1936

تم ترمیم المئذنة التي كان جزء منها آیل 
 اإلسمنتباستخدام  .للسقوط بفعل التشققات

  .والنحاته للبناء، والحجر المزي الحلو
  .تم  تزوید المسجد بالمصابیح

 اآلثاردائرة  اسمب االنتدابطلبت سلطة 
معرض  إلىالقدیمة تحویل المسجد 

  .األقصىلصور المسجد 
  

مسجد بني حسن   .4
  4"باب الخلیل"

ضمه بالسیطرة علیه و  االنتدابقامت سلطة   م1928
  .للمسجد المجاورةنقطة الشرطة  إلى

 اإلستیالءما تم دكان المسجد مغلقًا عن
ار هذا أعمالتأخر في  علیه، حیث أن

  .فقدانه إلىالمسجد أدى 

الخانقاة  مسجد  .5
  5الصالحیة

صالحعملیات صیانة للمسجد و  إجراءتم   م1936  إ
  في شبكة الصرف الصحي

عام  أخرىال صیانة أعمولحقتها 
  .م1949

  مسجد الحیات  .6
  6"ارىالنّص حارة"

  م1930
  

  م1934

  م1939

 إصالحعملیات صیانة تضمنت  أجریت
  .قنوات الصرف الصحي وبیوت الخالء

ال صیانة تضمنت قصارة أعم أجریت
  .بالسقف اتصالحاإلوطراشة وبعض 

  .تم ترمیم الدرج الخارجي للمسجد

  

 جامع سویقة علون  .7
   7"باب الخلیل"

  م1925
  م1927

  
  م1945

  .تم ترمیم مكان الوضوء والمراحیض 
خارطة للمسجد ودراسة مجمل  إعدادتم  

  .ات في المسجدالتّرمیم
  .صیانة للمسجد إجراءتم  

  

  ترمیمها في البلدة القدیمة المساجد التي تم): أ -2 .3(الجدول رقم

                                                             
وملف یحتوي على وثائق لعدة  ،80/1,21/40/13 ،"الكبیرالجامع العمري "ملف یحتوي مجموعة من الوثائق باسم جامع حارة الیهود 1

  .20/4,107/4/26/13 ،مساجد
  .20/4,18/35/13وثیقة ، 80/4,14/35/13 ،وثائق تحتوي على مراسالت عمارة المسجد الیعقوبي2
  .20/4,104/27/13 وثیقة، 80/1,11/36/13، وثائق تحتوي مراسالت بخصوص عمارة مسجد القلعة3
  .80/1,3/27/13 ،الوثائق تحتوي على مراسالت خاصة بمسجد بني حسنمجموعة من 4
  .20/4,39/49/13 ،وثیقة تحتوي على مراسالت حول الخانقاة الصالحیة5
، وثیقة 20/4,39/49/13، وثیقة 80/1,12/38/13، المتعلقة بمسجد الحیات أو سیدنا عمر اإلسالميوثائق المجلس الشرعي 6

  .20/4,11/34/13، وثیقة 20/4,107/4/26/13
  .20/4,57/25/13، وثیقة 20/4,4/27/13 ،وثائق تتضمن مجموعة من المراسالت حول مسجد سویقة علون7
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قم   مال حظات    الّصیانةو  التّرمیمال أعم  التّرمیمسنة   المسجد اسم  الرّ
 داودجامع النبي   .8

  1"األرمنحارة "
 اسمیعرف الیوم ب
  المسجد الدیسي

للمسجد  الّشرقيحیث جرى هدم الجدار   م1945
تم تركیب باب  ،حتى یتم الدخول الیه

  .مجاورةالوتنظیف المنطقه 

ولم یكن معروفًا بالنسبة للمجلس 
مسجد  أنهوتم التحقق من  اإلسالمي

بعد العثور على محراب كبیر داخل 
  .المبنى

مسجد سوق خان   .9
 اسمیعرف ب 2"الزیت

مسجد أبو بكر 
  الصدیق

  م1938
  

  م1945

عملیات صیانة وتحدیدًا في  إجراءتم 
  .تم عمل مظلة من القرمید مكان الوضوء

باستخدم عملیات ترمیم للسقف  إجراءتم 
 والقرمید باستخدام الشید  وتكحیل الواجهات

ال صیانة تضمنت أعم إلى اإلضافةب
ال أعمالمراحیض والمواسیر و  إصالح
  .أخرى

كان یقوم المسجد القدیم في الطابق 
م، 1927ي الذي تهدم إثر زلزال األرض

 اإلسالمي الّشرعيمما أضطر المجلس 
لنقله في المكان الموجود فیه  األعلى

  .الیوم

جامع المأذنة   .10
حارة " الحمراء
  3السعدیة

تم ترمیم المئذنة التي ظهرت فیها    م1927
ة من الجهة الّشرفتشققات في منطقة 

حدوث میالن في  إلى  اإلضافةب ،الشمالیة
  .حجاراألبعض 

في المسجد  یةالّدینانقطعت الشعائر 
م، ثم قام المجلس 1937بعد عام 

، ومن ثم یةالّدینالشعائر  إعادةب
بعد حرب عام  أخرىانقطعت مرة 

م، ثم عادت بعد سنوات من 1948
  .هاإنقطاع

مسجد لؤلؤ   11
  4المغازي

المسجد وهدم السور  قام المجلس بترمیم  م1947
عادة بنائه بالتراب  المحیط بالمسجد وإ
المغربل والشید وتكحیله بالشید المصول 
والسكن، وبناء مكان جدید للوضوء، 

صالحو  األبواب والنوافذ، وترمیم سطح  إ
  .المسجد باستخدام الحور والتبن

سجد مهمالً في فترة والیة كان الم
الیحتوي إال على أربع حصر المجلس، و 
إشغال الغرفة  إلى اإلضافةقدیمة، ب

التي بجاور غرفة الضریح باألثاث 
المعروض للبیع ومكان لمبیت 

  .االشخاص أصحاب األثاث
لم تجري أي أعمال ترمیم ولم یعد موجدًا   -  5جامع بد العشرة  12

یقع قرب  المسجد كان ،في یومنا هذا
الباب الجدید مجاور لبطریركیة الالتین قد 
أصبح أنقاضًا بفعل الزمن وعوامل 

  .الخراب

بقي المسجد على حالته دون ترمیم 
، ومستغًال في بعض  جزائه أمهجورًا

كمطبعة وفي جزء آخر كمنجرة بما 
الیحقق مصلحة الوقف، مما أدى 

  .الندثار المسجد
  التي تم ترمیمها في البلدة القدیمةالمساجد ): ب -2 .3(م الجدول رق

                                                             
  . األرمنالمسجد الجامع الواقع في حارة  إلعماروثیقة تحتوي على الكشف التقدیري 1
 ،20/4/95/37/13 ،مجموعــة مــن الوثــائق تحتــوي علــى مراســالت بشــأن مســجد بــاب خــان الزیــت م،1994، 14رقــم نشــرة األنصــاري، 2

  .20/4,40/50/13وثیقة 
وثیقـة ، 20/4,69/37/13، وثیقة، 20/4,5/27/13، مجموعة من الوثائق تحتوي على مراسالت بخصوص مسجد المئذنة الحمرا وثیقة3

  .20/4,38/48/13وثیقة  ،20/4,26/44/13 ،رقم
. 20/4,37/47/13وثیقة تتضمن المواصفات والشروط الفنیة لإلصالحات الضروریة في جامع الشیخ لؤلؤ المغازي،  4  

.80/1,5/28/13 وثیقة مجموعة من المراسالت بخصوص مسجد بد العشرة،  5  
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  :سور مدینة القدسداخل  الّزوایاو  ترمیم المدارس 3.3.3
  

 الّضوءیتم تسلیط  األقصى ساحة المسجدالمدارس داخل  التّرمیمعملیات لما تم بحثة في  استكماالً 
خارج بترمیمها  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس التي قام  الّزوایاو  في هذا المبحث على المدارس

وكما المدارس التي سبق ذكرها كان  ،وداخل سور البلدة القدیمة في مدینة القدس األقصىالمسجد 
في هذه المدارس  االهتمامن أ، و قیمة تاریخیة ومعماریة ذوق تاریخ عری أیضاً  الّزوایاو لهذه المدارس 

ها في صیاغة الحركة ودور  يالوعي بأهمیة هذه المبان مؤشر على مدى إالهو  همالها ماإ أو
بترمیمها  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس الفكریة على مر التاریخ، ومن المدارس التي قام 

  :مایلي
   :المدرسة العمریة 1.3.3.3

  

ضم ثالث مدارس تاریخیة وهي المدرسة تالتي و  العمریة اسمب وال یقصد بها المدرسة المعروفة الیوم
لم یكن قد ، )م1948 -ه1367( فحتى عام ،والصبیبیة الجاولیةو " سابقاً كلیة الروضة " المحدثیة 

المدرسة العمریة خالل فترة بالمدرسة العمریة، والمقصود  اسمتحت  تم تجمیع الثالث مباني
في المبنى القائم فوق مسجد  ارىالنّصكانت قائمة في حارة التي البریطاني هي المدرسة  االنتداب
وهو باألصل مسجد استخدم بعد انتهاء الحكم العثماني مدرسة لألوالد تتبع " سیدنا عمر"الحیات 

 بمطالبة دائرة المعارف بتسلیم المسجد ) م1923-ه1342(دائرة المعارف، وقام المجلس عام 
بعد أن  حتى ظل مدرسةً الذي ، )15أنظر الملحق (  إلدارة المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى

  *.1هأصبح تحت إشراف
   

 بفترة مبكرة بترمیم المدرسة وخاصة بعد زلزال عام األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس وقد قام 
استبدال القصارة القدیمة بمما استدعى القیام ، حیث حدث فیها تشققات، )م1927-ه1345(

                                                             
  
  .10/1,6/23/13وثیقة تتضمن مراسلة من المجلس إلى السكرتیر العام السیاسي في دار الحكومة، 1
، باسترجاع ثالث مدارس وهي المدرسة الرصاصیة في )م1923-ه1342(طالب المجلس إدارة المعارف التابعة لحكومة االنتداب عام *

  .الواد، المدرسة العمریة بحارة النصارى، مدرسة البقعة في جورة العناب
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 اإلسمنتبمونة  وتجدید الكحلة للجدران وترمیم السطح بأخرى جدیدة بمونة الشید المصول والنحاتة،
صالح النوافذ إلى اإلضافة، بحاتةنوال    .1أعمال الدهان وإ
 

  : 2الهنود زاویة 2.3.3.3
  

لفقراء الرفاعیة، سمیت بذلك بسبب نزول جماعة من الهنود فیها، وهي  الّساهرةتقع بالقرب من باب 
  .4في منتصف القرن العاشر هجري، أسسها محمد فریج شكر كنج 3المبنى إنشاءولم یحدد تاریخ 

  

 /ه1355-ه1354( بین عام بترمیمها بشكل شامل ما األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس قام 
 1178رئیس الهند والتي قدرت  "Rampur"، بتبرع من صاحب سمو النواب )م1936-م1935

  .زاویةاللترمیم  اإلعانة الهند لطلب  إلىبالتوجه   المجلس قامن أ، وكان ذلك بعد اً فلسطینی اً جنیه
  

 إضافةمتانة تمكنهم من  أكثر أخرىمباٍن هدم المباني القدیمة وبناء  إلى زاویةال كانت تحتاجو  
ترمیم جدران البستان، وترمیم الزاویة، (وتضمنت خطة المجلس  جدیدة في الطابق العلوي،غرف 

نشاء غرف جدیدة للزاویة، وترمیم بیوت الخالء و وترمیم جامع الزاویة، وترمیم مقبرة  نشاء إ الزاویة، وإ
 األعلى اإلسالمي الّشرعيقام المجلس فقد  تي تم إنجازها،أما بالنسبة لألعمال ال  )نظام صحي

ضافةا من جدید و نشائهها إلأساساتبهدم الغرف القدیمة وحفر  تقویة  إلى اإلضافةبغرف علویة  إ
ضافةو المسلح،  اإلسمنتباستخدام الجدران للغرف التي لم تهدم    *.5وحدات صحیة إ

                                                             
 ت بخصوص المدرسة العمریة،تتضمن مراسال  ، وثیقة20/2,16/28/13 وثیقة تتضمن كشف لترمیم المدرسة العمریة،1

20/2,7/26/13.  
.362ص ،1981العسلي،  ،499ص ،1999العارف، ، 48، ص2ج ،2009الحنبلي،  أنظرمعرفة المزید عن زاویة الهنود ل 2  
  .499ص ،1999العارف،  3
  .362، ص1981العسلي،  4
 .20/4,38/36/13، زاویة الهنود اإلسالميوثائق المجلس الشرعي 5
العمومیة الذي قدم بعض  األشغالعلى هذه التعمیرات في زاویة الهنود من خالل مدیر " االنتدابحكومة "أشرفت حكومة فلسطین *

التي  االنتدابكانت ترسل من خالل حكومة  األعلى اإلسالمياالقتراحات الهندسیة، كما أن المساعدات التي تلقاها المجلس الشرعي 
  .حساب الخاص بزاویة الهنودال إلىقامت بتحویل المبلغ 
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  : 1الصالحیةالخانقاة  3.3.3.3

  

 إلى األیوبي الّدینئد صالح منها فوق كنسیة القیامة، كانت تعرف بدار البطرك حولها القا اً یقع جزء
وكانت من أهم المراكز الصوفیة في القدس التي تقام فیها  ،)م1187-ه583(عام  ،2خانقاة

  .3ر مسجد تقام فیه الصلواتخاآلدار للسكن والجزء  إلىفتحولت في جزء منها  اآلن أما، األذكار
  

ن یجري فیها وكا الزاویاة كغیرها من ، برعایة الخانقااألعلى اإلسالمي الّشرعيقام المجلس 
رفع الجدار القائم تم ، )م1946-ه1365( عاموفي  المتاحة، اتاإلمكانالالزمة، ضمن  التّعمیرات

بعد ، المئذنةترمیم كما تم ، فیه وشباكین اً ة المطله على سطح كنیسة وفتح بابالّشرقیمن الجهة 
عادةو  هاأحجار تحریر    .4والنحاتة والشید للبناء والتكحیل اإلسمنتوتكحیلها باستخدام  بنائها إ

 

 :5المولویة زاویةال 4.3.3.3
  

ائل أو الصوفیة التي دخلت مدینة القدس  الّطرق أحد إلىنسبة  المولویةبالخانقاة  أیضاً وسمیت 
بمساهمة من  زاویةالنشأت هذه أ .القریب من حارة السعدیة المولویة قتقع في طری ،الحكم العثماني

ردي بیك الشهیر بابو سیفین حاكم لواء القدس في و ااء الكرام خداألمر  أمیركان هم أبرز عدة أمراء 
  .6)م1587- 1586/ه996-ه995(سنة 

 

خ ي شیولو ن طلب الشیخ عادل المیم، ح1920لها عام أو عدة مرات وكان  زاویةالرممت هذه 
كانت ترمم بواسطة وزارة المالیة في  اأنه إلىوذلك استنادًا  من حكومة فلسطین ترمیمها" زاویةال

                                                             
 ،501ص  ،1999العارف، ،211،214، ص 2، ج340، ص1م، ج2009الحنبلي  أنظرلمعرفة المزید عن الخانقاة الصالحیة 1

   .330ص ،1981العسلي،
تخطیط خاص یجمع  وهو المكان الذي ینقطع فیه المتصوف للعبادة حیث اقتضت وظیفتها أن یكون لها" خان كاه"كلمة فارسیة : الخانقاة2

   ).266، 2014اسماعیل،. (والمدرسةبین تخطیط المسجد 
  .330ص ،1981العسلي،3

، الخانقاةإتفاقیة لعمارة  ،العام األوقافمدیر  إلىالوقف  مأمورمراسلة من  ،1946كشف تقدیري لترمیم الخانقاة عام  4
20/6,157/46/13.  

   p 805 2000, Natsheh,،500ص ،1999العارف، ، 339ص ،1981العسلي،  أنظر المولویةلمعرفة المزید عن الزاویة  5
  http://www.akhbarelbalad.net، الصوفیة في القدس النتشة، 6
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بعض بتمویل ترمیم  ،م1928قامت في عام كما افقت حكومة فلسطین على ذلك، العثماني، و هد الع
  .1زاویةالالمتصدعة في المئذنة ومبنى  األجزاء

  

ال ترمیم أعم جراءحكومة فلسطین إل إلىي و م، عندما توجه الشیخ عادل المول1941في عام  أما
التي یشرف علیها  األمالكواعتبرتها من  التّرمیم، رفضت الحكومة تمویل عملیات زاویةالفي 

 اإلسالمي الّشرعيرئیس المجلس  إلىالطلب  ، وأحالتاألعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس 
ال أعموبدأت  زاویةالعلى ترمیم  األعلى اإلسالمي الّشرعي، وبناء على ذلك وافق المجلس 2األعلى
  .3م1942یر من عام األخفي الربع  التّرمیم

  

في  زاویةالات تسجیل إجراءفي البدء ب األعلى الّشرعي اإلسالميقام المجلس بأن على ذلك ترتب و 
 اسمولیس ب اسمهتسجیلها بالذي طلب  زاویةالث نزاع مع شیخ حدو  إلىدى أدائرة الطابو، مما 

 فیما یخصملكیة ال إدعاء، وكانت مسألة )16أنظر الملحق رقم ( 4ةاإلسالمی قافو األ مأمور
شد أمن  كنمااألهذه  المقیمین والمشرفین على األشخاصمن قبل  األضرحةوالمقابر و  الّزوایا

  .في الحفاظ على ممتلكات الوقفیة األعلى اإلسالمي الّشرعيالتحدیات التي واجهت المجلس 

  اإلنشاء 4.3
  

انی اآللیةهو  اإلنشاء  التراثفاظ على للح األعلى اإلسالمي الّشرعي المجلسآلیات ة من الّث
 إنشاءألن عملیات داخل حدود سور القدس بشكل واضح  االستراتیجیةتظهر هذه  ، وقد الالمعماري

عماریة ضافات موى إولم تتعدى س البلدة القدیمةمباٍن جدیده كاملة، كانت شبه معدومة في منطقة 
البلدة  رأسواخارج ضح أو بشكل  اإلنشاء، وتبرز عملیات األصلعلى مبان كانت موجودة ب

  .، أي خارج حدود الدراسة5القدیمة
  في  اريمالمع التراثوكان الهدف من بناء هذه العمائر اسثمارها لتوفیر مصدر مالي للحفاظ على 

                                                             
  .45/1/1,9/40/13 ،السكرتیر العام في حكومة فلسطین إلى األعلى اإلسالميمن المجلس الشرعي  وثیقة تحتوي على رسالة موجهة 1
  .45/1/1,9/40/13 المولوي،عادل  المولویةشیخ الزاویة  إلىمن السكرتیر العام في حكومة فلسطین  موجهة وثیقة تحتوي على رسالة 2
  .45/1/1,9/40/13 ،العام األوقافمدیر  إلى األعلىالشرعي  اإلسالميمن سكرتیر المجلس  وثیقة تحتوي على رسالة موجهة 3
  .45/1/1,9/40/13 ،العام األوقافمدیر  إلى األعلى اإلسالميمن المجلس الشرعي  وثیقة تحتوي على رسالة موجهة 4
  .م1935، م1929، م1924، لعام األعلى اإلسالميبیانات المجلس الشرعي  5
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على مبان  إضافیةطوابق  إنشاءیتم كان  أخرى حاالت، وفي األقصىالقدس وتحدیدًا للمسجد 
  :، ونذكر منهاموجودة سابقاً 

الذي كان قائمًا في المدرسة  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس دار  إلىطابق علوي  إضافة -
  .1ربع غرف نظرًا لضیق المكانأ إضافةم، حیث تم 1935كیة وكان ذلك عام المنج

، التي كانت تتخذ )م1934-م1933(ما بین عام  الجاولیةجدید في المدرسة طابق  إضافة -
  .كمقر لكلیة روضة المعارف

  .زاویة الهنودإضافة غرف في  -
نشأت على سطح ة كالغرفة التي أواحدغرفة  إنشاءمماثلة بشكل ضیق ال تتعدى  حاالتووجدت  -

  .2الحسیني أمینالتي كان یستأجرها الحاج  التّنكزیةالمدرسة 
  .3م1935خر للسیدات عام تحوي قسم للرجال وآ األقصىفي المسجد  مطاهر إنشاء -
  

عبارة عن مجموعة من الدكاكین  األغلبعلى فكانت  بالكامل هابناؤ تم بالنسبة للعمائر التي  أما
  :ونذكر منها المدینة  سوربنیت خارج حدود  حیثوالمخازن 

  

مقبرة  أرض، على جزء من )م1927-م1926(بین العام  ها ما، تم بناؤ الّساهرةحوانیت باب  -
 .4الّساهرةباب 

الوقفیة  األرضم، في 1927شروع في بنائها عام المأمن اهللا، تم  بالقرب من مقبرةمخازن  -
  .5لمقبرة مأمن اهللا مجاورةال
 

                                                             
  .20/6,231/35/13 اإلسالمي،طابق علوي للمجلس  إنشاءوثیقة تتضمن مراسلة حول 1
  .80/4/1,86/36/13، وثیقة تتضمن المراسالت الخاصة بتعمیرات المدرسة التنكزیة2
إلنشاء مكان جدید للوضوء في المسجد  األوقاف مأمور إلى األعلى اإلسالميوثیقة تتضمن رسالة من سكرتیر المجلس الشرعي 3

  .80/4/1,190/45/13األقصى، 
 األعلى اإلسالميبیان المجلس الشرعي  ، 20/10,3/26/13 ،دكاكین في باب الساهرة إنشاءمجموعة من المراسالت حول 4

  .8م، ص1927لعام 
بنـاء المخـازن بـالقرب مـن مقبـرة مـأمن  إكمـالحـول  األعلـىالشـرعي  اإلسـالميى رئیس المجلـس لإ األوقافرسالة من مراقب 5

  .20/10,3/26/13، اهللا
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 أرضعلى جزء من بني م، 1929عام بنائه من  االنتهاءتم ، *1"الفندق الكبیر" باالسفندق  -
، قاعات كبیرة مخصصة لالستقبال والقراءة إلى اإلضافةبغرفة  136مقبرة مأمن اهللا یتكون من 

، وتم تمویل جزء من المشروع  اَ فلسطینی اً البناء ثالثة وسبعین وخمسمائة ألف جنیه بلغت تكلفة
، األقصىالتي خصصت للمسجد  ةاإلسالمیالعربیة و  الّدول التي زادت من تبرعات األموالمن 
الفندق  إیجارتم تسدیده من عن طریق قرض من البنك العثماني، ر فقد تم توفیره األخالجزء  أما

وثالثمئة  آالفبمبلغ سبعة  عاماً لمدة خمس سنوات حیث تم تأجیر الفندق لمدة خمسة عشر 
 .2الّسنةجنیه ب

 ثالثة منها أنجز في عامو ، 3م1924عام  أنجز خمسة منهاارى النّصبناء حوانیت بحارة  -
  .4م1929

  

بأن التحدیات  ألولىا، أدرك منذ اللحظة األعلى اإلسالمي الّشرعيسبق أن المجلس  یتضح مما
المعماري،  التراثأداء مهمته في الحفاظ على  مأماالمادیة ستكون مالزمة له، وستكون عائقًا 

أن هذه المشاریع كانت ضئیلة جدًا بالنسبة لمتطلبات  إال، االستثمارالحلول من خالل  إیجاد حاولف
 المؤسسي اإلطارعنها  شخصیة، غاب اتالمعماري، ولم تخرج عن كونها اجتهاد التراثالحفاظ 

  .كبر فائدة ممكنةاها لتحقیق أفي دراسة المشاریع وجدو 
  

عادةالهدم و ال أعم 5.3   .البناء إ
  

عادةو  یعتبر الهدم  للحفاظ  األعلى اإلسالمي الّشرعي سالتي استخدمها المجل اآللیات أحدالبناء  إ
حل هذا الخیار ك إلى األعلى الّشرعي اإلسالميالمعماري، وغالبًا ما كان یلجأ المجلس  التراثعلى 

                                                             
تظة وجاء م، ومنع دفن األموات فیها ألنها أصبحت مك1929بتسجیل مقبرة مأمن اهللا كموقع تاریخي عام  اإلسالميالمجلس الشرعي قام 1

یكـون قـرار المنـع هـذا كـان الخطـوة األولـى لهجـر المقبـرة وجعلهـا عرضـة  الباحثـةرى تـالقرار بنفس السنة التي تم فیها بنـاء الفنـدق الكبیـر و 
ن كبیرة فیما بعد، وكان من باب أولى توجیه السكان للـدفن فـي المقـابر األخـرى ولـیس منـع الـدفن فیهـا بشـكل قطعـي، وتحدیـدًا أالنتهاكات 

  .)18،17أنظر الملحق رقم (المجلس قد أدرك الخطر المحدق بالمقبرة 
دق باالس خارج حدود الدراسة، وتم التطرق إلیهما استثناءً ألنهما شكلى نموذجین مهمین ساهما في إبراز توجهات*  تقع مقبرة مأمن اهللا وفن

ینـة القـدس، وقـد رأت الباحثـة أن إدراجهـم یسـاهم فـي تحقیـق المجلس الشرعي اإلسـالمي األعلـى فـي الحفـاظ علـى التـراث المعمـاري فـي مد
  .هدف الدراسة

  .8م، ص1929، بیان المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى 8م، ص1928بیان المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، 2
.18، ص1924،م1923بیان المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى،  3  
.10م، ص1929بیان المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى،  4  
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والحفاظ على  االندثارووقایتها من  األبنیةساسي لحفظ أبشكل  التّرمیماعتمد آلیة حیث ، نهائي
 درء خطر الیمكن تفادیةل ماإ نادرة حاالتالهدم فكان یتم في  إلىاللجوء  أما، صفاتها وخصائصها

 األقصىمن المسجد  الّشرقيو  األوسطعندما تم هدم الرواق  األقصىوهذا ما حصل في المسجد 
 اإلضافاتللتعامل مع خیار الهدم  إلىكان یتم فیها اللجوء  أخرى حاالتفي  أو م،1937بعد عام 

وعملت على تشویه منظرها وضیاع خصائها الفنیة وهذا  یةاألثر للمباني  إضافتهاالمعماریة التي تم 
لیات الهدم التي جرت تحت ، وفیما یلي توضیح ألهم عماألقصىمسجد ال روقة وأبوابألما حصل 

   :األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  إشراف
 :في باب الغوانمة األبنیةهدم  1.5.3

یعود ، )2.3أنظر الخارطة رقم ( األقصىمسجد لل یةغربال یةشمالال في الزاویةهو الباب الذي یقع 
  .1الفترة المملوكیة إلىتاریخ بنائه 

  

مالصقه ال ب الغوانمةلبا مجاورةبهدم بنایات  م،1928عام  األعلى اإلسالمي الّشرعيقام المجلس 
الصالحة  حجاراأل أما ،األسباطبركة باب  إلى األنقاضذنة وتم رفع لجدران روضة المعارف والمئ

القائمة  لواوینال، تم هدم جدار 1943، وفي عام أخرىفقد تم التحفظ علیها الستخدامها في بنایات 
عادةبین باب الغوانمة وباب الناظر و    .2بنائها بالحجر المدقوق إ

  

  :في باب القطانین األبنیةهدم  2.5.3
  

 األقصىالیة من سور المسجد یقع في الجهة الشم یةاألثر  بواباألیعتبر باب القطانین من أجمل 
  .3)م1336 -ه737(تنكز الناصري عام ، جدده )2.3أنظر الخارطة رقم (
  

، ولیس كما ورد في بعض آذارم في شهر 1925عام  األعلى اإلسالمي الّشرعيقام المجلس 
التي استحدثت فوق باب القطانین  األبنیة، بهدم مجموعة من *م1922عام  التاریخیةالمصادر 

                                                             
  .7، ص2، كتیب رقم 2002النتشة،  1
  .20/6,40/28/13 ،شروط هدم المحالت المجاورة لباب الغوانمة مع نقلها 2
  .89، ص2009العارف،  3
 ، أن المجلس قام بهدم جمیع األبنیة الواهیة التي أنشئت األزمنة السابقة على قبة90ورد في تاریخ الحرم القدسي لعارف العارف في ص*

م، وهذا التاریخ تقریبي ولیس دقیق حیث ورد في وثائق المجلس بأن األعمال سابقة الذكر جرت في عام 1922باب القطانین وأروقته عام 
  .م1925
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الواقعة  من الجهة الشمالیة للباب أربعة أروقةهدم تم و  األروقةعلى جانبیه من جهة التي  األبنیةو 
من  االنتهاءبنائها، وبعد من ثم أعید نت آیلة للسقوط و كاالتي بین باب الحدید وباب القطانین، 

، وفي عام أخرىواستخدام الحجارة الصالحة في عملیات بناء  األنقاضزالة كافة إدم تم هلیة المع
 أحجارالجزء المتهدم من  استبدالم، تم ترمیم المقرنصات الخربة في قبة باب القطانین و 1927

  .1المقرنصات
 :الّسلسلةباب  األبنیةهدم  3.5.3

  

أنظر الخارطة رقم ( الشرق من باب المغاربة إلىیر من جهة الغرب یقع األخوهو الباب قبل 
 اإلسالمي الّشرعيال الهدم خالل والیة المجلس أعمالتي جرت فیها  بواباألل أو ، وكان من )2.3

م، بهدم غرفة مالصقة للباب كان یقیم فیها حارس باب 1922عام المجلس حیث قام  األعلى
بهدم  األعلى اإلسالمي الّشرعيم، قام المجلس 1927وذلك نظرًا لخرابها، وبعد عام  الّسلسلة

وباب المغاربة بسبب التصدع الكبیر الذي حصل جراء الزالزال وتم  السلسلةالرواق الممتد بین باب 
  .2ساحة المهد الستخدامها عند الحاجة إلى أنقاضهارفع 

  

  :باب المغاربة بالقرب من جدارهدم  4.5.3
  

سمي بذلك  ،)2.3أنظر الخارطة رقم ( األقصىفي الركن الغربي من المسجد باب المغاربة یقع 
  .3لقربة من مسجد المغاربة وحارة المغاربة

  

عادة بنائه 1938األعلى بعام  اإلسالميقام المجلس الشرعي  م، بهدم جدار قدیم بالرواق الغربي، وإ
تم من األحجار القدیمة الصالحة ومن أحجار جدیدة من نوع قریب من نوع على الحجر القدیم، و 

، أما بالنسبة لعتبات األبواب والشبابیك الموجودة في في عملیة البناء غیر المسلح اإلسمنتاستخدام 
  .4تم استخدام الحجر المزي األحمرالرواق الغربي 

                                                             
بیـان المجلـس الشـرعي اإلسـالمي األعلـى  ، 80/4/27/25/13 ،م1925تقریر الهیئـة الفنیـة عـن األعمـال التـي جـرت خـالل شـهر آذار 1

  .80/4/1,272/27/13م، 1927 ،یر عن عمارة المسجد األقصى الشریف خالل شهر حزیران، تقر 5ص م،1928
رسـالة مـن المجلـس الشـرعي اإلسـالمي ، 80/4/1,272/27/13، م1927تقریر سیر التعمیرات في المسجد األقصى خـالل شـهر نمـوز 2

  20/6,259/22/13 ،األعلى إلى المعمار كمال الدین بك
  .90ص ،2009العارف، 3

.80/4/1,99/37/13وثیقة تحتوي على اتفاقیة لهدم الجدار،  4  
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  :هدم سوق المعرفة 5.5.3
كان یقع بالجهة الشرقیة بآخر الجامع األقصى، ، عبارة عن بناء قائم على مجموعة من العقودهو 

یصعد إلیه بدرج كان یصلي به الحنابله خصصه لهم الملك المعظم و  ،1فوق جامع مهد عیسى
  .2عیسى

یطلق علیه إسم العنبر كان الشرعي اإلسالمي األعلى كمستودع، و ستخدم في فترة والیة المجلس ا
مما زاد من صعوبة  ،"سوق المعرفة"التاریخي سم االالقدیم أو المستودع الكبیر، ولم یتم استخدام 

الوصف  على االعتمادوتم ستدال علیه من خالل وثائق المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، اال
للتأكد من أن المقصود بالعنبر  التاریخیةذا البناء ومقارنتها مع المصاردر الجغرافي والهندسي له

  .القدیم أو المستودع الكبیر هو سوق المعرفة
  

سوق المعرفة خالل مشروع ترمیم الرواق الشرقي والقسم األوسط من جزء قرار هدم المجلس إتخذ 
اآلثار العربیة، التي قررت  م، تحت إشراف دائرة حفظ1937من الجامع األقصى بعد زلزال عام 

هدم جزء  إلىعلیه، مما أدى  بقاءهدم الجدار الشرقي من الجامع األقصى حیث لم یكن بالوسع اإل
 وقرر  ،3م1940عام  سوق المعرفة لنصب السقایل الخشبیة لالزمة لبناء الجدار الشرقي مبنى من

  .4بین الجامع األقصى واألجزاء األخرى من المسجد األقصى *إقامة بناء فاصل
  

العقود القائم علیها و  والقى هذا القرار رفضًا من دائرة اآلثار القدیمة في القدس، حیث وصفت البناء
ووصفتها بأنها متینة ماقبل ثماني قرون،  إلىیعود تاریخ بنائها  تيبأنها من األبنیة التاریخیة ال

من هدمة  بدالً ترمیم المبنى وحفظه وصیانته  تضمنی المجلس إلى باقتراحوتقدمت  ،ومحكمة البناء
                                                             

.14، ص2ج ،2009الحنبلي،  1  
.71ص ،2009العارف،  2  

  .80/4/1,368/40/13وثیقة تتضمن مراسلة من أحد المهندسین إلى المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى،  3
  .قد یكون القصد جدار فاصل * 
  
 .80/4/1,128/40/13سكرتیر المجلس إلى مدیر األوقاف، وثیقة تتضمن مراسلة من وكیل 4
الجعبه، ( م 1700م قانون یعرف األثر بأنه كل مبنى أو شيء من صنع اإلنسان صنع قبل عام 1978سنت إسرائیل عام *

في ثائق مرسلة من دائرة اآلثار القدیمة إلى المجلس، " م1700"، وقد ورد ذكر هذا التاریخ )66، ص2008
، دون أن یأخذ صفة اإللزام القانوني وهذا یدل على استنباط اسرائیل لهذا القانون من االنتداب 80/4/1,169/44/13

 .البریطاني
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م، بأن 1940طلبت من المجلس عام م، قبل البدء بأعمال الهدم، ومن ثم 1938وكان ذلك عام 
االكتشافات التي حدث أثناء  تسجیل المنوي هدمها تسجیًال دقیقًا، وتحدیداً  األقسامیقوم بتسجیل كل 

رمیم حیث تم اكتشاف بقایا جدار وبالط تحت أرضیة الجامع األقصى من الجهة الشرقیة عملیة الت
 مبنى سوق المعرفة من أقدم مباني الجامع األقصى كما أوضحت بأندائرة اآلثار القدیمة واعتبرتها 

-ه1111(عام ل أرجعت تاریخ البناء تحدیداً و  ،"*م1700"ما قبل عام  إلى تاریخ بنائه یعود
  .1)ه1112

  

ولم یلقى رأي دائرة اآلثار القدیمة استحسان من قبل مهندسي دائرة حفظ اآلثار العربیة من مصر، 
ووصفت البناء بأنه عادي ال یخدم الفن وال التاریخ وال الصناعة، وحاججت بذلك أن بالقاهرة مئات 

، كما أرجعت تاریخ  أواخر  إلىالبناء من المباني ال یهتم بها إال بالقدر الذي یخدم غرضًا معینًا
  .2لم یكن موجود قبل ذلكأنه القرن الثامن الهجري و 

عام  كامل المبنىبأخذ قرار بهدم  اإلسالمي الّشرعي، قام المجلس بعد دراسة دامت ثالث سنواتو 
عملیة الهدم كامل لم تتم م، 1945وحتى عام ، وتم تبریر ذلك بأن البناء كان متصدعاً م، 1943

 أنهویبرر ذلك ب ،3علیه االتفاقبما تم  االستمرارالذي لم یستطیع متعهد خالف مع وذلك بسبب 
 األنقاضأشد من الصخر، تم استئناف الهدم فیما بعد ورفع  اأنهفوجئ بجدران صلبة جدًا یصفها ب

في حفظ بعضها و  التاریخیة حجاراألجزء من هذه  علىالتحفظ تم و  ،المسجد األقصىخارج  إلى
  .4المتحف

، وتم م، تم تبلیط الساحة مكان سوق المعرفة المهدوم خوفًا من تسرب المیاه1947وفي عام 
في عملیة  ، والشید المصول، والنحاته الناعمةاإلسمنت واستخدم استخدام الحجر المزي الحلو،

  5والنحاتة اإلسمنت، أما التكحیل تم باستخدام التبلیط
  

                                                             
، وثیقة تتضمن مراسلة من 80/4/1,169/44/13وثیقة تتضمن مجموعة من المراسالت من دائرة اآلثار القدیمة بالقدس إلى المجلس،  1

  .80/4/1,368/40/13دائرة اآلثار القدیمة إلى المجلس، مراسلة من أحد المهندسین إلى المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، 
.80/4/1,368/40/13هندسین إلى المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، وثیقة تتضمن مراسلة من أحد الم  2  

.80/4/1,152/43/13، "العنبر القدیم"مراسلة من مدیر األوقاف العام إلى المجلس تتضمن تقریر عن عملیة هدم سوق المعرفة  3  
، اإلتفاقیـــة الخاصــة بهـــدم 80/40/1,169/44/23رســالة مـــن دائــرة اآلثـــار القدیمــة بالقـــدس إلــى المجلـــس الشــرعي اإلســـالمي األعلــى، 4

المستودع مع محمود عواد ومحمود إبراهیم، رسالة من المتعهدین إلى المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى حول عـدم االلتـزام بالعقـد المبـرم 
  .80/4/1,152/43/13بینهم، 

.80/4/1,214/47/13وثیقة تحتوي على الشروط الفنیة لتلبلیط الساحة الواقعة شرق الجامع األقصى،  5  
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 :األسباطردم بركة باب  6.5.3

  

، ومن األسباطباب  الشمالیة بالقرب من جهةال من المسجد األقصىمالصقة لسور بركة وهي 
 أحدالحنبلي بأن منظرها مهول وأن من بناها هو حزقیل  الّدینذكرها مجیر  إسرائیلبركة  اأسمائه

  .1إسرائیلملوك بني 
اتجة عن نكمكان لرمي أنقاض البناء ال األعلى اإلسالمياستخدمت البركة في عهد المجلس 

 األعلى اإلسالمي الّشرعي، حتى طرح المجلس األقصىوالهدم في المسجد  التّرمیمعملیات 
 الشروط التي وردت في المناقصة أحد وكانم البركة، دم، لر 1928من عام  آذارر مناقصة في شه

م، حیث 1933ت عام لأن عملیة الردم اكتم إال المناقصة، إعالنن یتم ردم بركة خالل عام من أ
والزوار في  األیتامساحة تستخدم كملعب ریاضي ینتفع به طالب مدرسة البركة عبارة عن  تأصبح

  .2األعیادو  اسمیام المو أ
  

 األبنیةفیما یتعلق ب یتضح مما سبق محدودیة عملیات الهدم التي جرت في مدینة القدس وتحدیداً 
، وكان الهدم یستخدم غالبًا كخیار أخیر، لرفع خطر قائم والحفاظ على المباني یةاألثر و  التاریخیة
غم المجاورة كن تاریخیة حساسة من أماجرت في  اأنه إالمن أن عملیات الهدم كانت قلیلة جدًا  وبالرّ

  .إغفالهاغیر الممكن 
  

  وظیفة المباني استبدال 6.3
  

قام المجلس تها التي تؤدیها هذا المباني، وانطالقًا من أهیم األدواركانت تختلف  الّزمنمع مرور 
علیه تختلف عما كانت  أدوارباستغالل مجموعة من المباني وتوظیفها ب األعلى اإلسالمي الّشرعي
قدر  منه االستفادةو  للمبنى للحفاظ علیه من أن یصبح مهجوراً  أخرى وظائف إضافة أوسابقًا 

  :المباني، ونذكر من هذه اإلمكان
 :3بمقر المدرسة الباسطیة ةاإلسالمیالكلیة  1.6.3

  

                                                             
  .59، ص2ج، 2009الحنبلي ،1
  .7ص، 1933لعام  األعلى اإلسالميبیان المجلس الشرعي  ،20/6,304/28/13مناقصة ردم بركة باب السباط 2

.53، صتم ذكر المدرسة الباسطیة سابقًا في مبحث ترمیم المدارس 3  
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على  األعلى اإلسالمي الّشرعيل المشاریع التي عمل المجلس أو كلیة، من  إنشاءكان مشروع 
، 1ةاإلسالمیالكلیة  األقصىت في مدینة القدس داخل المسجد أأنش م1923ها، ففي عام إنجاز 

، المسجد األقصىوهي واقعة شمال  ،اسطیةفي المدرسة الب ةاإلسالمیوتقرر أن یكون مقر الكلیة 
داخلیة للطالب،  اً ودار  اً صف22اشتملت على الكلیة التي  وتم تجهیز، )2.3أنظر الخارطة رقم (

المعارف في  إدارةمبنى المدرسة من  األعلى اإلسالمي الّشرعيوكان ذلك بعد أن استرجع المجلس 
  .االنتدابحكومة 

  

والهدف من ة، األروبیوبعض اللغات ة والعربیة والفنون الّشرعیعلوم ة بتدریس الالكلیوقد تخصصت 
شرعین ووعاظ ومرشدین ومدرسي اللغة  محامینهذه التخصصات هو تخریج قضاة ومفتین و 

ء التحصیل العلمي انهألالعربیة، وبحسب نظام الكلیة كان على الطالب أن ینهي عشر سنوات 
لتعلیم بالتعلیم التحضیري وأربع سنوات با سنوات في التعلیم الثانوي وسنتانبنجاح منها أربع 

  .2العالي
  

أن هذا المشروع لم  إال األسباطًا للكلیة مكان بركة باب د مبنى خاصیوكان من المتوقع أن یتم تشی 
 األعلى اإلسالمي الّشرعي المجلس حاولوقد ، 3األرضخالف مع البلدیة على حدود یتم بسبب 

العامة للناس وتحدیدًا فیما یتعلق في المباني فیه الفائدة  استغالل المباني القدیمة وشغلها بما
ومن المستأجرین واشغالها  االنتدابجاهدًا استرجاعها من حكومة  حاولفي القدس و  التاریخیة

  .تعم من خاللها الفائدة أدوارب
  

 :األسعردیةثم المدرسة  الّنحویةفي مقر القبة  األقصىدار الكتب المسجد  2.6.3
  

 ةاإلسالمین والمؤسسات یمشؤون المسل إدارةمنذ أن تولى  األعلى اإلسالمي الّشرعيشرع المجلس 
عام  األعلى اإلسالمي الّشرعيفي بناء دور العلم والمكتبات، فعلى سبیل المثال قام المجلس 

 والناصرة ومنها عكا ویافاقضاة الشرع في كل المدن الفلسطینیة  إلىكتاب  إرسالبم، 1922

                                                             
  .27ص م،1923،1924عام  األعلى اإلسالميبیان المجلس الشرعي  1
  .75/1/2,2/24/13 ،ةاإلسالمینظام الكلیة  2
  .20/10,7/35/13 ،رئیس البلدیة في القدس إلى األوقاف مأمورمراسلة من  3
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دور للكتب بدعم من المجلس  إنشاءحصاء المكتبات القدیمة لترمیمها ودعمها والعمل على إل
  .1األعلى اإلسالمي الّشرعي

  

م، 1922والتي تأسست عام  األقصىل دور الكتب التي تم انشاؤها دار الكتب في المسجد أو ومن  
القبة وتقع  ،2كمقر للمكتبة النّحویةوتم اتخاذ القبة والمصاحف،  لجمع أمهات الكتب والمخطوطات

بناها والتي  ،)2.3أنظر الخارطة رقم ( المشرفة الّصخرةمن صحن  الغربي الطرف الجنوبيفي 
 األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس ، وبذلك قام 3)م1208-ه604(عام الملك المعظم عیسى 

التي یتردد علیها طالب العلم  كنمااألمن  تأصبحالعامة و استغالل المبنى بما فیه المصلحة ب
  .األقصىوالزائرین للمسجد 

المدرسة  إلى النّحویةبنقل دار الكتب من القبة  األعلى اإلسالمي الّشرعيقام المجلس  ومن ثم
 صالحم، بعد أن وضع خطة إل1927-م1928، ما بین عام )2.3أنظر الخارطة رقم ( األسعردیة
  .4العربي الّطرازواجهة المدرسة المبنیة على  إصالح هتضمنت أهم ما المدرسة

  
باطفي مقر  اإلسالميالمتحف  3.6.3  :مقر جامع المغاربة القدیمالمنصوري ومن ثم في  الرّ

  

متحف  إنشاءم، 1922من عام  لو األكانون  23بتاریخ  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  قرر
باطبالقدس على أن یكون مقره في المبنى المسمى ب إسالمي أنظر الخارطة رقم ( المنصوري الرّ

 حجاراألو  األتربةنذاك یرثى لها ألن المكان كان مهجورًا وتغطیه آ، وقد كانت حالة المبنى )2.3
 على ترمیم المكان وتنظیفه واستخدامة كمقرِ  األعلى اإلسالمي الّشرعي، فعزم المجلس 5األوساخو 

-ه689(عام  إلىعود تاریخ بنائه یالذي  التّاریخيللمتحف وذلك للحفاظ على هذا المبنى 
الذي أمر ببناء هذا  الصالحي قالوونصور بن ، وسمي بالمنصوري نسبة للسلطان من)م1290
باط   . 6الرّ

                                                             
ـــــوان تأســـــیس دار للكتـــــب1 ـــــى إلـــــى قضـــــاة الشـــــرع فـــــي المـــــدن الفلســـــطینیة بعن ـــــیس المجلـــــس الشـــــرعي اإلســـــالمي األعل  ،رســـــالة مـــــن رئ

90/1/1.2/23/13.  
  .90/1/1.2/23/13 ،عبد اهللا مخلص حول إنشاء دار الكتبمنشور من وكیل دار الكتب  2
  .34، ص2ج، 2009الحنبلي،  3
  .6صم، 1928 ،بیان المجلس اإلسالمي األعلى 4
  .50/3,1/22/13 ،رسالة من رئیس المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى إلى مدیر األوقاف العام حول المتحف اإلسالمي 5
  .43، ص2ج، 2009الحنبلي،  6
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على  لإلشرافم، بتشكیل لجنة 1926عام  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس وقد قرر رئیس 
منها قسم  األقسام، وكان المتحف قد احتوى على العدید من ةاإلسالمیوالكلیة  اإلسالميالمتحف 

جیة، قسم طاقات الجبس الزجا اآلثارشاب الطویلة، قسم الشبابیك القدیمة، قسم األخالفخار، قسم 
  . 1قسم النحاسو قسم النقود، 

  

أنظر الخارطة رقم ( 2المغاربة قرب باب المغاربةمقر جامع  إلىم، تم نقل المتحف 1929وفي عام 
  .3، وهو ما زال في نفس الموقع حتى یومنا هذا)2.3

  
  :في مقر تكیة خاصكي سلطان األیتاممدرسة دار  4.6.3

  

، حتى شرع في )م1922-ه1240( عام امهمه األعلى اإلسالمي الّشرعيلمجلس ما إن تسلم ا
، وقد تقرر أن یستخدم مبنى تكیة خاصكي سلطان كمقر األیتامیواء دار إل إنشاءفي العام نفسه 

وكان لها  لت التكیة تمارس دورها الخیريظ، 4بالمدرسة لها المجاورةالمباني  ألحقتو للمدرسة 
في  علیهما كانت نطاق أضیق مكان على  أنهمن الواضح ولكن  ،5األیتامعن دار  میزانیة منفصلة

  .لتكیةالستمراریة ا علیها قفتأو التي  راضياألمن  كبیرٍ  وذلك بسبب ضیاع جزءٍ  ،الّسابق
  

تم نقل  اً كبیر  األیتامعدد  أصبحناث، وعندما إلعلى قسم للذكور وآخر ل األیتاماشتملت مدرسة دار 
بعد استرجاعها من ، )2.3أنظر الخارطة رقم ( 6قایتباي الّسلطانیةمقر المدرسة  إلىمدرسة البنات 

كان یعاني من  األعلى اإلسالمي الّشرعيأن المجلس  الإم، 1933الشیخ سعید درویش عام 
 الّشرعيالممنوحة للمجلس  األعشارمن % 30حسم  االنتدابضائقة مالیة بسبب قرار حكومة 

 من رواتب الموظفین% 20حسم  إلىم، مما أدى 1930وكان ذلك القرار عام  األعلى اإلسالمي
لغاءو     لوظائف التيابعض  إ

                                                             
رسالة إلى رئیس المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى حول موجودات ، 50/3,5/26/13 ،تشكیل لجنة بخصوص المتحف والكلیةقرار 1

  .50/3.4/25/13 ،المتحف اإلسالمي
  .43، ص2ج، 2009الحنبلي،   2
  .570، ص2010یوسف،  3
  .35/2/2,1/22/1 ،األیتامالنظام الداخلي لمدرسة دار  4
  .م1923، متحقق النفقات، اإلسالمي األعلىبیان المجلس الشرعي 5
.44ص ،م ذكرها سابقًا بالتفصیلت 6  
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حیث  األیتامذلك على مدرسة دار انعكس وقد ، 1األعلى اإلسالمي الّشرعيیشرف علیها المجلس 
على الفترة  االقتصارو القسم الداخلي لمدرسة البنات  إلغاء األعلى اإلسالمي الّشرعيقرر المجلس 
  .2م1931نهایة السنة الدراسیة لعام  عوكان ذلك القرار م ،الصباحیة فقط

  

غمومع ذلك ظل مبنى تكیة خاصكي سلطان عامرًا بحركة الطالب،   الّدورمن انحسار  وبالرّ
ساهم في بقاء هذا المبنى مشغوًال  الّدورهذا  استبدالإن  إالالذي وجد من أجله المبنى  ياألساس

  .بما فیه الفائدة العامة حتى یومنا هذا
  
  
  
  

                                                             
  .12صم، 1930، بیان المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى 1
 األیتامرسالة من رئیس المجلس اإلسالمي األعلى إلى مراقب األوقاف في القدس تتضمن قرار إلغاء قسم اإلناث في مدرسة دار 2

  .75/1/2,15/30/13 ،اإلسالمیة
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   1.المسجد األقصى والمباني المحیطة به )32.(رقم خارطة 

                                                             
 .66م، ص2013دلیل المسجد األقصى،  1
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ابعالفصـــــــل    الرّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المعماري التراثفي الحفاظ على  األعلى اإلسالمي الّشرعيتقییم دور المجلس 
  
التي  الّدراسةسئلة وفقًا أل األعلى اإلسالمي الّشرعيًا لدور المجلس یهذا الفصل عرضًا تقیم تناولی

المعماري في  التراثعنها من خالل تجمیع وتحلیل المعلومات المتعلقة ب اإلجابة حاولت الباحثة
  .األعلى اإلسالمي الّشرعيمدینة القدس خالل والیة المجلس 

  

  المعماري في مدینة القدس التراثمع  التّعامل منهج 1.4
  

 التّرمیمال أعمبتحدید آلیة العمل قبل الشروع بمعظم  األعلى اإلسالمي الّشرعيقام المجلس 
المالیة والفنیة على المشاریع تمثلت في اللجان  لإلشرافمن خالل  تشكیل لجان مختصة  الّصیانةو 

بالمباني  األمر، وعندما كان  یتعلق الّصیانةو  التّرمیمالتي كانت تستعین بخبراء ومختصین بعملیات 
من مؤتمر  إعدادب األعلى اإلسالمي الّشرعيلم یتردد المجلس  التاریخیةو  یةالّدینذات القیمة 

م، لمناقشة المشاریع الهندسیة الخاصة 1924عام  هالمختصین كمؤتمر المهندسین الذي تم عقد
  .، ویتعبر هذا المنهج بمقیاس الیوم متطور ویدل على نضوج بالرؤیةاألقصىبترمیم المسجد 

  

المعماري في مدینة  التراثمع  التّعاملفي  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  وقد ساعد منهج
فكان  یةاألثر في مجال صیانة وحفظ المباني  إلیهاالتي كان یفتقر لخبرة القدس على تعویض ا
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، ونذكر من یةاألهمة من حیث متفاوتمساهمات  وكان لها المجاورة الّدولیستعین بذوي الخبرة من 
  :الّدولهذه 

  :التّركیةالمساهمة  1.1.4
  

ة، بدأ الّشرعیوالمحاكم  قافو األ إدارةمهامه في  األعلى اإلسالمي الّشرعيبعد أن استلم المجلس 
، یةاألثر  كنمااألهم الخبرة في مجال صیانة وحفظ ممن ل المجاورة الّدولبالبحث عن شركاء من 

 نجازإل الّدولالمالي من هذه  الّدعم إلى، األعلى اإلسالمي الّشرعيحاجة المجلس  إلى اإلضافةب
 الّشرعيالمجلس  إلیهاالتي لجأ  الّدولل أو ، وكانت تركیا هي من األقصىمشروع ترمیم المسجد 

  .األعلى اإلسالمي
  

بك من تركیا وعینه رئیسًا  الّدینبالمهندس كمال  األعلى اإلسالمي الّشرعياستعان المجلس وقد 
قام باصطحاب مساعدین له، الذي  ،األقصىمسجد للجنة الفنیة المشرفة على مشروع ترمیم ال

، وقد تم مشروع والرصاص وغیره القاشانيحضار المصانع الالزمة إل نسیق مع بعضباشر بالتو 
الفلسطینین و فریق العمل التركي بالشراكة مع المصریین  إشرافتحت  األقصىترمیم المسجد 

 برزاألم، هي 1924أ عام في هذا المشروع الذي بد التّركیة، وكانت المساهمة االنتدابوحكومة 
  .األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  إشرافالتي تتم تحت  یرةاألخو  ألولىاولكنها كانت 

  

  مع  التّعاملكان محایدًا بشكل سلبي، فرفض الذي موقف الرسمي لتركیا في ذلك لل الّسببویعود 
للتبرع لمشروع  ةاإلسالمی الّدولكافة  إلىه یهوجتتم الذي  األعلى اإلسالمي الّشرعينداء المجلس 
فعل موقف وبدولة علمانیة،  إلىن دولة الخالفة ، وذلك بفعل تحول تركیا ماألقصىترمیم المسجد 

یظهر من خالل منشورات المجلس  ، وهذا ما1للخالفة الداعم األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس 
  .2األعلى اإلسالمي الّشرعي

  
  
  

                                                             
اإلسالمیة الموقف الحكومي قد أثر على حجم الدعم المادي من مسلمي تركیا التي سجلت أقل حجم تبرعات بالنسبة للدول  أن یرجح 1
   ".19الملحق رقم  أنظر"
  . 80/4/1,7/23/13 ،ستانةنوان المسجد األقصى باأل، وثیقة بع80/4/1,6/23/13 ،وثیقة تتضمن مشروع عمارة المسجد األقصى2
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 :المساهمة المصریة 2.1.4
  

، ضمن حدود  األكثرتعتبر المساهمة المصریة هي  ، والتي تمثلت الزمكانیة الّدراسةحضورًا
 األولى، وكان ذلك واضحًا منذ اللحظة األعلى اإلسالمي الّشرعيمجلس لل والمساند الداعمبالموقف 

المالي وجمع  الّدعمبطلب كومة المصریة، الح إلى اإلسالمي الّشرعيعندما توجه المجلس 
دعم ترمیم المسجد مشروع طلق أد الذي هذا الطلب ترحیبًا عند الملك فؤاالتبرعات، فقد القى 

  .1هتحت رعایت األقصى
  

فدت الحكومة أو بالنسبة للدعم الفني والهندسي، فقد  االهتماموكان الوضع على نفس الدرجة من 
مؤتمر المهندسین الخاص  إلى ،2العربیة اآلثارالمصریة مجموعة من المهندسین من لجنة حفظ 

 الّشرعيبالعمل مع المجلس  اللجنة استمرتو  ،3م1924عام  األقصىمشروع ترمیم المسجد ب
  .ةاإلسالمی اآلثارمشاریع صیانة وحفظ في العدید من  األعلى اإلسالمي

  

العربیة كانت تعمل بدرجة عالیة من المهنیة، ففي المشاریع  اآلثارویمكن القول بأن لجنة حفظ 
تستعرض فیها  ،دراسة متكاملة للمشروع ضمن اختصاصها إعدادتقوم بالتي اشتركت فیها كانت 

 اآلثارتاریخ المبنى بشكل علمي ومن ثم تحدد مواضع الخلل ورؤیتها للحل، وقد انفردت لجنة حفظ 
آنذاك، واشتركت بالعدید من المشاریع التي كانت تتعلق بمباني مهمة بمدینة  األسلوبالعربیة بهذا 

  . تربة الست طنشقو ، الّسلسلةقبة و ، الّصخرةقبة و ، األقصىالقدس مثل الجامع 
 

 :االنتدابمساهمة  وتدخل حكومة  3.1.4
 

 األعلى اإلسالمي الّشرعيمنذ أن باشر المجلس  االنتدابكان لحكومة : االنتدابمساهمة حكومة 
ل مشروع للمجلس أو اله، دورًا حاضرًا فیما یتعلق بمساهماتها الفنیة، حیث كانت شریكًا في أعم

وكان لها ممثلین في مؤتمر  األقصى جامعوهو مشروع ترمیم ال األعلى اإلسالمي الّشرعي

                                                             
  .80/4/1,6/23/13وثیقة تتضمن مشروع عمارة المسجد األقصى،  1
المصـریة، وتـم حـل هـذه  اآلثـارم، بمصـر بـأمر مـن الخـدیوي توفیـق مهمتهـا الحفـاظ علـى 1881تأسسـت عـام : العربیـة اآلثـارلجنة حفـظ  2

 م، یمكـــــن االطــــالع علــــى كافـــــة كراســــات اللجنــــة التعلقـــــة بعملهــــا واجتماعاتهــــا مـــــن خــــالل الــــرابط التــــالي1961اللجنــــة فــــي عــــام 

http://www.archaeology.land/.  
  .80/4/1,6/23/13 المسجد األقصى،وثیقة تتضمن مشروع عمارة  3
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عن  “Harrison“والمهندس  ،حكومة فلسطین اآلثارعن دائرة ”Ghay“ المهندس : المهندسین وهم
  .1األشغالدائرة 

  

 الّصیانةو  التّرمیمالقدیمة مساهمات فنیة في العدید من المشاریع مثل مشاریع  اآلثاركما كان لدائرة 
وتربة الست طنشق، وكانت مساهماتها الفنیة  األرواحوقبة  الّصخرةوقبة  األقصىمثل الجامع 

مع  التّعاملوتمتلك الخبرة في كیفیة  اآلثاردائرة متخصصة ب اأنهإیجابیة ومهنیة، وذلك بحكم 
  .المعماري اإلرث

  
 الّشرعينفسها بقوة داخل مؤسسة المجلس  االنتدابحكومة  فرضت: االنتدابتدخل حكومة 

یة التي ارتبط عملها بعمل المجلس ، من خالل مجموعة من الدوائر الحكوماألعلى اإلسالمي
  :ومنها

أنظر ( الدوائر التي كان لها صالحیات واسعة ل هذهأو هي  ،القدیمة في القدس اآلثاردائرة  .1
ل أو تشرین  31 االنتدابالقدیمة الصادر عن حكومة  اآلثاربموجب قانون  ،)20 الملحق رقم

الوحیدة التي تتخذ  ةهو السلط األعلى اإلسالمي الّشرعيوبهذا لم یكن المجلس  م،1929عام 
 اآلثاردائرة  استشارةو عالم إي ر ا، وكان من الضرو هإشرافالقرار بالنسبة للمواقع التي تقع تحت 

  .بمدینة القدس التاریخیةالتي تتعلق بالمباني  العماألالقدیمة بمعظم 
هدم بالقرار من حیث استصدار رخص لل اً شریككانت  التيثاني هذه المؤسسات  تعتبر: البلدیة. 2

في المدرسة الجاولیة حصل على سبیل المثال  ، وهذا ماالتاریخیة والبناء فیما یتعلق بالمباني
غمالجامع الیعقوبي،  وفي القدیمة  اآلثارمن قانون  18یرة من المادة األخمن أن الفقرة  وبالرّ
المخصصة لمقاصد دینیة والتي تملكها  التاریخیةالمباني في  التّرمیمال عمأل اإلذني أخذ نیستث

 أنه، وتحدیدًا االنتدابات من قبل حكومة تجاوز ینفي وجود  ، ولكن هذا الكنسیة أوهیئة دینیة 
على " الباحثةفي حدود علم " األعلى اإلسالمي الّشرعيلم یسجل أي اعتراض من قبل المجلس 

  .التّدخالتهذه 
وتحدد الكمیات  والتّرمیمتتدخل في عملیة شراء المواد الالزمة للبناء كانت التي و : األشغالدائرة . 3

  .لشراء هذه الموادالمسبق  اإلذنویتم التنسیق معها وأخذ 
                                                             

  .80/4/1,10/23/13، وثیقة تحتوي على تقریر عن حالة المسجد األقصى 1
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تحت سیطرتها من  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  إبقاءعلى  حریصةً  االنتدابوكانت حكومة 
النواحي، قد یكون هذا التداخل في عمل المؤسسات طبیعي في ظل وجود دولة مستقلة هدفها كل 

ثارها، ولكن لم یكن هذا الوضع كذلك حیال عالقة لى ممتلكاتها وتراثها المعماري وآالحفاظ ع
بالسیطرة على  االنتدابدولة  طماعأل أماالذي كان مدركًا تم األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس 

جزء من المباني  بإرجاعالبریطاني قام  االنتدابأن  األطماع مدینة القدس، وخیر مثال على هذه
والتي كانت تعتبر مصدر تمویل  ،1األمالكالموقوفه لهذه  راضياألرجاع إالوقفیة ولم یوافق على 

  . وتحقیق الهدف الذي أنشأت من أجله الّزوایاو  امهم للحفاظ على وجود المدارس والتكای
  

المعماري في مدینة  التراثمع  األعلى اإلسالمي الّشرعيتعامل المجلس  یظهر من خالل منهج 
كان هناك أخفاق  أنه إال ،ه المتاحهإمكاناتالمعماري ضمن  التراثالحفاظ على  حاول أنهالقدس، 

 االقتصادیة الّظروفمجموعة من العوامل، منها ما كان قسریًا مثل صعوبة  ناتج عنغیر متعمد، 
 االحتالل، وبالتأكید وجود األعلى اإلسالمي الّشرعيوالضائقه المالیة التي كان یعاني منها المجلس 

انيهو نتیجة حتمیة للعامل " الضائقة المالیة" لو األ، ویعتبر العامل "البریطاني االنتداب" وهو  الّث
 الّشرعيالمجلس  إدارةالمتعلقة بطریقة  رىاألخ، ومع ذلك ال نستطیع أن نغفل العوامل "االحتالل"

  :المعماري في مدینة القدس، ونذكر منها  التراثلعملیة الحفاظ على  األعلى اإلسالمي
مقبرة مهجورة في  إلىقرار منع الدفن في مقبرة مأمن اهللا والذي حولها ك ،خفاق بعض القراراتإ -

، مما مهد راضياألعلى أكبر مساحة ممكنة من  للّسیطرة االنتدابالیهود وسلطة  أطماعظل 
، 17 أنظر المحلق رقم(اللتهام المقبرة، تحدیدًا أن المجلس قد أدرك الخطر المحدق بالمقبرة 

18(. 
المهمة في مدینة القدس، وتأخر  یةاألثر  كنمااألتأخر بعض القرارات المتعلقة في بعض  -

الالحقة لهذه القرارات، وهذا ما حصل في مسجد بني حسن في باب الخلیل والذي  اتجراءاإل
 .مركز للشرطة إلىعلیة وحوله  االنتدابظل مهجورًا حتى سیطر 

ة تقنینها من خالل حاول، ومیةاألثر  كنمااألالبریطاني على بعض  االنتدابالتكیف مع سیطرة  -
، ومن األعلى اإلسالمي الّشرعيوالمجلس  االنتدابتنظم العالقة بین حكومة  إیجارإبرام عقود 

 .، ومسجد بني حسنالجاولیةالمدرسة  كنمااألهذه 
                                                             

  .80/4/1,264/24/13وثیقة تتضمن تقریر عن وضع األمالك الوقفیة بعد تسلمها من سلطة االنتداب،   1
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 التراثفي الحفاظ  اإلسالمي الّشرعيالتي استخدمها المجلس  اآللیاتتقییم  2.4
  .المعماري

  

المعماري لیست عملیة سهلة، ال سیما وأن وظیفتها  التراثمن المعروف أن عملیة الحفاظ على 
برازو  التاریخیةالحفاظ على أصالة المباني  ولىاأل قیمها الجمالیة والثقافیة، لذلك تتطلب العدید من  إ

 أنه حیث، األعلى اإلسالمي الّشرعيسعى إلیه المجلس  العناصر حتى تكتمل بنجاح، وهذا ما
 األعلى اإلسالمي الّشرعياجتهد لتحقیق الهدف المنشود، ومن الممكن أن یتم تقیم دور المجلس 

تبناها  التي اآللیات التعرف علىالمعماري في مدینة القدس، من خالل  التراثفي الحفاظ على 
  :كاآلتيالمعماري، وهي  التراثللحفاظ على  المجلس اثناء عملیة

  

  التّرمیم: الً أو 
  

والترمیم هو استعادة المظهر  المعماري، التراثشیوعًا للحفاظ على  اآللیات أكثرمن  التّرمیمیعتبر  
 إلىي ویعتبر الترمیم عملیة متخصصه ودقیقه تهدف األصلوضعه  إلىالشكل المفقود لجسم ما  أو

 اإلسالمي الّشرعيلمجلس ولم یكن ا ،1المادة الموجودةي للمورد في حدود األصلالوضع  إظهار
 صالحاإل أوالعمارة  مثل أخرىواستبدله بمصطلحات ، یستخدم مصطلح الترمیم للتعبیر عما سبق

ولم یكن هناك توظیف علمي لهذه المصطلحات التي استخدمت بشكل عشوائي تعبیرًا  الصیانة، أو
قد یكون هذا في مدینة القدس عن طریق ترمیمها وصیانتها،  التاریخیةالمباني ب االهتمامعن 

 والمواثیق الدولیة أبعاد أعمق وأدق االتفاقیات، حیث أعطت الیوم غیر مقبول بمعیار األسلوب
م، میثاق منظمة 1931لحفاظ على التراث المعماري، ونذكر منها میثاق أثینا لوصف عملیات ا

لحمایة الدولیة  االتفاقیةم، 1964میثاق البندقیة  ،"یونسكو"افة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثق
  التراث العالمي والثقافي 

                                                             
.22، ص2010المصري، ز،  1  
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تظهر التي و  ،1م1987م، میثاق واشنطن للحفاظ على المدن والمناطق التاریخیة 1972والطبیعي 
سواء كانت حفاظ أو ترمیم أو صیانة  أهمیة تحدید العملیة المطلوبة لحمایة التراث المعماري

میثاق أثینا  بمعاییر معینة تحدد أولویات الحفاظ على التراث المعماري وقد فرق مفهومإلرتباط كل 
  :ویمكن إجملها بمایلي 2بین مجموعة من المصطلحات وأفرد لكل منها معاییر خاصة

  Protection : الحمایة -
  Preservation : الحفاظ -
  Conservation : المستدامة الحمایة -
   Consolidatio :التقویة -
  Rehabilitation : التأهیل -
   Restoration :الترمیم -
  Reconstruction : اإلنشاء إعادة -
  Anastylosis: المتناثرة العناصر تجمیع إعادة -
  

ذا ما انطلقنا من رؤیة المجلس للحفاظ على التراث المعماري في مدینة القدس،   یمكن أن یتم وإ
 :كاآلتي التّرمیمتقییم بعض تفاصیل عملیة 

لویاته، أو ترتیب  على األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  عمل التّرمیملعملیة  اإلداريعلى الصعید 
العامة  الرمزیة للمباني یةاألهمویة المعماریة وحسب لو األحسب  ،التّرمیمحیث كانت تتم عملیة 

، وقام بتحدید األقصى لجامعمشروع ترمیم اب الهأعمالمثال استهل المجلس ، فعلى سبیل والمتعددة
والقباب، لحمایة المباني الموجودة داخل  اتاألساسویات حسب الحاجة للترمیم فبدأ بترمیم لو األ

 التّرمیمال أعمثم باشر بمن و  ،بواباألو  الّساحات، ومن ثم المشاریع المائیة وبعدها األقصىالمسجد 
 .األقصىللمباني التي تقع خارج سور المسجد 

  

 الّدولتعانة بخبراء من باالس افتقاره لخبراء الترمیم األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  وعوض
، ومع ذلك فقد كان هناك مجموعة المجاورةمساهمات الدول في  كما ورد سابقاً  ةاإلسالمیالعربیة و 

                                                             
.18، ص2010المصري، ز،  1  

  . http://restore-marwan.blogspot.comم،1931میثاق أثینا 2
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إذا ماتم مقارنتها بمعاییر  ،الّصیانةو  التّرمیمها في عملیات تجاوز ن ككان من الممطاء األخمن 
  :ومنهاالیونسكو والمعاییر الناتجة عن االتفاقیات الدولیة 

  
 : توثیق حالة المبنى قبل عملیة التّرمیم  .1

 

أن عملیة توثیق حالة المباني قبل أي  األعلى اإلسالمي الّشرعيیتضح من خالل وثائق المجلس 
، التي تم توثیق وتسجیل حالتهم الّصخرةوقبة  األقصىتدخل كانت محدودة واقتصرت على الجامع 

كانت تتم هذه العملیة  األغلبفریق متخصص وعلى  إشرافقبل الشروع بأي تدخل وتم ذلك تحت 
بالنسبة للعمائر  أما، الّصیانةعملیات و  الشریك فيالعربیة  اآلثارلجنة حفظ  طبقت من قبل ما إذا

على وصف مواضع الخلل فقط بشكل مختصر ومن ثم تتم عملیات  االقتصارفكان یتم  رىاألخ
وینطبق ذلك على معظم المساجد الواقعة داخل البلدة القدیمة،  حسب الضرورة الّصیانة أو التّرمیم

المخططات الهندسیة والتصویر، ویظهر  بوضع التّرمیمویندرج ذلك على توثیق حالة المبنى قبل 
أن المخططات الهندسیة للمشاریع المعماریة كانت سهلة المنال  الّشرعيمن خالل وثائق المجلس 

جراءوقت و  إلىمن الصور الفوتغرافیة التي كانت تحتاج  أكثر ات حتى یتم تصویر المبنى، وكما إ
العمل في تم توفیر مخططات هندسیة وصور خالل  األقصىفي مشروع ترمیم الجامع ذكرنا سابقَا 

 .لم تحظ باقي العمائر التي تم ترمیمها بهذا التوثیقو  الّصخرة،وقبة  األقصىالجامع  ترمیم مشروع
 

 :والمواد المستخدمة األسالیبتوثیق  .2
 

للمباني  یةاألصلتساهم في الحفاظ على الصورة  انهوذلك أل یةاألهمتعتبر هذه الخطوة غایة في  
بأن هذه الخطوة غابت في  األعلى اإلسالمي الّشرعي، ویتضح من خالل وثائق المجلس التاریخیة

وقبة  األقصىمشروع ترمیم الجامع  إستثناءتم  ما إذا تاریخیةللمباني ال التّرمیمالكثیر من عملیات 
لم تكن  لتّرمیماالمتبعة في عملیة  األسالیب، حیث أن عملیات تسجیل خطوات العمل و الّصخرة

صورة مجملة كتقریر سیر  إعطاء، وكان یقتصر الوضع على التّرمیمحاضرة في كافة عملیات 
ما كانت تتالئم مع المعاییر العلمیة للترمیم، بالوقت  إذاالخطوات ودراسة  إلى اإلشارةالعمل دون 

من غیرهم حیث كانت تتم  أكثر االهتمامبقدر من  الّصخرةوقبة  األقصىالذي حظي الجامع 
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 المجاورة الّدولیذ وقد یعود ذلك لوجود خبراء من نفتسجیل خطوات العمل ومراقبة آلیات الت
 .التاریخیةو  الّدینیةوحساسیة هذه المباني من الناحیة 

  

،  أما بالنسبة لتوثیق المواد المستخدمة فكان یتم بشكل غیر مدروس مع وجود اسثناءات بسیطه جدًا
تم استخدام مواد ال  أنه األعلى اإلسالمي الّشرعيیالحظ من خالل ما ورد في وثائق المجلس 

المسلح في القباب وهذا غیر  اإلسمنتكتكرار استخدام  یةاألثر و  التاریخیةتتالئم مع طبیعة المباني 
هذه ألن  كانت تستخدم للتدعیم وفي حال عدم وجود بدیل، إذا إال األقواسمقبول في ترمیم القباب و 

ي في األصلدون حدوث أضرار للمبنى  األثرالمواد غیر قابلة لالسترجاع وال یمكن  فصلها عن 
المسلح في عملیة التدعیم  اإلسمنتأي ترمیم آخر، ومن الممكن أن یتم استخدام  األمرحال تطلب 

  . اتاألساسو 
نوع و ي مثل نوع الحجر األصلالمواد المتوفرة دون مراعاة انسجامها مع المبنى ب وفیما یتعلق

خامو  القاشاني ، فعلى سبیل المثال استخدم الحجر المزي الحلو التّرمیمالذي استخدم في عملیات  الرّ
غمفي ترمیم الواجهات الخارجیة لمعظم المباني  أن لونه یوحي بأن  إالمن صالبة هذا الحجر  وبالرّ

ومن الممكن مالحظته من خالل  ،التّرمیمعلى عملیة  الّزمنالمبنى جدید حتى بعد مرور فترة من 
هذا النوع من الحجر ة، كما تم استخدام التّنكزیلمدرسة الفحص البصري كما هو واضح في ترمیم ا

خامدة أعمفي صناعة  ولم یكن هذا الخیار موفقًا، حیث  األقصىفي الجامع  تیجانهاوقواعدها و  الرّ
 األثقالیقوى على حمل  ال نهالالحقة وذلك أل التاریخیةهذا النوع من الحجر في الفترات  استبدالتم 

انيالفصل  أنظر(   .كان من الممكن تفادیها إضافیةمما أدى لتكبد خسائر  ،)األقصىعمارة الجامع  الّث
  

، حیث تبین الّصخرةم، في ترمیم قبة 1924في عام  القاشانيوفي مثال آخر تم استخدام نوع من 
اني التّرمیمفي مشروع  وطریقة  القاشانيم، بأن تركیب المادة المصنوع منها 1937في عام  الّث

 ما إذاالصنع والرسم واللون وتكوین المادة البراقة على سطحة لم تكن مدروسة، ولم یتم فحص 
لألحوال الجویة السائدة في مدینة القدس، مما اضطر  مقاومة القاشانيالمادة المصنوع منها  كانت

  .م1937ها عام ستبدالال أخرىمالیة  لتكبد خسائر اإلسالمي الّشرعيالمجلس 
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المستخدمة وفحص مدى مالئمة المواد المستخدمة كانت  األسالیبویتضح مما سبق أن توثیق 
 الّشرعيس لالمج إشرافالتي جرت تحت  التّرمیمنقاط الضعف التي ظهرت خالل عملیات  أبرز

  .األعلى اإلسالمي
  
شراكنشر الوعي و  .3  :المجتمع المحلي إ
 

على العمائر الموجود في مدینة القدس،  اإلشرافب األعلى اإلسالمي الّشرعيعندما بدأ المجلس 
التحدیات التي واجهها هي قلة وعي الجمهور لما تعنیه  أبرزكان من واجبه الحفاظ علیها، وكانت 

وحتى المساجد  الّزوایاو  التاریخیة، فعلى سبیل المثال اتخذت بعض المدارس التاریخیةالمباني 
استردادها واجه خصم غیر مدرك  األعلى اإلسالمي الّشرعيالمجلس  حاولكبیوت للسكن، وعندما 

  .لهذه للمبانى  التاریخیة یةاألهم
لم یعمل على نشر  أنه إالفي استرداد معظم هذه المباني،  األعلى اإلسالمي الّشرعينجح المجلس 

حتى توعیة الناس   أوحمالت توعیة  أووكیفیة الحفاظ علیها، فلم یكن هناك نشرات  أهمیتهاالوعي ب
شراكخالل خطباء المساجد لنشر الوعي بینهم و  ، التاریخیةهم في عملیة الحفاظ على المباني إ

م غیر مدركین للقیمة أنهها، كما إنجاز التي تم  العماألوترتب على ذلك عدم إدراك الناس لقیمة 
  . للمباني المحیطه بهم یةاألثر و  التاریخیة

  
 الرقابة والحفاظ .4
 

المعماري  تقتصر  التراثفي الحفاظ على  األعلى اإلسالمي الّشرعيتعتبر مجمل مشاریع المجلس 
عملیة الحفاظ  إلىتشقق، وتفتقر  أووترمیمها كرد فعل لظهور حاجة  یةاألثر على صیانة المباني 

یة، إن عملیة الحفاظ تتطلب رقابة دوریة على االستمرار بوتتسم  التّرمیممن  أشملو  أعمالتي تعتبر 
غمفیها والتي لم ینالها أي تدخل،  التّرمیممشاریع  إنجازالمباني التي تم  من أهمیة عنصر  وبالرّ

ویستدل على  ،والواقع أرضلم تكن موجودة على  اأنه إال ،التاریخیةالرقابة للحفاظ على المباني 
 إلىاقتضت الضرورة ذلك، مما یؤدي  إذا إالذلك من خالل حالة المباني التي كان ال یتم ترمیمها 

من التدخل، من خالل  األدنىانفاق المزید من المال والوقت على المبانى، التي لو توفر لها الحد 
  .عملیات ترمیم معقدة وخاصة إلىت إحتاجیة لما الّدور  الّصیانة
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 المعماري التراثحمایة  .5

  

 اإلسالمي الّشرعيصعوبة بالنسبة للمجلس  أكثر األمرالمعماري فكان  التراثمن حیث حمایة  أما 
من خالل سن  اإلعتداءاتالمعماري من  التراث، والمقصود بالحمایة هي العمل على حمایة األعلى

، 1القوانین والتشریعات ووضع الضوابط التي تتحكم في حمایة الثراث المعماري والبیئة المحیطة به
البریطاني، التي  االنتدابومن المعروف أن هذه العملیة كانت مرتبطة بشكل مباشر مع حكومة 

الجهات المعنیة، فعلى سبیل المثال لم تستجیب لمطلب المجلس  إشراككانت تسن القوانین دون 
وعمران  أراضيلسن قوانین معینه تساهم في الحفاظ على الممتلكات من  األعلى اإلسالمي الّشرعي

ات مثل إعتداء إلىیة التراث كنمااألتعرض الكثییر من  إلى، مما أدى 2وحمایتها من التسرب للیهود
یرین األخحیث تم تحویل  الجاولیةمقبرة مأمن اهللا ومسجد بني حسن في باب الخلیل والمدرسة 

  .البریطاني االنتدابلمراكز لشرطة 
 

  اإلنشاء: ثانیاً 
 

، اكتسبت عملیات االستمرایةالمعماریة التي تعبر عن  اإلنجازاتبالجزء المتعلق  اإلنشاءیعتبر 
الرتباطها بمباني تاریخیة مهمه  أهمیتها األعلى اإلسالميالتي قام بها المجلس الّشرعي  اإلنشاء
لها  أرضمباٍن أقیمت على  أووالمنجكیة،  الجاولیةالتي جرت بالمدرسة التّنكزیة و  اإلضافةمثل 

  .مقبرة مأمن اهللا أرضالذي أقیم على جزء من  باالسأهمیة تاریخیة مثل فندق 
  

التّاریخي  وظیفة المبنىباستمراریة استخدام المباني وتوسعها، وتفعیل  اتاإلنشاءساهمت هذه 
فیما یتعلق بالمباني المنفصله مثل المخازن والمحال  أما، أشملبطریقة تخدم المجتمع بصورة 

الوقفیة لإلنفاق على المباني التي تحمل قیم  األموالالتجاریه فكان الهدف منها استثمار جزء من 
لم یستطیع  األعلى اإلسالميأن المجلس الّشرعي  إال، األقصىدینیة وروحیة وعلى رأسها الجامع 

تحقیق نجاح ملموس على صعید استثمار أموال الوقف وذلك لعدة اعتبارات على رأسها محدودیة 

                                                             
  .، مقابلة2016 ،زیادة، أیار  1
  .110ص ،2011حمودة،   2
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ضاع  يسرائیلاإل االحتاللالبریطاني وبدایة  االنتدابء ، ومع إنتهااألزمات المالیةالموارد واستمرار 
  .من هذه المحالت دون أن تحقق الفائدة المرجوهاألكبر الجزء 

 
عادةالهدم و  :ثالثاً    البناء إ

 

الضرورة القصوى، وفي حال عدم وجود أي حلول  حاالتفي  اآللیةهذه  إلىوكان یتم اللجوء 
عملیات الهدم بطریقة محدودة لم تشمل مبان  إجراءب األعلى اإلسالمي، قام المجلس الّشرعي أخرى

 تجاوز األعلى اإلسالمياستطاع المجلس الّشرعي و من المبنى،  أجزاءبل كانت تشمل  أكملهاب
 أجزاءعملیات هدم متفرقة زمنیًا ومكانیًا، فعلى سبیل المثال قام بهدم  إجراءعن طریق  االنتقادات

عادةو  األقصىكبیرة من الجامع    األقصىبناؤها، حیث یذكر هامیلتون في كتابه عمارة المسجد  إ
  .، استبدل بمبنى جدید"األقصىالجامع "أن جزًء كبیرًا من المبنى 

  

، منذ األعلى اإلسالميكانت هذه النتیجه واضحة للمجلس الّشرعي  األقصىوفیما یخص الجامع 
دراسة عن حالة المبنى وكانت التوصیة من قبل المهندس  إجراءالتي قام فیها ب األولىاللحظة 

عادةالتركي كمال الّدین بهدم المبنى و  بعدم  األعلى اإلسالميبنائه، كان قرار المجلس الّشرعي  إ
، وذلك للحفاظ  ن كان قد تم تنفیذ هذه التوصیة بطریقة غیر مباشرة ومتباعدة زمنیًا قبول الهدم وإ

الشعبیة  االنتقادات تجاوز، واستطاع بذلك في المبنى التاریخیة األجزاءعلى أكبر قدر ممكن من 
  ".هالمعارض"والنخبویة 

  

والبلدة القدیمة  األقصى ساحة المسجدمن  أخرىكن أمافي  أجریتبالنسبة لعملیات الهدم التي  أما
مثل عملیات الهدم التي  التاریخیةالتي جرت على المباني  اإلضافاتفكانت التركیز فیها على 

قد  األعلى اإلسالميأبوب المسجد، وقد كان المجلس الّشرعي  إلىجرت على المباني المضافة 
  .األقصى ساحة المسجدأصاب عین الصواب في هدم هذه المباني التي شوهت منظر 
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  وظیفة المباني استبدال: رابعاً 
 

 اإلسالميالموجدة بمدینة القدس، قام المجلس الّشرعي  یةاألثر للمباني  التاریخیة یةاألهمانطالقًا من 
بمدینة القدس، على اعتبار أن أفضل طریقة للحفاظ  التاریخیةبتغیر وظیفة بعض المباني  األعلى

خلق توافق بین طبیعة المبنى  األعلى اإلسالميالمجلس الّشرعي  حاولالمباني ابقاؤها مستخدمة، و 
رات على هذه المباني  یتغی إجراءبالعناصر الداخلیة للمبنى، ودون ووظیفته الجدیدة دون المساس 

  .لتتناسب مع وظیفته الجدیده
  

محدودیة التغیر في المباني للتتناسب مع التّغیرات المستحدثة  إلىالذي أدى  برزاألوكان العامل 
 األعلى اإلسالميدور المباني، لذلك اتجه المجلس الّشرعي  ستبدالمحدودیة المیزانیة المخصصه ال

قام  أنهعلى ذلك  األمثلةومن  ،خلق توافق بین تصمیم المبنى وحیزاته ووظیفته المستقبلیة إلى
، وقام األیتامباختیار مقر تكیة خاصكي سلطان التي تحتوي على العدید من الغرف كمقر لدار 

باط المنصوري والذي كان مهجورا لیتناسب كمقر للمتحف  أیضاً  ، وقد نحج سالمياإلبتحویل الرّ
ضمن إمكاناته المتاحه في موائمة الحیز المكاني للمبنى  األعلى اإلسالميالمجلس الّشرعي 

ن لم یكن هناك تطابق كامل بین الحیز المكاني والتّغیرات المستحدثة  الستیعاب هذه الوظائف، وإ
  .على وظیفة المبنى
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  :الّنتائج
  

 اإلسالمي الّشرعيتوجه المجلس  ةالّسابقالفصول من خالل تعكس حاولت الدراسة أن 
وعبرت عن مدى وعي المجلس  المعماري في مدینة القدس، التراثفي الحفاظ على  األعلى

عملیات  إبراز الّدراسةت حاول نة القدس،یوالناس ألهمیة المباني التاریخیة الموجودة في مد
، األعلى اإلسالمي الّشرعيفي نشاط المجلس القوة والضعف الحفاظ المعماري وتحلیل نقاط 

  :مایلي إلى الّدراسةوخلصت 
 إمكانیـــةالمعمــاري فـــي ضــمن  التـــراثالحفــاظ علــى  األعلـــى اإلســالمي الّشـــرعيالمجلــس  حــاول 

ه المهمـة مثـل المسـاجد  التّاریخیـمادیة ولوجستیة محدودة بالنسبة لمتطلبات الحفاظ علـى المبـاني 
مقــابر وغیرهــا، وفــي الكثیــر مــن األحیــان كــان یــتم تحدیــد المبلــغ والتكایــا، وال، الّزوایــاوالمــدارس، و 

وهـــذا كـــان یعیـــق  ،)21أنظـــر الملحـــق رقـــم ( مقطـــوع لعملیـــات التـــرمیم الخاصـــة بالمبـــاني التاریخیـــة
علمیــات التــرمیم، وهــذا مــا جــرى فــي زاویــة الهنــود بســبب عــدم كفایــة التبرعــات والمبلــغ المرصــود 

 . من قبل المجلس إلستكمال رترمیم وصیانة الزاویة
 

  مازالـت حاضــرة حتـى یومنــا هــذا،  اتإنجــاز فــي تحقیـق  األعلـى اإلســالمي الّشـرعينجـح المجلــس
ــ الّصــیانةمــن خــالل عملیــات  التــي تمــت دارســتها، كمــا  التاریخیــةللمبــاني  أجریــتالتــي  رمیموالتّ

التــــي كانــــت تســــتخدم ألغــــراض شخصــــیة  التاریخیــــةنجــــح فــــي اســــترداد مجموعــــة مــــن المبــــاني 
 أكثــر مــن، حیــث رصــدت الدراســة ســتخدم فیمــا یحقــق الصــالح العــامتتأهیلهــا، ل إعــادةواســتطاع 

البلــــدة القدیمــــة، أنجــــزت فــــیهم  داخــــل) م1948-م1922(مبنـــى وموقــــع تــــاریخي منــــذ عــــام  54
 . ، بما فیهم المباني والمواقع داخل المسجد األقصى والمحیطة بهمشاریع للحفاظ علیهم

 

  فــي الحفــاظ علــى بعــض المبــاني  األحیــانفــي بعــض  األعلــى اإلســالمي الّشــرعيأخفــق المجلــس
ندثار مما تسبب بضیاعها و  التاریخیة  الّسـببمسـجد بـد العشـرة، ویعـود ها، ومنها مسـجد الحسـن و إ

 الّظروفعـــدم دقـــة القـــرارات مقارنـــة بـــ أولتـــأخر بعـــض القـــرارات المتعلقـــة بتـــرمیم هـــذه المبـــاني، 
 .اهللا المحیطه كقرار منع الدفن في مقبرة مأمن
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  بســبب  األحیـانفــي الكثیـر مــن  الّصـعوبةبــالبطء و  التاریخیـةاتسـمت عملیـة الحفــاظ علـى المبــاني
ــرمیم اآلثــارالمادیــة ووجــود نقــص فــي خبــراء  الّصــعوبات ، یســتدل علــى ذلــك مــن خــالل الفتــرة والتّ

 ،أعمــال التــرمیم إذا مــا قورنــت باألعمــال المنجــزه ومثــال علــى ذلــك یــتم فیهــا إنجــاز الزمنیــة التــي
واسـتمرت ألربـع سـنوات إلنجـاز أعمـال  )م1934(باشر المجلس بترمیم المدرسة األشرفیة عـام، 

، وهو نفس الزمن الذي إستغرقه إنجاز مشـروع تـرمیم وصـیانة اب والجدران والسقفصیانة باألبو 
، وكــان األمــر كــذلك بالنســبة صــیانة الجــامع األقصــى الــذي اســتوجب عملیــات أكثــر دقــة وتعقیــد

ة حیـث یـالستبدال القنوات الفخاریة التي تصل بـین بـرك سـلیمان والمسـجد األقصـى بـأخرى حدید
لــردم ، أمــا بالنســبة )م1941(وتــم البــدء بتنفیــذ القــرار عــام ) م1932(اتخــذ قــرار االســتبدال عــام 

، وهنــاك )م1933(واكتملــت عملیــة الــردم ) م1928(بركــة االســباط فقــد تــم طــرح المناقصــة عــام 
 .أمثلة أخرى ودت خالل الدراسة

 

  المعمـــاري محاطـــة  التـــراث فـــي الحفـــاظ علـــى األعلـــى اإلســـالمي الّشـــرعيكانـــت مهمـــة المجلـــس
فــي  اإلداري، والضــعف المــادي والفنــي و "البریطــاني االنتــداب" االحــتاللهــا أبرز بمصــاعب كثیــرة 

كمـــا أنــه لـــم یتلقــى الـــدعم الكــافي فـــي كـــل  ، فلــم یكـــن المجلــس مؤسســـة مســتقله،األحیـــانبعــض 
 . المراحل

 

 أحیانــابــل كانــت تعتمــد علــى الحاجــة و  ،لــم تجــر عملیــة الحفــاظ علــى المبــاني بصــیرورة منتظمــة 
 األحـداثانشـغال القیـادة فـي  إلـىفـي فلسـطین أدت  ةالّسیاسـی الّظروفقد تكون و الحاجة الملحة 

 .الّسیاسيهو نفسه صاحب القرار  اإلداريال سیما أن صاحب القرار  ةالّسیاسی
 

  األعلـــى اإلســـالمي الّشـــرعيعبئـــًا علـــى المجلـــس المعمـــاري  التـــراثشـــكلت عملیـــة الحفـــاظ علـــى 
، فـي مدینـة القــدس التاریخیـةالموقوفـة علـى المبــاني  األمـالكوتحدیـدًا بعـدما ضـاعت الكثیـر مــن 

وتظهـــر معانـــاة المجلـــس فـــي العدیـــد مـــن المواقـــف، ونـــذكر منهـــا إغـــالق مدرســـة األیتـــام للبنـــات 
 بســــبب الضــــائقة المالیــــة، حســــم جــــزء مــــن رواتــــب المــــوظفین بســــبب عــــدم القــــدرة علــــى اإلیفــــاء

طعـام الفقـراء إلتزامب ات المالیة، عدم قـدرة التكایـا و الزوایـا علـى ممارسـة دورهـا الطبیعـي بـإیواء وإ
 ).23،22أنظر الملحق رقم ( 
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