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فريق تنفيذ مبادرة
 »كتاب حواري القدس«:

َنَبَعــْت ِفكــَرُة ُمبــاَدِرْة »ِكتــاب حــوارِي اْلْقــِدِس«  ِمــْن ِخــاِل اْلحاجــِة الَكبيــرِة للَمعلومــاِت واألرقــاِم 
ــْع  ــِة َم ــدِة الَقديم ــي الَبل ــا ِف ــاِل َعَمِلن ــْن ِخ ــا؛ َفِم ــْدِس َوحاراِته ــَن الُق ــِة ِم ــدِة اْلَقديم ــوَل الَبل َح
ــْن  ــُث َع ــا َتْبَح ــِة اَلتــْي داِئمــًا َم الَعديــِد ِمــَن ُمؤَسســاِت الَعَمــِل الُمجَتَمعــيِّ َوالُمؤَسســاِت الُدّولّي
ــرْج الَلقَلــق  ــُم الّتَوُجــُه َلَجمعيــِة ُب الَمعِلومــاِت داِخــَل اْلَبلــَدِة الَقديَمــِة ِمــَن الُقــْدِس، َوغاِلبــًا مــا َيِت
الُمجَتَمعــيِّ َكُمؤَسَســٍة َقاِعديــٍة  َتعَمــُل َداخــَل البلــدِة الَقديمــِة ِلَمعِرَفــِة َعــدد  الّســكان َوالَمنــاِزل 
ــَن  ــٍق ِم ــْع َفري ــا ِللَعمــِل ِبالّشــراكِة َم ــُث ًرؤَيَتن ــا َنْبَع ــْن ُهن ــل، َوِم ــع َو غيرهــا مــن الَتفاصي َوالمواِق
ــًا  ــن ِلصــداِر ِكتاب ــن الُمخَتصِي ــَن َوالَفنّيي ــَن الباِحثْي ــدٍد ِم ــاِدِر باِلضافــِة ِلَع ــباِب الَمْقَدســيِّ الُمب الشَّ
ــاِت  ــٍة ِللُمؤَسس ــهلٍة َوَسِلَس ــٍة َس ــلوٍب َوَطريَق ــام ِبُأس ــاِت واأَلرق ــاِل الَمعلوم ــي إيص ــاِهُم ِف يس
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َكِلَمُة الَجمعية

ِلََننا َأبناُء الُقْدِس .. َنْعَشُق حاراِتها

أَلَننــا َأبنــاُء الُقــْدِس َقَرْرنــا أْن َنْعَمــَل ِمــْن َأجــِل القــدس، َوأِلََننــا َنعيــُش ِفيهــا َوَتعيــُش فينــا َقَررنــا َأْن َنســَتْعِرَض َأْبــَرَز 
ــاِء َوالحــاراِت واأَلِزقــِة َوالُطُرقــاِت  ــِل األحي ــِز َعلــى َتفاصي ــاِل الّتركي ــْن ِخ ــا َوُأســُلوَبنا اْلخــاِص ِم ــا ِفيهــا ِبَطِريَقِتن َم
ــْي  ــاِهُم ِف ــِلٍس ُيس ــُلوٍب َس ــْدِس، ِبُأس ــا الُق ــي َثناي ــناها ف ــًة ِعش ــْم َتجِرب ــُل ِإلْيُك ــاُب َنْنُق ــذا الِكت ــي َه ــا. َفف ِفيه
ــْل  ــدِة الَقديمــِة، َب ــاِء الَبل ــْن َأحي ــيٍّ ِم ــِل ُكِل َح ــْي داِخ ــِع ِف ــاِت َواأَلرقــاِم َوالَمواِق ــَم الَمعلومــاِت َوالَبيان إيصــاِل َأَه
ُيســاِهُم َهــذا الكتــاَب َعلــى َتوِضيــِح َمــا َكاَن ِفــْي الَحــيِّ َوَمــا َأصَبــَح ِفيــِه َمــع ُمــروِر الزََّمــنِ، َوَيســَتْعِرُض خراِئطــًا 
خاصــًة ُتَحــِدُد مواِقــَع اّلَكناِئــِس َوالَمســاِجِد َوالَمــداِرِس َوالخانــاِت َوالُمْسَتشــَفياِت َوالُقْنِصليــاِت َواألدِيــَرة واأَلســِبلة 
ــُط ُوصــوَل الَمعلومــِة َوُيســاِهُم ِفــْي َتطويــِر  ــَرز َوَغيِرهــا ِبَتصميــٍم َعْصــريٍّ َحديــٍث، ُيَبسِّ ــِة اأَلب ــِم الّتاِريخي َوالَمعاِل

اْلَمعِرَفــِة َلــدى َأْبنــاِء الُقــْدِس َوًكُل َمــْن َيجــوُب ِفيهــا باِحثــًا َعــْن الَمعِرَفــِة.
ــَل ِمــَن الَعَمــِل ِمــْن ِخــاِل َمجموَعــة ِمــَن الُمَتَطِوعيــَن الَشــباِب الَمْقِدِســييَن،  ــْت َعلــى َمراِح َهــِذِه الَمعلومــاْت ُبِنَي
َرهــا  َواســُتْكِمَلْت ِبَبَصمــاِت َوَلَمســاِت الخَبيــِر الُجْغراِفــيِّ الَمْقَدِســي َخليــل الَتفجكــي، اَلــذي َدَقــَق الَمــاَدَة َوَطوَّ
ــَد َتصِميِمهــا  ــِز َبْع ــِب الُمَمّي ــذا الَقاَل ــا فــي َه ــة؛ ِلَتكــوَن َلَدين ــُل  َوالُنقــوش الَمْعِرِفّي ــَل الَتفاِصي َوَأضــاَف َلهــا أجَم

ــْرج الَلْقَلــق الُمَتَخِصــص. ِبَأنامــِل َفريــق ُب
الَمْعلومــاِت اْلتــي َعِمْلنــا علــى اْســِتِعراِضها ِفــْي هــذا اْلَعمــِل الَمْقِدســيِّ اْلخالــِص ِهــَي ُجــزٌء بســيٌط ممــا َتحِمــُل 
ــٍم وَأيقونــاٍت َســَحَرْت اْلعاَلــم، َوُهنــا َوَجــَب الّتنويــِه ِبَأّننــا َبَذَلنــا ُجــلَّ ُجْهَدنــا ِليصــاِل َمــا  القــدُس ِمــْن ُكنــوٍز وَمعاِل
َلدْينــا ِفــْي َهــِذِه الُجعبــِة اْلتــي َلــن َتكــوَن اأَلخيــرة، ِوَســَيكوُن ِمــْن َبْعِدهــا ِسلســلٌة ِمــَن الْصــداراِت اْلتــي ُتســاِهُم 
ِفــي الِحفــاِظ َعلــى الّتاريــِخ الَفَلْســطينيِّ الَعربــّي الســامّي َوالَمســيحّي ِللُقــْدِس ِبالَدَرَجــِة اأُلولــى ِلُمقاَومــِة 

الِقَصــِص الُخرافّيــِة اْلتــي ُيحــاِوُل الُمْحتــلُّ اْبِتكاَرهــا َيوميــًا ِلُيَهــِوَد األرَض َوَيٍعِكــَس الحقيقــَة.
ِفــْي الّنهايــِة َنأمــُل أْن َنكــوَن َقْدْمنــا َلُكــْم مــادًة َبحثيــًة َتاريخّيــًة َحديثــَة، ُتســاِهُم فــي إْيصــاِل الَمعلومــة ِباآلِليــاِت 
الِفْكِريــِة الَحديثــِة، َوُتَعــِزُز َدوَرنــا َوَموِقَفنــا ِفــي َمدْيَنِتنــا التــي ُنِحــْب ِمــْن ِخــاِل الَمعَرفــِة َوالتَّعلــِم َوالّصــَوِر التــي 

َتَتَحــّدْث ِبألــِف َكِلمــًة ِلُمَجــرِد إلقــاِء الَنَظــِر َعَليهــا.
َنعَمُل ِمْن َأجِل الُقْدِس..! 

                                                                                                                                               منتصر ادكيدك
                                                                                                                     المدير التنفيذي للجمعية
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ُمْقِدَمة

ُتمثــُل المبانــْي الدينّيــُة دورًا رئيســيًا فــي تحديــِد الهويــِة المعماريِة للمــدِن ، فالنســيُج المعماريُّ 
يشــّكُل مصــدرًا قويــًا وانتشــارًا واســعًا فــي الشــخصيِة البصريــِة . وذلــَك الرِتباطــِه المباشــِر بعامِة 
ــماوّيِة  ــاِت الس ــَد الّديان ــْدُس مه ــْت الق ــا كان ــة . ولّم ــِه الفني ــِة وقيمت ــِه الروحي ــاس ، وِلمكانت الّن
كانــْت الِيهودّيــُة تّدعــْي االرِتبــاَط ِبهــا ، أّمــا الديانــُة المســيحّيُة فهــَي واضحــُة االرتبــاِط والُحضــور 
ــُث  ــِن وثال ــق باالســاِم فهــي األقــَوى حضــورًا فيهــا ، ألنَّ القــدَس أولــى القبلتي ، وفيمــا َيتعّل
الحرَميــِن الشــريَفيِن . وقــْد اهتــمَّ المســِلمون بالمدينــِة اهتمامــًا جّمــًا وأنَبتــوا فيهــا بيئــًة ثقافّيــًة 
رائــدًة تّأّصلــْت فــي ُعَلماِئهــا وشــيوِخها وُأدباِئهــا ، فأَقامــوا الَزوايــا والمبانــَي العمرانّيــَة 
ــوِم  ــّدِم العل ــي تق ــًا ف ــت عاِم ــٍة ، كان ــاٍت علمّي ــانّية إبداع ــوا ِلانس ــَة ، فقدَّم ــداِرَس الدينّي ، والم

والفنــوِن واألدِب ،عنــَد كلِّ اأُلمــِم الّتــي تواَصلــْت مــع ُصــّرِة العالــِم َو ملَتقــى أْقطــاِره .
إنَّ الســاِئَر فــي أِزّقــِة الَبلــدِة القديمــِة وُطرقاِتهــا، يــرى التاريــَخ واألقــواَم التــي مــّرْت ِبهــا، ِمــْن 
ــِة التــي أنَجبــْت  ــِم ، إلــى الزَوايــا اّلتــي اعَتكــَف ِبهــا النُّّســاك والمــداِرِس الفقهّي مَصاِطــَب العل
خيــَرَة العلمــاِء ، وَمــرَّ ِبهــا الرَّحالــُة الذيــَن وَصفــوا المدينــَة خيــَر َوصــف ، مــن الحــاراِت والشــوارِع 
ــِد  ــِم والجدي ــِق وَربطــًا بالقدي ــن هــذا الُمنَطل ــْي وُمناِخهــا وأســواِقها . ِوِم واأَلِزقــِة إلــى المبان
وِحفاظــًا علــى التُّــراِث مــَن االنِدثــاِر وتقويــًة لذاكــرِة األجيــاِل القادمــِة ، نقــدُِّم هــذا الُكَتّيــَب الذيــى 
َجَمــَع الماضــَي بالحاِضــَر والــذي يؤِكــُد علــى أن القــدَس مــا زالــْت عربيــًة إســامّيًة مهمــا حاولــْت 

آلــُة الهــدِم والتغييــِر فــي بنــاِء روايــٍة ُأخــرى ومشــهٍد حضــاريِّ جديــد .
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خريطة حارات البلدة القديمة

* تعود مرجعية الخريطة لبرنامج إعمار البلدة القديمة بالقدس - مؤسسة التعاون4



َحاراُت اْلَبلدُة الَقديمُة الّتاِريخّيُة

ُأْعِطَيــْت اْلَبلــدُة اْلَقِديمــُة َأْســَماَء اّلَتَجُمعــاِت اْلِعْرِقّيــِة اْلِتــي َســَكَنْت ِفيهــا َوالَتَصَق االْســُم ِباْســِم َســاِكنيها ، َفَحارُة 
ــَرِة َ“َصــاُح اّلديــِن”.  ــْي َفْت ــا َواْســبانيا ِف ــْن َشــَماِل ِأْفريقي ــوا ِم ــِة اَلذيــن َوَصُل ــة ِهــَي ِنْســَبٌة ِإلــى اْلَمغاِرَب اْلَمغاِرَب
ــراِف ِبِهــْم َكطاِئفــٍة ُمْســَتِقلٍة َلهــا ُحقــوٌق َوامِتيــازاٌت َعديــدة. َوِفــي اْلِجهــِة الّشــماليِة  َوَقــْد َحَصلــوا َعلــى االْعِت
ــٍة ِمــْن َمْســِجِد الَمأذنــِة اْلَحْمــراء َكاَنــْت َحــاَرُة اْلَمشــاِرقُة اَلتــيَ َقَطــَن ِفيهــا  ــْرِقيِة ِمــَن اْلَمدينــِة َوَعلــى َمقَرَب الشَّ
ــي  ــَكُنوا ِف ــْد َس ــِدّي َفَق ــِل ِهْن ــْن َأْص ــوَن ِم ــا الُمواِطن ــمْرقند( ، َأّم ــاري َوَس ــق )ُبخ ــْن َمناِط ــوا ِم ــوَن َقِدم ُمواِطن
َزاويــِة اْلُهنــوِد َوِإلــى الّشــماِل ِمــْن ِبــاِب اأَلْســباِط. َســَكَن ُمواطنــوَن َجــاؤوا ِمــْن َمنطقــِة اْلَجبلّيــِة ِفــْي َأْفغاِنْســتان 
ِفــْي َحــارِة اّلطوريــة. َأّمــا اْلَمْنِطقــة اْلتــي َتْقَطــُع ِإلــى اْلشــْرِق ِمــْن َحــاَرِة الَيهــوِد َوالِتــي ُتَســمى َحــارُة الّشــرف ؛ 

َفكاَنــْت ُتْدعــى َســاِبقًا َحــارُة اأَلْكــراِد .

1.َحاَرُة الَمشاِرقة.
2.َحارُة َبني زيد.

3.َحارُة الَمرزبان/الشوايين.
4.ُسَويقُة َباِب ُحطة.

5.َحاَرُة اّلطورية.
6.َحارُة اأْلَيوِبّية.

عِديين/ َنادي َأبناُء اْلُقدِس. 7.ِزقاُق السَّ
8.َحارُة َباَب العامود / الّشيخ لولو.

9.َحارُة َعَقَبة الّشيوخ / َعقبة رصاص.
10.َحارُة الَقسيلة /َعقبة اأَلصلية.
11.َحارُة َبني غاِنم /باب الَغوانمة.

12.َحارُة الّدراِغنة / َخْلَف َمْكَتبِة اأُلنَدُلس.
13.َحارُة َبني َسعٍد / َعقبُة الّتوتة.

14.َحارُة َبنْي َمرة / َمكتبة الّشناوي / منبت الزعتر.
15.َحارُة ابن الّشنتير / دار اأَليتام الساِمّية.

16.َحارُة الحصرية / َعقبة السرايا /دار قويدر .
17.َحارُة الشيخ محمد القرمي / الزاوية القرمية.

18.الّزاوية الحيادرة / حارة الحيادرة.
19 َحارُة ماط / َطريُق الَجَبشة.

/َحــارُة  الُعَمــريِّ  اْلجامــِع  الّصلتين/َخلــَف  َحــارُة   .20
الَيهــود.

21.َحاَرُة الِعلم.
22.َحارُة الريشة.

23.َحارُة الَمغاربة.
َرف. 24.َحارُة الشَّ

25.َحارُة اْلَقرائيين.
26.َحارُة الَيهود.
27.َحارُة الَمسلخ.

28.َحارُة الجوالدة.
29.َحارُة الَحدادين.

30. َحارُة َشَرُف اأَلنِبياء /الُعَمرّية.

5



حارات البلدة القديمة حديثًا
باألرقام

6



7



8

دير األرمن
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الحي المسيحي

4450
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كنيسة القيامة



11

»حارة الشرف، الميدان، غنيم، الكرد،
العلم، النمامرة، البشاتوة، الجواعنة،
القرائين، المغاربة، المسلخ، اليهود«

الحي اليهودي

5

3800

بؤر 
استيطانية

محتل
 بالكامل



12

الكاردو



13

180

28180

3420دونم



14

طريق المجاهدين
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شارع الواد

91

4

6000

10

7

بؤر المؤسسات
استيطانية



16

مسجد الشوربجي
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حارة السعدية

31

4

عدة االف

2

4

بؤر المؤسسات
استيطانية
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مسجد المولوية
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حارة باب حطة

31

1

10000

2

1

بؤر المؤسسات
استيطانية
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حارة باب حطة - ملعب جمعية برج اللقلق المجتمعي
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عقبة الخالدية

1

1

عدة االف

1

1

بؤر المؤسسات
استيطانية
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جامعة القدس - مركز العمل المجتمعي
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عقبة السرايا

1

1

عدة االف

1

بؤر المؤسسات
استيطانية



24

مدرسة دار األيتام



معالم البلدة القديمة
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خريطة الزوايا
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الزوايا

الَمكاُن اْلذي ًيْنَزوي ِفيِه الُمَتَدينون َوالُغَرباُء ِمْن ُحّجاِج الُمْسِلميْن َوالدَّراويِش الُمْنَتميَن إلى َطوائَف ُمخَتِلفة.
َزوايا الُقْدس:

1. الَزاوية الّنقشبندّية: 
)َأْو اأَلْزَبكّية(.َتَقــْع الَزاويــْة الّنْقَشــِبْندّية ِفــي َطريــِق اآلآلِم ُمقاِبــَل َمْدرِســِة )راهبــات َصْهيــون(، َتَقــْع َعلــى ُبْعــِد َبضَعــِة 
َأمتــاٍر ِمــْن بــاِب الَغوانِمــة. َبناهــا الّشــيْخ” محمــُد َبهــاُء الديــِن َنْقَشــَبْند الُبخــارّي”، َبناهــا َفــوَق َأْرٍض اْشــَتراها ِفــْي 
َذاِت الَمــكاْن، َوكاَن المالــُك “ُعثمــاُن بيــك الُبخــارّي”، َوالَهــَدْف ِمــْن ِبناِئهــا َكاَن إيــواُء الُغَربــاِء َوِإْطعــاُم الُفَقــراِء ِمــْن 

ُمســِلمي ُبخــارّي وجــاوا َوُترِكســتان.
2.زاوية الُهنود:

ــْن َأرَبعــِة ُقــروٍن  ــا َيزيــُد َع ــَل َم ــْدِس َقْب ــاَء ِإلــى الُق ــِد. ِعْنَدمــا َج ــْن ُمْســِلمي الِهْن ــاْب فريــد شــكركنج” ِم َأَسَســها “ب
ِبَقْصــِد الِعبــادِة. َوَتَقــْع َزاويــة الُهنــوِد َجنــوَب بــاِب الّســاِهرة، َوَتحَتــوي َعلــى ِعيــاَدٍة ِلِوكالــِة الَغــوْث. ُســِمَيْت ِبالّســاِبْق 

. )الّزاويــة الِرفاعّيــة(، َوُيْشــِرُف َعلــى ِإداِرِتهــا عاِئلــُة اأَلنصــاريُّ
3. زاوية أبو السعود )الرفاعية(:

ــعوِد داِخــَل الَحــَرِم الُقْدســّي، َوُجــْزٌء ِمْنهــا َخــاِرَج الَحــَرْم. َوقاَمــْت دوَلــُة االحتــال َعــام 1968 ِبَهــْدِم   َتَقــُع زاِويــُة َأبــو السُّ
الّزاوية.

4. الزاوية اللؤلؤية:
 َتَقــْع َزاِويــُة اُللؤلؤيــة ِفــْي بــاِب الَعامــود، َوِهــَي َوْقــٌف ِل )َبــْدِر الّديــِن ُلؤُلــؤ َغــازّي(، َوكاَنــْت َمدرســٌة ُيْطَلــُق َعَليهــا 

اْســُم َمْدَرســِة )االســِتقال(، َوَتــّم ِإغاُقهــا َبْعــد َحــرب 1967.
5. الّزاِويــة القاِدرّيــة: َأو زاِويــُة )اأَلفغــان(، َتَقــع فــي َطِريــِق اآلآلم َوَعلــى ُبِعــْد ِبْضعــِة َأمتــاٍر ِمَن الّزاويــِة النَّْقَشــَبْندية، 
بناهــا محمــد باشــا “حاكــم القــدس فــي عــام 1632\1043 هـــ” وتضــم مســجدًا وســاحة مكشــوفة ومزروعــة باصنــاف 

االشــجار وقاعــة وغــرف للمتصوفين.
ــْت  ــْت ِفــي اأَلْصــِل ديــرًا َمســْيِحّيًا تابــٌع ِلكنيســِة اْلاتيــن، ُحِوَل ــْعدّية، َوكاَن ــارِة السَّ ــة الُمولويــة: َتَقــُع ِفــي َح 6.الّزاوِي
ــُم  ــّم ترمي ــًا ت ــة. َوَحديث ــَرة الُعثمانّي ــى الَفْت ــوُد ِإل ــا َتُع ــي ِبجاِنبه ــة اْلت ــِويُّ َوالِمْئَذَن ــْق الِعْل ــا الطاِب ــِجد. أم ــى َمس إل

ــاِت. ــِض اْلعاِئ ــَكَنًا ِلِبْع ــَح َمْس ــكاُن َوَأصَب الَم
7. َزاويــة اْلخاْنكــي )اْلخانقــاة الّصالحيــة(: َتَقــُع ِفــْي َحــارِة الّنصــارى، َكاَنــْت ســاِبقًا َمْنــِزاَلً ِلَبطاِركــِة الــّروِم اأَلرَثذوكــس، 
َودارًا ُيقيــُم فيهــا “الَقــس”. َنــَزَل ِفيهــا َصــاُح الّديــِن ُمــَدَة ِإقاَمِتــِه ِفــي الُقــْدس، ُثــمَّ َجَعَلهــا جاِمعــًا وراِبطــًا ِلُعَلمــاِء 

. 27الّصوِفييــن. َيْســُكُنها القاِئــُم َعليهــا ِمــْن آِل الِعلمــيِّ
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الزاوية الهندية



خريطة خانات القدس
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خانات القدس

ــِزواِر  ــًة لل ــْت َمَحَط ــا زاَل ــْت َوم ــْد كاَن ــماِوّية، َفَق ــاِت السَّ ــِة للِديان ــّيِة الَمدين ــًة ِلُقْدِس ــْدِس؛ َنتيَج ــاُت الُق ــَدْت خان ُوِج
الُمســِلميَن ِمــْن ُكلِّ الَنواِحــي، َوَمْرِكــزًا للُحّجــاِج الَيهــوِد َوالُمســِلميَن َوالَمســيِحيين. َوِهــَي ّبذِلــَك َمَحَطــٌة ِنهائّيــٌة اَل 

َمَحطــُة ُمرور.ِممــا َجَعــَل خاناِتهــا ذاَت َأْهــداٍف ُمخَتِلفــة ِفــْي إقاَمِتهــا َوَوظاِئِفهــا.

ــى  ــُق َعل ، وُيْطَل ــيٌّ ــا َأراِم ــوت”، وَأصُله ــّيِة “الحان ــي الفاِرس ــي ِف ــة، َوَتعن ــّية َوُترِكّي ــة َفاِرس ــًة: َلفظ ــاُن: ُلَغ الَخ
ــِزٌل أو  ــًا : َمن ــا اْصِطاَح ــات. َأّم ــا خان ــارة( َوَجمُعه ــِل َوالتِّج ــة )َداَر الَعَم ــي الُترِكّي ــي ِف ــَدع(، َوَتعن ــّدكاُن( َو)الَمْخ )ال
ــُح َعلــى َمَحطــاِت  ــَق الُمصَطَل ــة، التــي َتْعنــي ِخَيمــًا أو َنصــَب الِخيــام. َوُأطِل ــوِت ِفــي الُلَغــة اآلرامّي َتحريــٌف للحاُن
القواِفــِل الّتجاريــة. َوِفــي الُلغــِة الفاِرســّية ُأضيَفــْت ِلَكِلَمــِة الخــاِن هــاءًا ِفــي ِنهاَيِتهــا، َفَأصَبَحــْت “خانــه” تعنــي 

ــِزل الــذي َيْســُكُنُه الجــار. ــت َأو الَمن الَبْي

1. خــان َتْنِكــز: َوُيعــَرف ِبخــان “أوتوزبيــر” أّي واحــدًا َوثاثيــن، َيَقــُع ُقــْرَب ســاحِة المســجد األقصــى َعــْن َيميــِن ســوِق 
ــفا. َبنــاُه اأَلميــُر “َســيف الّديــن َتْنَكــز بــن َعبــد اللــه عــام )737/ 1336(. َوهــَو  الَقطانيــن َبْيــَن َحمــاِم الَعيــِن َوَحمــاِم الشِّ

اليــوَم تاِبــٌع ِلجاِمعــِة الُقــِدِس. َوُيَعــُد َمركــزًا للِدراســاِت الَمقدســّيِة الُعليــا ِلَنيــِل ِشــهادة الماجســتير.
2. خــان الُســْلطان / الَقيَصرّيــة / الِوكالــة: َيَقــُع ُقــرَب ِزقــاق بــاب الّسلِســلة َوُقــرَب الّشــاِرِع الُمــؤدي إلــى الَحــيِّ  
ــاؤه،  َوكاَن  ــاِم 788/1386 ( بن ــي ع ــة، ف ــك الِبرجي ــة الممالي ــس َدول ــوق”) ُمؤس ــلطان “َبرق ــَدَد الُس الَيهوِدّي.َج
ــاِت  ــٍز َســَكنيٍّ للعاِئ ــوَم َتحــّوَل إلــى َمرِك ــن، َوالي ــْن طاِبقْي ــون ِم ــة. َيَتَك ــة؛ ِتبعــًا للَتســِمية الَقيَصرّي ُيعــَرُف ِبالَوكال

ــرة. الَفقي
ــس”،  ــار َجرَج ــر “م ــْن دي ــرِب ِم ــِة، بالُق ــدس الَقديم ــي الُق ــيحّي ِف ــيِّ الَمس ــِب الَح ــْي َقْل ــْع ِف 3. خــان القباط:َيَق
ــة.  ــَن بــاِب الَخليــل َوَكنيســِة الِقيامــة. َبنــاُه الُمطــران األنبــا إبراهيــم ِفــي العــاِم 1839م ِتْبعــًا للَكنيســِة الُقبطَي َبْي

ــِة الُســلطاِن. ــِزاًل للُحجــاِج َوُيِطــلُّ َعلــى ِبرَك َوُيســَتْعَمُل َمن
ــك  ــذا الخــان الُســلطان الَمِل ــر باســِم “خــان الَقطانيــن”، َبنــى ّه ــك الُمؤيــد )الَقطانيــن(: ُيعــَرف أكَث 4. خــان الَمِل
ــن الَمِلــك األشــَرف أبــي النصــِر إينــال. َوَجــرى َترميَمــه ِفــي َســنواِت الّثمانينــات  الُمؤيــد شــهاب الّديــِن أحمــد ِب

ــة. ــْدِس الّتاريخّي ــِم الُق ــْن َمعاِل ــَح َمعَلمــًا ِم َوَأصَب
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الكنائس المسيحية

1.َكنيســُة القَيامــة : َبَنْتهــا )المِلكــة ِهياَنــه( ُأمُّ الَملــِك ُقســطنِطيْن عــام “335م “ ، فــْي المْوِضــِع اّلــذي اْكُتِشــَف 
فيــه الصليــَب الــذي ُصِلــَب عليــه المســيح حســب ُمعتقــد الديانــِة المســيحّيِة .َتَتكــّوُن كنيســُة القيامــُة ِمــن الخــارِج 
ِمــن ُقَبَتْيــِن َكبيَرَتْيــِن ، الَواِحــدة أكَبــُر مــَن اأُلخــرى بقليــِل . وَتْنَضــوي إلــى هاتْيــِن القبتيــِن كناِئــَس ُأخــرى ُمختِلَفــة 

فــي الَمســاحِة والشــكِل والقــدِم  :
2.دير َأبينا ِإْبراهيم : َيقُع في ساحِة كنيسِة القيامِة من الناحيِة الشرقّيِة إلى الَجنوب .

ــارى .  ــارِة النص ــى ح ــَؤدي إل ــذي ُي ــاِرع اّل ــون والش ــوْيقِة علُّ ــَن  س ــُر بْي ــُع الدي ــدان : َيق ــا الَمْعَم ــار يوَحّن ــر م 3.دي
َيْحَتــَوْي َعلــى ُقّبــٌة وكنيســتيْن ، واِحــدة تحــَت األرض “حــوض 12 قطعــة 42 “ ُبِنَيــت ســنة “450م” ، واأُلخــَرى ُبِنَيــت 

ــا. ــِة َمشــفًا َوَمقــرًَّا ِلُفرســاِن مــار يوحّن ــَرِة الَصليبّي ــْت ِفــي الَفْت عــام “1048م” والتــي  كاَن
4.ديــر الَعــْذراء: ديــر الســْت مرَيــم ، َيَقــُع إلــى الَجنــوِب ِمــن كنيســِة القيامــِة ، وُهــَو ديــٌر بيَزنطــيٌّ قديــٌم ، ُبِنــَي 

عــام “494م” .
5.الدِّيــر الَكبير)كندركســون منــا ســتريون( الدِّيــر الَمرَكــزي: يقــُع َجنــوَب َبطريركيــة الــرُّوم  فــي حــارِة النصــارى ، 

فيــِه ثــاث كناِئــس )1( كنيســُة الِقّديســة هيانــه ، )2( َكنيســُة القديســُة تقــا ،)3(َكنيســُة مــار يعقــوب .
6.ديــر الَبنــاْت : ُمجــاوٌر لخــاِن األقبــاِط مــَن الُناحيــِة الشــمالّيِة ، فيــِه كنيســتان اأُلولــى أرضّيــة ) القديســة ميانــا ( ، 

والثانيــة فوَقهــا باســِم َمريــم الكبيــرة أو ) الَعــذراُء الكبيــر( يقــُع بالحــوض 4 ِقطعــة 1.
7.َكنيســُة القديســُة حنَّــا : َتقــُع ِفــْي َمنطقــِة بــاِب األســباْط َعلــى الطريــِق الرئيســّي ، ُســمَيْت َبْعــَد َفْتــِح الَصاحيِّ 
بالصاحّيــِة ، وفــي الفتــرِة الُعثمانيــةِّ ُأعِطَيــْت إلــى َفرنســا ، وفــي فتــرِة اْلَحــرِب اأُلولى ُحِوّلــت إلى كليٍة إســامّيٍة 
)كليــُة صــاُح الديــن( وبعــد عــام 1917 ، ُأعْيــَدْت إلــى اآلَبــاء الِبْيــْض ، وُأْنِشــئْت فيهــا مكتبــٌة َوَمْتَحــٌف ، وُيَقــاُم فيهــا 

َســنِويًَّا العيــُد الوطنيُّ الفرنســّي.
8.ديــر مــار يعقــوب /ديــر القديــس جيمــس الكبير : َيقــُع بْيَن الَقْشــلة وَبــاب النبــيِّ داوود ، وَيحتــوي داَر البطريركّية 

، ومدرســُة الّاهــوِت وَمْطَبعة.
9.ديُر الّسلطان : ُماِصق لكنيسِة القيامِة ، وفيِه كنيسُة الماِك وكنيسِة الحيواناِت األربعِة.

10.دير مار جريس : َيقُع في حارِة المَواِريِة بالقرِب من باِب الخليِل.
11.دير العدس : عقبُة درويش – َيقُع بالحوِض 53 قطعة 28 .

12.دير الجْيِش: ُماصٌق لكنيسِة القيامِة فوَق مغارِة الصليِب.

33 * الكتاب يتطرق فقط آلهم هذه األماكن المقدسة وليس لجميعها.
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المساجد

ُتعَتَبــْر الَمســاجُد ُجــزءًا ِمــْن َمشــَهِد اْلَمدينــِة اُلعــام ، َوَداللــًة َعَلــى ُقْدِســّيِتها َوَمكاَنِتهــا اِلســاِمْية ، َفِهــَي ُأولــى 
ــُد اْلَمســاِجُد َوُدَرُتهــا ُقَبــة الّصخــرَة َمعَلمــًا ِمــْن َمعِالــْم الُقــدس، َوَدليــًا َعلــى  الِقْبَلتْيــن ، َوثاِلــُث اْلَحَرَمْيــن ، َو ُتَجسِّ

اْلَحضــارِة اِلســاِمْيِة الَعريَقــة.

اهم المساجد

ــي  ــجد الِقْبل ــرة والمس ــة الصخ ــمل قب ــًا، ويش ــة 144 دونم ــاحته قراب ــغ مس ــارك: تبل ــى المب ــجد القص 1. المس
ــوق  ــى ف ــجد األقص ــع المس ــم. ويق ــى 200 معل ــا إل ــل عدده ــرى يص ــم أخ ــدة معال ــي وع ــى المروان والمصل

ــه. ــي قلب ــع ف ــه، وتق ــة في ــى نقط ــرة أعل ــد الصخ ــا”، وتع ــة موري ــمى “هضب ــرة ُتس ــة صغي هضب

2. الَجاِمُع الُعَمِرّي اْلَكبير: َوَيَقُع ُمقاِبَل َكنيسِة الِقياَمة.
3. الَجاِمُع الُعَمرّي الّصغير: َوَيَقُع ِبالُقْرِب ِمْن َحارة “البشاتوه” ُماِصقًا ِلَكِنيِس اْلَخراب.

4. َجاِمع اْلَيعُقوِبّي: َيَقُع ِفْي َمنطقِة َباِب اْلَخليِل .
5. َجاِمع الّشوَربجي: َيَقُع ِفْي ُمفَتَرْق َطريق “َباب اْلواد – َخان اّلزيْت” .

6. َجاِمع القْرِمي: َيَقُع ِفْي ِنهاَيِة َعقبة اْلَخالِدّية.
7. َجاِمع الّديسي: َوَيَقُع ِفْي َحارِة األْرَمن.

8. مسجد المجاهد بدر الدين لؤلؤ: يقع في باب العامود من الداخل، تأسس سنة 781 هـ.
9. مســجد درغــث: يقــع داخــل أســوار البلــدة القديمــة فــي شــارع الــواد مقابــل طريــق اآلالم، تــم تشــييده عــام 

1964م.

10. مسجد ومقام الشيخ شكي مكي: يقع في باب الساهرة، حيث يقابل مدرسة القادسية.

* الكتاب يتطرق فقط آلهم هذه األماكن المقدسة وليس لجميعها.36
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المكتبات

1. َمْكَتَبــُة الَمْســِجْد اَلْقصــى: ُتَعــُد ّهــذِه الَمْكَتَبــُة ِمــْن َأَهــمُّ الَمكَتبــاِت الْســامّيِة ِفــْي الَمدينــِة الُمَقَدســة، ِمــْن 
َحيــُث ُمقَتَنياِتهــا الِعْلِمّيــِة الَفريــدة، َوَمْخطوطاِتهــا الّنــاِدرة التــي ُأْهِدَيــْت َلهــا ِمــْن ِكبــاِر الُعَلمــاِء َوالُحــّكاِم َوَأثِريــاِء 
ــاِق  ــِخ َوالِحســاِب َوالميث ــِه َوالّتاِري ــِث َوالّتْفســيِر َوالِفْق ــْي الَحدي ــِب ِف ــُة َعلــى ُأَمهــاِت الُكُت ــة. َتْشــَتِمُل الَمْكَتَب اأُلّم
ــِة، ِإلــى َجاِنــب ُمَؤَلفــات الُمَدِرســين اّلَلذيــَن َعِملــوا ِفــْي الَمْســِجِد اأَلْقصــى  َوالَمْنِطــق. َفضــًا َعــْن ُعلــوِم اْلَعَربّي

َعلــى َمــدى الُعصــوِر.
2. الَمْكَتَبــُة اّلخاِلدّيــة: َوِهــَي ِمــْن َأِهــْم دوُر الُكُتــِب َوأْغناهــا فــي َفَلســطين. َوَقْد كاَنــْت َهــِذِه الَمْكَتَبُة َمدَرَســًة آَلْت 
ُمْلِكَيُتهــا إلــى الســيَِّدة “َخديجــُة الخاِلــدّي” اْبَنــُة اّلقاضــي “ِعْســَكر ِبــر اأَلناضــول ُموســى َأَفْنــدي” َوكاَن فــي ذاَك 
الوْقــِت رئيــَس الَمْحَكمــِة الّشــْرِعّيِة ِبيافــا، َوَقــْد أوَصــْت واِلَدهــا َأْن َيِقَفهــا َوَيْنُقــَل ِإلْيهــا ُكُتــَب اأُلســرِة الخاِلِدّيــة. 
ــَن  ــِة ِضْم ــُظ الَمْكَتَب ــمَّ ِحْف ــْد َت ــراق. َوَق ــِط الُب ــِق الُمــؤدي ِإلــى حاِئ ري ــْع الطَّ ــاِب الّسْلِســلة َم ــْي ب ــُة ِف ــُع الَمْكَتب َتَق
ــُة علــى )48( َمخطوطــًا،  ــِة . َوُتْشــِرُف َعليهــا َحاليــًا اآلِنســة “َهيفــاء الَخالــدّي”. َوَتحتــِوي الَمكَتَب الُشــروِط الُدَولّي
ِمــْن َأْنَفــِس الَمخطوطــاِت َوَأْكَثِرهــا ُنــْدَرًة ِفــي العاَلــم. َوقــاَم الُدكتــور “َنظمــي الُجعبــة” َبَعَمــِل َفهَرســًا للُكُتــِب 

والَمخطوطــات الموجــودة ِفيهــا.
ــات،  ــِق َوالَمخطوط ــَن الَوثاِئ ــٍة ِم ــٍة َقّيم ــى َمجموَع ــُة َعل ــذِه الَمْكَتب ــوي ه : َتحَت ــالميِّ ــف اإلس ــُة الُمْتَح 3. َمكَتب
َوالتــي َيْرِجــُع َعْهُدهــا ِإلــى الَفَتــراِت الَمملوِكّيــة والُعثمانْيــة. َيوَجــُد ِبالُمْتَحــِف َمصاِحــٌف َأَثرّيــٌة َوالتــي ُيَقــَدُر َعَدُدهــا 

ــراِت الســاِمّية. ــِف الَفْت ب )650( ُمصَحَفــًا، َوالتــي َيعــوُد تاريُخهــا َإلــى ُمْخَتَل
ــِذِه  ــٌة َه ــِة. َغنّي ــدِة الَقديم ــْي اْلَبل ــرِة ِف ــاِت اْلَكبي ــًن الَمْكَتب ــَي ِم ــة: َوِه ــاه( الَفْخَري ــة )الخَانق ــة الَمدرس 4. َمكَتب
ــَن  ــْزءًا ِم ــْدِم ُج ــى َه ــزااًل َأدى ِإل ــُة ِزل ــْي عــاِم )1927( َأصــاَب المدين ــة. ِف ــِة َوالَفَلِكّي ــُة ِبَمْخطوطاِتهــا الِدينّي الَمكتب
الَمْكَتبــِة، َنَتــَج َعْنــُه َتَلــَف َعــَدٍد َكبيــٍر ِمــَن اْلُكُتــِب َوالَمخطوطــات. َومــا أْمَكــن إْنقــاَذُه َبِقــَي ِفــْي َمنــاِزَل َبْعــِض َأْفــراِد 
ــْزءًا َبســيطًا داِخــَل ســاحاِت  ــَة َوالّزاويــة، َوَبِقــَي ُج اْلعاِئلــة. َوِفــْي عــاِم )1968(، َهَدَمــْت ُســُلطاُت االْحتــاِل الَمْكَتَب

ــِب. ــَن اْلُكُت ــِد األوقــاف الســاِمّية، فاِرغــًة ِم ــرم. َوِهــَي اآلْن ِبَي اْلَح
ــْن  ــِدُر ِم ــَو َيْنَح ــار، َوه ــاِء الِكب ــْد الُعلم ــّي”. َأَح ــر الُقْدِس ــن َبدي ــد ِب ــيخ “ُمحَم ــى الّش ــبًة ِإل ــرّي: ِنس ــُة الَبدي 5. َمكَتب
ُأْســرِة الَبديــرّي اْلَعريقــة، التــي َكاَنــْت َلَديهــا خزائــُن ُكِتــٍب َمحفوَظــة، َتَبــَدَدْت َبْعــَد َأْن ِاْقَتَســموها، َوآَل ِقْســٌم ِمــْن 
َمحفوَظاِتهــا ِإلــى الّشــيِخ “ُمحمــد الَبديــري”، َفَجَعلهــا ِفــْي َجنــاٍح َخــاٍص ْفــي َبْيِتــه التــي َأْوَقفوهــا. َومــا َتــزاُل 
ــرُة األوقــاف الْســاِمّية( ِفــْي بــاِب  َهــِذِه المكَتبــُة ِفــْي داِر الّزاويــة الِوقاِئّيــة الُمقاِبلــة ِللَمْدَرســِة الَمْنَجِكّيــة )داِئ

ــِق َواألوراِق َحَســَب اأُلصــوِل. ــًا أعمــاُل َترميــٍم للَوثاِئ الّناِظــِر، وَيجــري َحالّي
6. َمكَتبــة َمدرســة الفرانِســيكان / تيراســانتا: تَأَسَســْت عــاَم )1561(، َتَقــْع ِفــْي حــاَرِة النَّصــاري، َشــماَل َغــْرَب الَبلَدِة 
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الَقديمــِة داِخــَل الّســوِر، ِفــْي الِبــْدِء كاَنــْت َخاصــًة للُرهبــان، ُثــَم َتَطــّوَرْت َوأصَبَحــْت َمكَتبــًة عامــة. َوَموضوعاُتهــا َتَتَنــَوُع 
مــا بيــَن الاهــوِت، َوالَفلَســفِة، إضافــًة إلــى الَمْخطوطــاِت َوالَوثاِئــِق الّنــاِدَرِة والثَّمينــة. َوُتَعــد َمكتبــُة الفرانِســيكان 
ِمــْن َأغنــى َمكَتبــاِت الَعالــِم؛ ِلمــا َتْحَتويــِه ِمــْن َوثاِئــَق ُمَتَعِلقــة ِباأَلراضــي الَمْقِدســّية َوالتــي حاَفــَظ عليهــا الُرهبــاُن 

ُمْنــُذ َأكثــر ِمــْن َســْبعِة ُقــرون.
7. الَمْكَتبــة الَبْطريكيــة الرثوذكســّية )ِديــر الــروم(: َتَقــُع ِفــْي َحــارِة النَّصــارى ُقــْرَب َكنيَســِة الِقيامــة، ُأِسَســْت َعــاَم 
ــُث  ــْن َحي ــاِت ِم ــْن َأْغنــى الَمْكَتب ــر ِم ــاِت، َوُتعَتب ــَن الَمْكَتب ــٍة ِم ــُة إلــى َمجموَع ــِذِه الَمكَتَب )451م(، َتعــوُد َمخطوطــاُت َه
ِقيمــُة الَمْخطوطــاِت الَمْحفوَظــة ِفيهــا َوالتــي َيْبُلــُغ َعَدَدهــا )2400( َمْخطوطــة َمحفوَظــة ِفــْي الُلغــاِت “ اليوناِنّيــة 

ــريالّية”، َوِمــْن َأَهــْم َهــِذِه الَمْخطوطــاِت )الُعْهــدة الُعَمرّيــة( الَمكتوبــة ِبالُلغــِة الَيوناِنّيــة. – الَعَرِبّيــة – َوالسِّ
ــْق  ــَن الَوثاِئ ــة ِم ــر َمجموع ــه َأكب ــنة )1165م (، َوِفي ــْي َس ــن ِف ــر األرَم ــَي دي ــوب(: ُبِن ــار َيعق ــر م ــُة اَلْرَمن)دي 8. َمْكَتَب
اأَلرَمِنّيــة ِفــي الَعالــم، َوَيرِجــُع َبْعُضهــا إلــى الُقــروِن الَمســيِحّيِة األولــى، َوِهــَي حاِفلــة بالَمعلومــاِت َوالُمَصــوراِت 
ــُق  ــد. أّمــا الوثاِئ ــٌة َضخمــة ِفيهــا أكثــر ُمــْن )60 ألــف( ُمَجَل ــّم َتأســيُس َمكَتبــٌة َأرَمِنْي الَبديعــة. َوفــْي عــام )1929م( َت
ــى  ــا َعل ــى احِتوائه ــًة إل ــودور” ، إضاف ــِة “مارثي ــي َكنيس ــِة  ِف ــاِت الَمْحفوَظ ــَن الَمخطوط ــا )3700( ِم ــغ َعدُده َفَيْبُل

ــة. ــة َوالُعثماني ــِق الَمملوكّي ــَن الَوثاِئ ــٍة ِم َمجموع
9. َمكتبــة ديــر الّســريان)دير مارمرقــص(: َتَقــُع ِفــْي الَبلــدِة الَقديمــِة، َوُتَعــد ّهــِذِه الَمْكَتَبــُة ِمــْن َأْقــَدْم الَمْكَتبــاِت ِفــي 

الُقــْدس، َوِهــَي حافِللــة ِبالَمخطوطــات َوالُرقــوق َوالوثاِئــِق َوَفرمانــات َوأواِمــَر ُســلطانّيٍة َعديــدة.
ــِة  ــة ِلْخدم ــٌة خاص ــيَّ َمكَتب ــام )1843م(. َوِه ــت ع ــباط، َتأسس ــاِب األس ــْن ب ــْرِب ِم ــُع ِبالُق ــة آن: َتَق ــُة الِقديس 10. َمكَتب

ــْية. ــِة الَفرنس ــا بالُلغ ــْد، ُمعَظُمه ــف( ُمَجَل ــى )40 أل ــمُل َعل ــرقية، َوَتش ــِة الش ــِخ الَكنيس ــي تاري ــَن ِف الباِحثي
ــان  ــِة الُرهب ــْت عــاَم )1890م(؛ ِلخدَم ــل، تأَسَس ــاِب الَخلي ــْن ب ــْرِب ِم ــُع ِبالُق ــّروِم الكاَثوليــك: َتَق ــة ال ــُة َبطريركي 11. َمكتب

ــة. ــة، َوالهوتي ــة، َفلَســفية، تاِريخي ــَن دينّي ــر، موضوعاُتهــا ُمختِلفــة مــا َبي ــَل الدي داُخ
12. َمكتبــة الَمدرســة الّنصريــة / َمكتبــة الَمدرســة الَغزالّيــة: َتَقــُع ِبالقــرِب ِمــنء بــاِب الّرحمــة، الُماِصــْق ِلبــاِب الّتوبــة 

َشــرقيِّ الَحــَرِم الَشــريف.
13. َمكتبة الَمدرسة المينّية: َوِهَي ُغَرف ُمَخَصصة ِللُكتب ُتدعى )الَكتبية( )دار المام( باُب الَملك فيَصل.

ــاِب  ــّية / ب ــِة الَفَرنس ــاِك الُحكوم ــى َأم ــا إل ــمًّ َتحويُله ــا ّت ــام )1917م(، ِعنَدم ــى ع ــْت َحت ــة: َبِقي ــُة الَصالحّي 14. َمكتب
ــباط. اأَلس

15. مكتبة المدرسة الغاِدرية: َتَقُع ِفي باِب ُحطة.
16. َمكتبــة / ِســجالت الَمَحكمــة الشــّرعية ِفــي الُقــدس: ُتَعــْد ِمــْن َأَهــمِّ الَمكَتبــاِت  الَوثاِئقّيــة ِفــْي الُقــدس. َحتــى 
عــام )1941( كاَنــْت فــي َمبنــى الَمْحَكمــِة الّشــرعيِة الَقديمــِة ِفــْي بــاِب الِسلِســلة. َوفــي َعــام )1941م( ُنِقَلــْت إلــى 
َمْبنــى الّزاويــِة الُبخارّيــِة )َطريــُق اآلالم(، َحيــُث اســَتَقّرْت الَمحكمــُة الّشــرعيُة َبعــَد َنْقِلهــا ِمــْن َمبناهــا الَقديــم. َبعَدهــا 
ِبَســنوات ُنِقَلــْت الَمحكمــُة والّســجاُت مــرًة ُأخــرى إلــى َمبنــًى خــاِرَج األســواِر ِفــي )شــاِرع َصــاِح الَديــن( ِفــي عــام 

)1968م(.
17. مكتبــة جامعــة القــدس العامــة “عقبــة رصــاص”: وهــي مكتبــة حديثــة تقــع فــي عقبــة رصــاص داخــل البلــدة 

القديمــة.
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المقاهي

ــكاِن َوبعُضهــا  َســًا للسُّ انَتشــَرت المقاهــي َداِخــَل الَبلــدِة الَقديَمــِة ، َكمــا هــَو الَحــاُل بالمــدِن الَقديَمــِة وكاَنــت ُمَتَنفَّ
ــَة عنَتــَرٍة َوســيَرَة َبنــي  عاليــَك( وُهنــا ُيلِقــي الَحَكواِتــي ِقصَّ ِمرِكــزًا َثَقافيــًا َفــَكاَن ُهَنــا َيلَتِقــي اأُلَدبــاُء )َقهــَوُة الصَّ

ِهــال .

َوِمن هِذِه الَمَقاِهي :

عاليَك : 1.َقهَوُة الصَّ
ــَكاِكيني ، َويعــوُد هــذا  ــِل السَّ ــاُل َخلي فــون َأمث ــاُء َوالمَثقَّ ــِه اأُلَدب ــِل ، َكاَن َيلَتِقــي ِفي ــاِب الَخلي ــن ب ــرِب ِم ــُع ِبالُق َيَق

ــِه. ــٌق َبعــَد وفاِت ــوَم مغل ــاُر الكنيســِة اأَلرُثوَذكِســيَّة َوهــَو الي ــه وهــَو ُمخت ب الَمقَهــى إلــى عيســى الطَّ
2.َمقَهى َطقش:

تَقع ِفي سوِق باِب العاموَد ، ُعقبُة التُّوَته.
3.َمقَهى َأحَمد ِصيام :

َرايا. اِريَن ، باتِّجاِه ُعقبِة السَّ في مدخِل سوِق الَعطَّ
4.َمقهى منى :

َل اليوَم إلى َجانوت لبيِع الَماِبس . روبجي/َتحوَّ يوَجُد في بدايِة َطريِق الواِد/ ُمقابل جامِع الشَّ
5.َمقهى ِصيام :

تم تحويُلُه إلى َمحّل لبيِع الَماِبِس .
6.َمقَهى َزعَتَرة : 

يوَجُد ِفي بدايِة باِب العاموَد / َتم َتحويُلُه إلى َمَحل لبيِع الَماِبِس .
7. َمقَهى الباِسِطّي :

في َطريِق الواِد ُمقابَل الُهوسِبيس.
اليَمة : 8.َمقَهى السَّ

ــُه َمنفــذاِن َواحــدًا  ــِك ، َل اِم الَمماِل ــرًَّا للُحــكَّ ــِل البلــدِة الَقديمــِة . الَمــكاُن كاَن َمَق ــُر ِمــن أقــَدِم الَمقاِهــي داِخ ُيعتب
ــُر علــى ســوِق الَحصــِر . َيِطــلُّ علــى ســوِق الَباشــوَرِة ، واآلَخ
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ُهناِلــك ْالَكثيــُر ِمــْن اْلَمواِقــِع اأْلثرّيــِة َوالّتاريخّيــِة َلــْم َتــِرْد ِفيَمــا َســَبْق، َوَنتيَجــًة أِلََهْميِِّتهــا َفِإّننــا ُنْوِرُدهــا ِضْمــَن َهــِذِه 
ــاالِت اْلخاَصِة  اْلَح

1.تكّية خاصكي ُسلطان )اْلِعمارُة اْلعامرة(:
َتَقــُع تكّيــِة َخاْصِكــي ُســْلطان ِفــي َعَقِبــة اّلتكّيــة َوَهــي )َعَقَبــُة اّلســت(، َشــرقيَّ َداِر اأْلَيتــاِم اْلســاِمّية، َأْنَشــَأْتها 
ــْلطاَنُة اْثَنْيــِن ِمــْن  ــلطاِن ُســَلْيمان ، ْالَمْعروفــُة ِبـــ )ُروكِســيانا (،  َأْوَصَلــْت السُّ “َخاصِكــي ُســْلطان” َوِهــَي َزوَجــُة السُّ
ــاَم )1551م(.  ــلطان” َع ــي ُس ــَأِة “َخاصك ــاِء ُمْنَش ــُل ِبِبن ــَدَأ اْلَعَم ــْلَطَنِة. َب ــْرِش اّلس ــى َع ــد(ِ إْل ــليم و بايزي ــا )َس َأْبَناِئه
ــة  ــِة اْلُعْثماِني ــِخ اّلَدوَل ــْن َتاِري ــدًة ِم ــًة ُمِجي ــُة َصْفَح َســُة اْلَخّيِرَي ــِذِه الُمؤسَّ ــُر َه ــرًة ، َوُتْعَتَب ــْت َعَلْيهــا َأْوَقافــًا َكَثْي ُأْوِقَف

ــَراث اْلَمدينــِة اْلُمَقَدســِة الَّثقافــيِّ َواّلِدينــيِّ . ِلِحْفــِظ َوَصــْوِن ُت
/ دار العز: 2. )اْلَخسَتمانة( الَمشفى الُعثمانيُّ

ــوَم  ــُع اْلَي ــَو َيْتَب ــوَرة”.  َوُه ــى “َحاُك ــِة ِإْل ــَزن، ِباِلَضاَف ــَرٍف َوَمْخ ــِع ُغ ــْن ِتْس ــَوٌن ِم ــواِد ُمَك ــِق اْل ــي َطري ــاٌء ِف ــَو ِبن َوُه
ــاْت. ــْدَة َعاِئ ــُكُنُه ِع ــاِمّيِة َوَتْس ــاِف اْلس ِلْلَْوق

3.النُُّزُل النَّْمساِوّي /”الُهوسِبيس”:
ــاُه  ــواِد. َبَن ــاِب اْلعامــوِد َوَشــارِع اْل ــِة ِإلــى َب ــَرِق اّلُطــُرِق اْلُمَؤِدَي ــَد ُمْفَت َيَقــُع “اْلهوســِبيس” َعَلــى َطِريــِق اآْلآلِم ِعْن
ِفــْي اأْلَْصــِل اّلَنْمســاِويون َمَكانــًا ِلِْمَبَراُطوِرهــم “فرنســوا ُجوزيــف” ، َوَقــْد َنــاَم ِفيــِه َلْيَلــًة ِعْنَدمــا َزاَر الُقــْدَس َســنة 
ــِر  ــَك اأَلْم ــة ُاْســُتْعِمَل َكذِل ــرِة اأُلْرِدنّي ــّي ، َوِفــي اْلَفت ــاِل اْلبِريطان ــْي َأواخــِر االْحِت )1869(، َواســُتْعَمَل َكمشــفًى ِف

َوُأْغِلــَق الَمشــفى َعــام )1985( ، َوَتَحــَوَل َمــَرًة ُأْخــَرى ِإلــى ُنــُزل .
4.َحديَقُة اإلْنجليِز :

ــْت َمْشــفًى ِللُعيــوِن ُمَكــَوٌن َمــْن )23 ( ُغْرَفــٍة  ــاب الَخليــِل ، َوِهــَي َتاِبعــة ِلاِتحــاِد اللوثــرّي. كاَن َتَقــُع ِبالُقــْرِب ِمــْن َب
ــَفًى  ــاِء َمْش ــَد ِبن ــفى َبْع ــَل الَمش ــِز” ، واْنَتَق ــُة االْنجلي ــَم” َحديَق ــا اْس ــُق َعليه ــٌة ُيْطَل ــا َحدِيق ــا، َوَأَماَمه َوَمناِفِعه

ــَدِة ْالَقِديمــِة ِإلــى َخاِرِجهــا ِفــي اّلشــْيخ جــّراح. ــَن ْاَلبل ــوِن ِم ِللُعي
5. الَماِرستان :

َوُهــَو اْلَمْرَكــُز ْالَمَدنــيُّ ِللُقــدس ، ِفــي اْلَفتــرِة اْلَممُلوِكّيــِة كاَن الَمشــفى َكبيــٌر ، َوِباتَِّجــاِه ْالَغــرِب َكاَن َمْرَكُز اّلُشــْرطِة 
ــُق عليهــا  َوُغــَرُف اْلَمســاِجين ، َأّمــا ِباتِّجــاِه الَجنــوِب َفْقــد َكاَن ُهنــاَك َســاحُة َمفتوحــًة ُتبــاُع ِفيهــا اْلُحبــوُب ، َوُيْطَل

اســُم “َعرصــة الِغــال “. َأّمــا ِباتِّجــاِه اّلشــْرق، َفَقــْد َكاَنــْت اأَلْســواُق )ُســوُق الَعّطاِريــن/ َأْســواُق الُقمــاش(.

مواقع مهمة 
داخل البلدة القديمة
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الَقناِصل

1.اْلُقنُصلّية   الْمِريكّية    : 
ُأِقيَمْت   َعام  ) 1857 )  ، ِفْي   باِب   الَخليل   ُمقاِبل” القشله” ،  َوالَيوم   ِهّي   َمعَهُد  اّلدراساِت   الّسويِدّية . 

2. الُقْنُصِلّية   البريطاِنّية :  
  َتَقعُ   ِفي   باِب الَخليل،  َوُأقيَمْت   عام  ) 1841   (.

3. الُقنِصلية   الّنْمساِوّية :  
َتَقعُ   ِفْي   ِباب  ِِ اْلَخليل   َوِهَي   َحالّيًا  َمْرَكز   الدِّراساِت   الّشرقية .  

4. الُقنصلّية   الُيوناِنّية    
ََقعُ   ِبالُقرب   ِمن  ْ دير   الّصالِحّية،   ِفي   َأْماك  ِ الَكنيَسةِ   اليوَناِنّيةِ   َعلى   َشاِرعِ   الُمجاِهدين   َوُقْرَب   َباب   ُحّطه . 

5. الُقْنِصليةُ   الَفَرْنِسّية :  
َتَقــعُ   ِفــْي   َحــارةِ   الّســْعِدُية   ،   ُثــمّ   َتَحْوَلــْت   ِإلــى   َمْدَرَســة   َتاِبعــة   ِلُلســتاذ “ ُشــكري   اْلَحرامــي”   .   َســَكنْتهُ   ِعائلــة   ”ِقــّرْش”  

 ، َوَتــمّ   َوْضــعُ   الْيــد   َعَلْيهــا   َعــام)   2016   ( ِمــْن   ِقَبــل   الُمســَتوِطنين . 

6.الُقنِصلية   اإِلسباِنّية : 
ُوِجــَدْت   ِفــي   َحــارةِ   الّنصــاَرى  ،  ِفــي   الَمــكانِ   الَمعــروف  ِ اليــوم “   ِبُكليــة   َراهبــات   اِلســبانيات   “ َمدرســة   الســبنيول  

 َوِهــَي   ُمَكَونــة   ِمــْن   ديــر   َوَكنيســة،   َيتَبــعُ   للُحكومــةِ   االســباِنّية .  
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شــاَعْت ِإعــادُة إقامــُة المــدارِس فــي مــدٍن أقــلُّ أهميــٍة مــن القــدِس مــن الناحيــِة الدينيَّــِة . واحتلــْت المدرســُة 
ــاُء الطبقــاِت  ــَذَل أبن ــَة الَمســجِد باْعِتباِرهــا الَمْبنــى الْســاِمّي . وقــد َب فــي العصــوِر الُوْســطى المتأخــّرِة مكان
الُمختلفــِة ُجهــودًا  وَأْمــوااًل ِلقامــِة هــذا النــوِع مــَن المبانــْي . وكاَن الُمبــاِدروَن إلــى إقامــِة المــدارِس، ُمدرُِّســون 
وُمَفِكــُرون ُمســِلمون َأْثِريــاء َشــَرعوا ِفــْي ِبنــاِء اْلَمــدارِس ، َوصــْرِف رواتــٍب للمدرِّســين فيهــا والمنــِح لُطّاِبهــا ، 
َوَتَعْييــَن ُمَســاِعِدْين َتعلْيمْيِيــن وُخَطَبــاء وُمَؤذِّنيــن . ولــم َيُكــْن ُعلمــاُء الشــريعِة ُهــم الَوِحيــدوَن اّلذيــَن َبــادُروا إلــى 
بنــاِء المــدارِس وإنمــا شــاركْت فــي ذلــَك ِنســاٍء ثريــاٍت. وَقــْد َكانــْت الُقــدُس بالنســبِة َلُهــم هدفــًا ســاِميًا للتعبيــِر 
عــن المشــاعِر الدينيَّــِة َلــَدى أبنــاُء البــاِد البعيــدِة ، َنْحــَو )العثمانّيــة ( َبَنْتهــا أصفهــان شــاه خاتــون ، َو)الخاتونيــة ( 

َبَنْتهــا أنمــل خاتــون ابنــة شــمُس الديــن البغــدادي .
ــى  ــة عل ــَر عاديَّ ــرٌة  غي ــْت ظاِه ــَك كاَن ــا هــذِه ، وَكذل ــدِن فــي أيَّاَمن ــزٌة عــن ســائِر الُم ــٌة متمي ــدُس هــَي مدين الُق
مــدى التاريــِخ الْنســانّي ، إنَّ اأَلثــَر الَّــذي ُتشــيرُه الُقــدُس فــي الذاكــرِة االنســانيَِّة النَّابــَع عــن أهِميََّتهــا الدينيَّــَة 
اِم واِلداِرييــن فــي بنــاِء َمنُظومــٍة ُمَتَطــِورٍة مــن المــدارِس، وكالة  والثَّقافيَّــةَ أدَّْت إلــى االهتمــاِم الَكبيــِر مــن الُحــكَّ

لجــوء األئَمــِة والرَّحالــِة إلــى الُقــدِس ، ســببًا فــي نشــِر الُمَؤَلفــاِت مــن أدِب الرِّحــاِت إلــى علُّــوْن الديــن .
َل إلــى َأَماِكــِن َســَكٍن َأو ُمؤَسَســاٍت  ُهناِلــَك الَكثيــُر ِمــَن الَمــدارِس َقــْد َتغيَّــَر اْســِتعماَلها مــع الزمــِن ، ِمنهــا مــا َتَحــوَّ
ــى  ــُز َعل ــْوَف ُنرَِّك ــا َس ــدارِس َفِإنََّن ــرِة الَم ــًة لكث ــْت . َونتيج ــِة ، َأو ُهِدَم ــاميَِّة الداريَّ ــاِف اِلْس ــٍز ِلَلوق ــٍة َأو َمراك دينيَّ

َهــا َأو اّلِتــي مــا َزالــْت ُمْســَتِمرًة فــي َعَمِلَهــا ِعنَدَمــا ُأْنِشــَئْت . َأَهمَّ

1.مدرسُة الَمْيُموِنيَّة/الَقاِدسيَّة .
ــة  ــة / الُمْحَدِثيَّ ــة/ الَمْدرَســة الُعَمِريَّ 2.المدرســُة الَجاَوِليَّ

ــة. ِبْيِبيَّ الصَّ
3.المدرسُة الَكريميَّة.

ــكِن  ــُزاًل ِلس ــًة / َفُن ــْت َمحكم ــة / كان ــُة التَّْنكِزيَّ 4.المدرس
رئيــِس المجلــِس االســامّي اأَلْعَلــى /َأِميــن الُحِســيني ، 
وبعــَد االحتــاِل تــمَّ ّتحويَلهــا إلــى مركــٍز لحــرِس الحــدوِد 

5.المدرسُة الَمْنَجكيَّة / َمَقرُّ داِئرِة األوقاِف اِلساميِّة. 
لدائــرِة  َمقــٌر  منهــا  ُجــْزٌء  الَجْوَهريَّــة/  6.المدرســُة 

ــِب . ــُة الخطي ــُكنُه عائل ــُر َتْس ــاميَّة واآلخ ــاِف اِلس األوق
ــْن  ــكٌن ِم ــأوى وَس ــْت َم ــة / َأصَبح ــُة الَمْزهريَّ 7. المدرس

ــعبانّي . آل الشَّ
8.المدرســُة الزَّمينيَّــة / َأصَبحــْت َمــأوى وســكٌن ِمــن آل 

الّعفيفــّي .
9.المدرســُة األشــرفيَّة / المدرســُة الُســلطانيَُّة ، تابعــًة 
لمدرســِة األيتــاِم اِلســاميَّة وعنــَد َمدخَلهــا قبــُر الشــيِخ 

محمــِد اليمامــيِّ .
ــارِة  ــي ح ــرٍة ف ــي دائ ــُع ف ــة / َتق ــُة األْفَضليَّ 10.المدرس

المدارس
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ــام 1967م. ــْت َع ــِة ، وُهِدَم الَمَغاِرب
11.المدرســُة الخاتونيَّــة / َأصبحــْت َمدفــٌن للزعمــاِء موســى كاظــم الُحســيني ، وعبــد القــادِر الُحســيني ، وفيَصــل 

. الُحسيني 
12.المدرسُة الَطشتمريَّة / أصبحْت َمقرًَّا للهيئِة اِلساميَّة الُعْليا.

هابّي . 13. المدرسُة اأَلرُغونيَّة / )رباط الكرِد (أصبحْت َمأوى وسكنًا ِمن آل الشِّ
14. مدرسُة الرباِط المنصوريِّ / َحْبُس الرِّباط / كان سجنًا وأصبَح اليوَم مأوى ومسكن .

15. مدرسُة الدواداريَّة / مدرسُة الِبكريَِّة – َمدرسٌة ِللُمعاِقين .
16.المدرسُة الَساميَّة / َمأوى وسكُن آل جاَر الله .

ــوَم  ــغَلُه الي ــِة يش ــِجُد الزاوي ــام 1968م وَمس ــْت ع ــة / ُهِدَم ــُة الَفْخريَّ ــاه/ الزَّاوي ــُة / الَخاَنَق ــُة الَفْخِريَّ 17.المدرس
. ــاميِّ ــِف الس ــاِت المتح ــاِر ومعروض ــُم اآلث قس

18.مدرسُة داِر األيتاِم الساميَّة .
19. مدرسُة الُعلِويَّة / الُعائيَّة )َجمعيَّة الَمكُفوِفين العربيَّة (.

ــَة  ــًة واألبني ــمُل قاع ــوْم، وَتش ــة الي ــِة الُعَمريَّ ــن المدرس ــرقيُّ م ــزُء الش ــَي الُج ــة : َوه بيبّي ــُة الصَّ 20. المدرس
أســَفَلها ، اْســُتخِدمت فــي الفتــرِة المملوكيــِة )دار النيابــة( وفــي أواخــِر العهــِد الُعثمانــيِّ مركــزًا للشــرطِة .

21.مدرسُة الَتراَسنَطة.
22.مدرسُة األقباَط.

23.مدرسُة الْفرِيْر.
24.مدرسُة ِماْر ُيوِسْف .

25.مدرسُة راِهباِت ُصهيوْن / ُمْغَلَقة .
26.مدرسُة اأَلْرَمْن.

27. مدرسُة األْسَبْنُيوْل .

28.المدرسُة الُموُلِويَّة.
29.مدرسُة َماْرِمْتِري.

30.مدرسُة االْسِتْقَال / اللُّؤُلِؤيَّة.
31.مدرسُة ِسرَيان اأَلرَثوُذكْس.

اِحيَّة .  32.مدرسُة ديْر الصَّ
33.مدرسّة وكَالُة الغوِث للاجئيِن ) مهدمة(.

34.المدرسُة اللُّوَثِريَّة .
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األسواق

ــزداُد  ــرة. َي ــا ِبَكث ــاِس ِفيه ــاِم الّن ــجُّ ِبازِدح ــٌة َوَتِع ــا َضْيق ــٌة ، إال َأّنه ــواٌق َمْرصوف ــِة َأْس ــِة الَقِديم ــَل الَمديَن ــْي َداِخ ِف
َهــذا االْزِدحــام ِفــي اأَلِعيــاِد َوالَمواِســم ، َوَقــْد ُســميْت َهــِذه اأَلســواُق َقِديمــًا بَأســماِء اِلمَهــِن اَلتــي ُيماِرســها 

ــر . ــَرْت األســماء ، َوَبعضهــا َحافــَظ َعلــى اســِمِه َوآخــر َتَغّي ــَر االســِتعماُل َفَتَغّي ــِن َتَغّي َســاِكنيها َوَعلــى َمــرِّ الّزَم
1.سويقة علون / خط داوود: َيبدُأ ِمْن ِنهايِة َطريق َحارة الّنصارى الَجنوبيِّ َوَحّتى َباِب الَخليل َغربًا .

2.سوُق البازار :َ يمَتُد ِنهاية سويقة علون ، َحتى ِنهايَة ُملتقى ُسوقي الَحصر واْللحامين.
3.ســوُق الحصــر : ُســوقٌ َقديــٌم صغيــر واقــٌع ِفــي آخــر َســوِق البــازار ِمــَن الَجنــوِب ، ُيوجــُد ِفيــِه َبعــض الحوانيــْت 

ــُه َيِتــمُّ الُدخــوُل ٍإلــى َحــارة الَيهــود. الُمغلقــة، َوِمْن
ــمَّ َيْنَعِطــُف باتجــاِه الّشــماِل ، َحّتــى ُســوق  ــازار ِمــَن الّشــْرِق ُث ــَد ُمنتهــى َســوق الَب 4.ســوق اللحاميــن : َيبــَدُأ ِعْن

ــَو ُســوٌق َمســقوف. الّنَحاســين )المبيضيــن( َوُه
ــِض  ــُة َتبي ــَرْت ِصناع ــت” اْنَدَث ــان اّلزي ــاِب “خ ــوَب ب ــن َوَجن ــوُق اْللحاِمي ــماَل س ــن(: َش ــين )المبيضي ــوُق اّلنحاس 5.س

ــه. ــت في ــِتعماالت الحواني ــُت اس ــاس َوَتَبّدل الّنُح
ــَن ُســوِق اّلتجــاِر ِبالّشــرق ، َوســوِق اللحاميــَن َوالّنحاِســين  6. ســوق العطاريــن: ســوٌق طويــل مســقوف َيَقــُع َبْي

َغْربــًا، يوجــُد ِفيــِه َبعــُض الَعطاريــن ، َوَتنوَعــْت االســتعماالُت ِبالحوانيــت ، َوَقلــت ِفيــه ِمهنــُة العطــارة.
ــة، ِفيمــا َكان َمقــرًا ِلُحــكاِم الَمماليــك،  ــِة الَجنوِبّي 7.ســوق الباشــورة : َوفــي ِنهايــِة ُســوق الَعطاريــن ِمــْن الّناِحِي

َوفــي الّســوِق َمقهــى الّســَايمة الّتاِريخــّي َوِفــي ِنهاَيِتــه َيبــَدُأ َشــارع )ريــكاردو( َوِبداِيــة َحــارة الَيهــود.
8.ســوق التجــار )الَخواجــات( الّصيــاغ /الَخّياِطيــن : َشــرَق ســوق الَعّطاريــن ، َوُهــَو ُســوٌق َمْســقوٌف َيْنَتِهــي ِمــَن 

الّناِحِيــِة الَجنِوبيــة ِبســوِق اَليهــود .
9.ســوق اليهود/شــاِرع الُمناِضليــن: َيقــُع ِفــي ِنهايــِة ســوق التُّجــار )الَخواجــات(،  َيْفِصــُل َبيَنهمــا َبعــُض الَحوانيــِت 
ــُد ِمــْن ُنقطــٍة َتلتقــي ِعنَدهــا ســوق الّتجــار ِبالســوِق الَكبيــر ِفــي الّشــماِل إلــى َمــكاٍن  َوهــو ُســوٌق َطويــٌل َيْمَت
َقريــٍب ِمــْن الّنبــي داوود ِفــي الَجنــوِب )طريــق الُمناِضليــن( كاَن ُمعظــُم ُتجاَرهــا ِمــَن اليهــود ، ِوفــي عــام 1936م 
، هَجــَر ُمعظــُم الَيهــوُد الَمــكاَن َوحــلَّ َمكاُنهــم َعــددًا َكبيــرًا ِمــَن الَعــرب ، َوفــي عــام 1967م َتــمَّ ُمصــاَدَرُة الَمْنِطقــة 

َوُثــمَّ َترحيــُل الُمســتأِجريَن َوَبِقــَي َبعــُض الَعــرِب ِفــي الّســوق .
10.الســوق الكبيــر / الخضــرة / الطباخيــن : يبــدأ عنــد ملتقــى ســوق اليهــود بســوق التجــار غربــًا ـ ويمتــد حتــى 
بــاب السلســلة شــرقًا ، بعــض أقســامها مســقوف ، وفــي منتصــف الســوق إلــى الشــمال يقــع خــان الســلطان.
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11.ســوق بــاب السلســلة / ســوق الشــوايين : يقــع فــي نهايــة ســوق التجــار مــن الشــرق ، متصلــة بهــا )ســوق 
ــا  ــود ملكيته ــرة تع ــا ، ومعص ــامية العلي ــة الس ــر الهيئ ــة ومق ــدار قديم ــة م ــي المنطق ــوايين وف ــن( الش الداللي

إلــى آل العســلي.
12.ســوق القطانيــن: َيقــُع َغــْرَب اْلحصــر َوماصقــٌة َلــه ، َيْمتــُد ِمــَن الّشــرِق ِإلــى اْلَغــرب َوُهــَو ُســوٌق َقديــٌم َجــرى 
َترميُمــه ِفــي الثمانينــات ِفــي ســوِق “خــان تنكــز” َوفــي الَوســط “حمــام الشــفا” َوِفــي َنهاِيِتــه” حمــاُم العيــن” .
13.ســوق بــاب خــاِن الزيــت :َيبــدُأ ِمــْن الَناِحيــِة الَقَبلّيــة ِعْنــَد ُملتقــى ُســوُق الَعطاريــن ِبالســوِق الَوصلــة ِإلــى َكنيســِة 

الحلــوى َوفيــِه َكنيســة الِقيامــة الَقديمــة )حلويــات زالطيمــو( .
14.ســوُق بــاب الَعامــود : َبيــَن بــاِب “خــان الّزيــت “ِفــْي الَجنــوِب َوَبــاب الَعامــود ِفــي الّشــماِل َوَبيــَن الُســوَقْينِ زقــاٌق 
اِحّيــة” َفحــارة النَّصــارى َوشــرقًا )َعقبــة الُمفتي(.  إذا َمــا ِســرَت ِفيــه َصاعــدًا ِباتجــاِه الَغــرب ِجْئــَت إلــى “الخانقــاه الصَّ
َوفــْي َهــذا الّســوِق َمعاِصــر َزيــِت الُسْمُســم َنْذُكــًر ِمْنهــا َمعَصــَرُة “الَبديــرّي” ، َو”الطزيــز” َو”الّشــيخ قاســم”،  َوَلــْم 

َيتبقــى ِفــْي الَوقــِت اْلحالــّي َشــيئا ِمنهــا ، َوَتحــّوَل اْلَكثيــُر ِمنهــا إلــى اســِتعماالٍت ُأخــرى.
15.ُســوق بــاْب ُحطــة : موجــوٌد ِفــي الَحــيِّ الَمعــروِف ِبَحــيِّ َبــاِب ُحطــة َشــماَل الَحــرِم ، َوُهــَو ُســوٌق ُمســَتِقٌل َتَتَنــوُع 

ِفيــِه االســِتعماالت َلِكــْن َأكَثَرهــا ِهــَي األفــران.
16.سوُق الباِب الجديد : َيقُع َبيَن الْباِب الَجديِد الذي ُفِتَح ِفْي َزَمِن “َعْبد الَحميِد الّثاني” َوُفندق الكازانوفا.

17.ُســوق َأفتيمــوس )الدِّباغــة( : َكاَنــْت اأَلرُض ِفــْي اأَلصــِل إلــى “آِل الَعَلِمــّي” َوَتــمّْ ِشــراؤها َســنة )1837م(،  َوُبَنــَي 
ــِع  ــي َبْي ــوُق ِف ــذا اّلس ــَتِهُر ه ــِمه . َيش ــى اس ــد َعل ــا َبْع ــميَّ َفيم ــوقًا ُس ــوس”  ُس ــمندريت أفتيم ــا “األرش َفوَقه

ــِب اّلَســَفِر َوالدِّباغــة. الَمابــِس َوحقاِئ
ــة” ِفــي  ــِة إلــى “الخانقــاه الصاِحّي ــِة “ُســويقة علــون” الَجنوِبّي ــْن ِنهاي ــُد َم ــارة النَّصــارى : ســوٌق َيمت 18.ســوق َح

الَشــماِل ، وَيكثــر فــي هــذا الَســوق َبيــع الَمســاِبح ، الشــموع والصلبــان.
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ْمِســِم ِفــي َمِديَنــِة الُقــْدِس ، َوَكاَنــْت ُمْنَتِشــَرًة َداِخــَل الَبْلــَدِة اْلَقِديَمــِة  ــة َزْيــُت السِّ انَتَشــَرْت َمَعاِصــُر الزَّْيــِت ، وَخاصَّ
ِبــْدًءا ِمــْن ِبَداَيــِة ُســوِق َبــاِب الَعاُمــوِد َوَحتَّــى ُســوِق َخــاِن الزَّْيــِت . َوَمــْع الزََّمــِن َحــَدَث َتَغيُّــَراٌت َكِبيــَرٌة َأدَّْت ِإَلــى ِنــَداَر 

ِلَهــا ِإَلــى اْســِتْعَمااَلٍت ُأْخــَرى ِمْنَهــا :- َهــِذِه الَمَعاِصــِر َوَتَحوُّ
1.َمْعَصَرُة الُبِديِرّي:

َلْت ِإَلى َمْنَجَرِة َصْنُدوَقة ، ُثمَّ َأْصَبَحِت اْلَيْوَم َنَزٌل. يِخ َوَتَحوَّ َوِهَي َتَقُع ِفي َمْنِطَقِة َتَقاُطِع َعَقَبِة الَبطِّ
ِزيِز: 2.َمْعَصَرُة الطَّ

ّلِت اْلَيْوَم ِإَلى َمَحٍل ِلَبْيِع َمَواِد التَّْنِظيِف “َمْمَلَكُة َبْلِقيس”. َتَقُع ُمَقاِبَل َحْلَوَياِت َجْعَفَر َوَتَحوَّ
ْيِخ َقاِسم: 3.َمْعَصَرُة الشَّ

َلْت ِإَلى َحَواِنيَت ِلَبْيِع التََّواِبِل َوالِبَهاَراِت، َمْنَبِت الزَّْعَتِر . َتمَّ َتْقِسيُم اْلَمْعَصَرَة َوَتَحوَّ
4.َخاِلُد الَقْيِسي : ُهِدَمْت /ِفي َحاَرِة الَيُهوِد.

5.َمْعَصَرُة /َعَقَبُة ِشَداد َمْع َعَقَبِة َدْرِويٍش /ُمْغَلَقٍة.
ْلِسَلِة: 6.َمْعَصَرُة اْلَعَسِلّي – َطِريُق السِّ

اِلِحّي. َما َزاَلْت َتْعَمُل َحتَّى َيْوِمَنا َهَذا َوَيْسَتْأِجُرَها َكَماُل َكاِمُل الصَّ
7.َمْعَصَرُة اْلَجْبِريِنّي:

ْفِليِّ َمْصَنًعا ِلْلُقَماِش. اِبِق السُّ ْعِديَِّة َوَما َزاَلْت َتْعَمُل ، َوَيَقُع ِفي الطَّ ُتوَجُد ِبَحاَرِة السَّ
8. َمْعَصَرُة الُبِديِرّي /َحاَرُة النََّصاَرى:

َأْصَبَحِت ْالَيْوَم ُسوبِّر َماْرِكِت التَُّنوِر ِلْلُمْسَتْأِجِر ِمْن آِل الِحْرَباِوي .
ْلِسَلة: 9. َمْعَصَرُة النََّشاِشيِبي/َباُب السِّ

َلْت ِإَلى ُدَكاِن “ُتَحٍف َشْرِقيَّة “. اِلِحّي/َوَتَحوَّ ْالُمْسَتْأِجُر /َعْبِد اْلَقاِدِر َسْعِد الصَّ
10. َمْعَصَرُة آل َقِطيَنة/ُعْقَبُة الُمْفِتي:

َلْت ِإَلى “الَبْيَت الَمْقِدِسّي ِلْلَخَزِف َوالتَُّحِف”. ْالُمْسَتْأِجُر َحْمِدي َأُبو َغْرِبيَِّة َو َأِخيِه ، َتَحوَّ

معاصر الزيت 
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حمامات القدس   

اْلَحمــاُم َضــَرورٌة اْجِتماِعّيــٌة اْهّتــَم اْلُحــّكاُم َبَتوِفيِرهــا ، َحْيــُث ُيْعَتَبــُر َمْوضــوُع اّلَطهــاَرِة ُجــْزءًا ِمــَن اْلَحيــاِة ااْلْجِتماِعّيــِة 
اّلديِنّيــة . َوَضَمــْت الُقــْدُس َبيــَن َأْســواِرها “ِســتة َعشــر “ َحمامــًا ، َبِقــَي ِمْنهــا َحَتــى َمْطَلــِع اْلَقــْرِن الّتاِســع َعشــر 

َخْمســَة َحمامــاٍت َداِخــَل َأْســواِر ْالَمِدينــة.
1.َحماُم ْالَعين.

فاء. 2.َحماُم الشِّ

3.َحماُم اْلَبَطرك.
لطان. 4.َحماُم السُّ

5.َحماُم الّسيدِة َمريم.
6.َحماُم الجمال.

ــيدُة َمْريــم ، َوُيْعَتبــُر َحمــاُم  ــفاُء،  َوالسَّ اْخَتَفــْت ُمْعَظــُم َحمامــاِت الُقــْدس ، َوَبِقــَي ِمْنهــا الَيــوم: َحمــاُم الَعْيــِن ، الشِّ
ــَن  ــام) 1967( ِم ــى َع ــِه َحْت ــِة الــذي اســُتْكِمَل الَعمــُل ِفي ــَر َحمامــاِت الَمدين ــاِره آِخ ــِن َأَهُمهــا َوَأْشــَهُرها ِباعِتب اْلَعي

اْلَقــْرِن ْالِعشــرين.
1.َحماُم اْلَعين :

َيَقــُع الَحمــاُم َعلــى َطِريــِق اْلــواِد ِعْنــَد َتَقاِطِعهــا َمــع ِنهايــِة ُســوِق اْلَقطِانيــن ِمــَن الِجَهــِة اْلَغِربّيــِة ،َأْوَقَفــُه اأَلِميــُر 
ــَر  ــَتعَمل َوُهجِّ ــَي الَحمــاُم ُيْس ــن، َبِق ــوِق الَقْطاِني ــِع ُس ــْن ُمْجَم ــزٍء ِم ــي العــاِم) 1336( ، َكُج ــِن َتنكــز( ِف )َســيف اّلدي
ــٍم ،  ــاُل َتْرِمي ــِري اآلن َأْعم ــًة “24” .َوَتْج ــْوِض “40” ِقْطَع ــُع ِبالَح ــيبه”  َيَق ــِة “ نس ــٌك ِلعاِئل ــَو ِمْل ــًا َوه ــُذ )40 (عام ُمْن

ــة. َوُيْســَتْخَدم َحاليــًا َكُجــزِء ِمــُن َجاِمعــة الُقــْدِس للَنشــاطاِت الثَّقاِفًي
قا: 2.َحماُم الشَّ

ــِل “ُصبحــي  ــداَر ِمــْن ِقَب ــُع ِبالَحــوِض َرقــم “40” الِقطعــة رقــم “37” . َوكاَن ُي َوُهــَو ِملــٌك ِللوقــاِف الْســاميِة، َيَق
ــْن َجامعــِة الُقــدس . ــزءًا ِم ــَح اآلن ُج ــمَّ ِإْغاُقــه َوَأْصَب الّســيوري َوأوالده “ َحّتــى َت

3.َحماُم الّسيدِة َمريم :
ــروِم  ــى َكِنيســِة اّل ــِرِه ِإل ــْت ِبَتْحِكي ــاف اِلســاِمّية، اْلتــي َقاَم ــى اأَلْوَق ــُه ِإل ــوُد َمْلِكَيُت ــاِب اأَلســباِط َتُع ــي ِب ــُع ِف َيَق
ــنواِت اْلماِضيــِة،  َوَتــمَّ َتْأجيــُر اْلَموقــِع  اأَلْرُثوذكــس ، َوَتــمَّ َتْأِجيــُره ِإلــى “َفــارس َســعد” َحّتــى َتــّم ِإْغاُقــه َفــي السَّ

ــْع الَحمــاَم ِبالَحــوِض َرقــم “57” ِقطعــة “6” . ــة – َوَيَق ِإلــى َشــِركِة الَفنــاِدِق اْلَعَربّي
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االستيطان

ــْن َأهــم المناطــِق فــي العالــم حساســّية  ــاث ، َم ــاِت الِث ــدُة القديمــُة والتــي تُضــم بداِخلهــا الُمقّدســات للديان ــُر البل تعتب
ــوِز ،  ــى الرم ــراع عل ــت ِص ــِس اْلوْق ــي َنف ــا ، وف ــيادِة عليه ــى األرِض والس ــراع عل ــُه ص ــرِّاع بأنَّ ــُف الص ــا َوْص ــا ُيمِكنن ، وهن
ــة ، ووضعــت فــي  ــة عالمّي ــة محمّي والششــكِل والمظهــر. ونتيجــًة لهــذِه اأَلهِميــة فقــد تــمَّ العــاُن عنهــا كمنطقــٍة أثرّي
قائمــِة التــراِث الحضــارْي العالمــْي الــذي يجــب حمايتــه ، وهنــا نــرى اآلثــاَر البيزنطيــَة والســاميَة حّتــى العثمانيــَة مــرورًا 
بالصليبّيــة والمملوكّيــة ، والفاطمّيــة واأُلمويــة . ونظــرًا لهــذِه األهميــة ُوِضعــْت المدينــة فــي دائــرِة الهــدِف بعــد احِتالهــا 
، واســتخدمت جميــع القوانيــن لتنفيــِذ سياســيِة الخطــوة خطــوة باقتــاِع الفلســطينيين مــن بيوِتهــم واالســتْياِء عليهــا . 

فــكاَن ســقوط بيــت هنــا أو ُهنــاْك يتبعــه احتفــااًل كبيــرًا ورفــُع األعــام. 
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موقع حارة المغاربة 

اْهتــمَّ الَمغاِربــُة ِبزيــاَرِة َبيــِت الَمْقــدس ُمنــُذ اْلَقــرِن الّثاِمــن ِللِهجــرة، َحْيــُث اْعتــاَدْت َأْعــداٌد َكبيــرٌة ِمْنُهــْم ِبالُقــدوِم 
ِلَبيــِت الَمْقــِدِس للتََّبــُرِك ِبَمســاِجِدها َوالّصــاِة ِفيهــا، َفِمْنُهــم َمــْن َفّضــَل االْســتقراَر ِفــي َهــِذِه الّديــاِر الُمَقّدســِة 

َوالرِّبــاِط َفــي َهــِذِه الَمِدينــِة للدِّفــاِع َعْنهــا.
ــُه َلّمــا  ــة( َأَن ــة َوالَصاِحْي ــن الَنَورّي ــِن ِفــْي َأخبــاِر الدَّوَلَتْي ــه )ِكتــاُب الَروَضَتْي َيُقــوُل َأبــو َشــامة الَمقِدســّي ِفــي ِكتاِب
ــور(  ــوُب الَمنص ــِرب َ)يعق ــْلطاِن الَمغ ــى ُس ــَب ِإل ــِة، َكَت ــِه الَبْحِرّي ــَز ُقواِت ــّي َتْعزي ــِن اأَليوِب ــاُح الدي ــُر َص ــاَج الّناص اْحت
َيْطُلــُب اْلَعــوَن ِبــأْن ُيــَزّوَده ِبأســاطيَل َبحِرّيــٍة َكــْي ُيحــاِرَب َأســاطيُل الِفَرنجــِة الَصِليبييــن ، َفَجَهــَز ُســْلطاُن الَمغــِرِب 
ــِة  ــي َمعرَك ــلمون ِف ــَر الُمس ــا اْنَتَص ــّي، َوَلّم ــْرِق اْلَعَرِب ــي الّش ــاِميِّ ِف ــِش اِلس ــاعدِة الَجي ــرًا ِلُمس ــطواًل َكبي ُأْس
ِحطيــن، َوُفِتَحــْت َبيــُت الَمْقــِدِس ، اْســَكَن الّناِصــُر َصــاح الّديــن اأَليوِبــّي َعــَددًا ِمــَن الَمغاِربــة، ِممــا َفَضلــوا الَبقــاَء 
ِفــي َبيــِت الَمْقــِدس ، َوبعــَد أْن َأَخــَذْت َأْعداُدهــم ِفــي ااِلْزديــاِد، َأوَقــَف الَمِلــُك اأَلفضــل ُنــور الّديــَن َعلــي ِبــْن َصــاح 
ــاك،  ــاِط ُهن ــى الرِّب ــاَعَدتهم َعل ــدِف ُمس ــة ؛ِبَه ــِة الَمغرِبّي ــى الجالي ــراِق َعل ــِط الُب ــَة ِبحائ ــاِكَن الُمحيط ــِن الَمس الّدي
ــْن َذلــك الَوْقــت  ــه. َوِم ــْت الُقــدُس َتابعــًة َل ــرِة ُســْلَطتِه َعلــىِ دمشــق )592هـ589-هـــ(  َوكاَن َوكاَن َذلــكِ فــي َفت

ــارِة الَمغاِربــة. ــُة اَلتــي اســَتَقروا ِفيهــا ُتعــَرف ِباســِم َح ــَذْت َهــِذِه الُبْقَع َأَخ
ِفــي الَقــْرِن الّســاِدس َعشــر َأَخــَذْت اْلِهجــرات َوالّزيــارات )ُســقوُط األنَدُلــس( الُمَتاِحقــة َوالُمَتواِصلــة أِلَهــِل الَمْغِرِب 
ــا، َواســَتَمّرْت  ــَر َوالّزواي ــَف الَعماِئ ــَل اْلبقــاء َوَأْوَق ــْن َفّض ــْم َم ــاِد، َفِمْنُه ــِت اَلمقــدس ِفــي االزدي ــَو َبي ــيِّ َنْح الَعَرِب
ــِم  ــًا ِللِعل ــْن َوَصــَل ِإلــى َبيــِت الَمقــدِس َطلب ــْن َبعــِده ُمراِبطيــَن ُمجاِوريــن للَمســجِد اأَلقصــى َوِمْنُهــْم َم ــُه ِم ُذْرّيُت

لوا ِرحاِتهــم َكَرحالــة. ِفــي الَمْســجِد اأَلْقصــى ، ِوَفريــٌق َزاَر َبيــَت الَمقــِدِس للتََّبــُرِك ِبهــا َوَســجَّ

َهْدُم َحارة الَمغاِربة 
ِفــْي ُمَذَكــراِت َأميــُن الُقــدِس الَمْرحــوِم )ُروحــي الَخطيــب( ، ُيِشــيُر ِإلــى َأّنــُه ِبتاِريــخ) 11/6/1967( َتــمَّ الِبــدُء ِبإزالــِة 
ــوَم  ــاَء َي ــْت َمس ــْد َتَم ــيِّ َق ــاِء اْلَح ــَة ِإْخ ــى َأنَّ َعَمِلي ــِه ِإل ــي َبحِث ــة”  ِف ــل َصندوق ــيُر” َهاي ــة. َوُيش ــارِة الَمغاِرب َح
ــي  ــي ِف ــٍر ِعْرِق ــِهَد َأَوَل َتْطهي ــام )1967 ( َش ــراَن َع ــْن ُحزي ــَخ )11 ،13،12( ِم ــإَن الّتواري ــي َف )10/6/1967 (، َوِبالتال
َتاريــِخ َمدينــِة الُقــْدِس اَلــذي اْســِتَمَر َحّتــى الَيــوَم َوُدوَن اّلنظــر ِبــَأنَّ َهــذا اْلَحــيَّ َيُضــُم ِفــي ِبناَياِتــِه َأْقــَدَم اْلحــاراِت 
ــكاَن َمغــادَرَة ِبيوَتُهــم ،َتــمَّ َتْدِميُرهــا َعلــى ُرؤوِس َأْصحاِبهــا . َوَقــْد اْعَتــَرَف  َوالزَّوايــا اّلدينيــِة . َوِعْنَدمــا َرَفــَض السُّ
الْســرائيليون ِبذلــَك ِبَتحقيــِق َنْشــُر ِفــْي َجريــدِة “يروَشــاليم” ِتشــريَن الّثانــي ِلعــام )1999(. َجــاَء ِفيــِه َكْشــَف )ايتــان 
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ِبــن موشــيه ِبــن ايتــان ( اَلــذي َشــِغَل َمْنَصــَب َضاِبــط ِفــْي ِســاِح الَهندســِة ِفــي اْلَجيــِش الْســراِئيلّي. ِفــْي ِحيِنــِه 
َتــمَّ النِّقــاُب ِللَمــَرِة األوَلــى َعــْن َجراِئــٍم َتــمَّ ارتكاُبهــا ِخــاَل ِقيــاُم الَقــوُة اِلســراِئيلّية َبْعــَد االْحِتــال ِفــي َلْيَلــِة العاِشــِر 
ِمــْن ُحزيــران )1967( ِبَهــْدِم َحــيِّ الَمغاِربــة َوَطــْرِد ُســكاَنه ، ِبمــا ِفــْي ذلــك َهــْدُم الَمنــاِزُل َعلــى ُرؤوِس َأصحاِبهــا 
ــٍث ُأخــرى ِإلــى َمْسَتشــفى  ــْت َثــاُث ُجَث َوَدفــُن ُجَثَتٍهــم َبيــَن اأَلْنقــاِض َتْحــَت )َســاحة الَمْبكــى اْلحاليــة (  ِفْيمــا ُنَقَل
ــِة ، وأشــار ِإلــى َهــِذِه الحاِدثــِة َأيضــًا “عــوزي بنزيمــان “ ِفــي ِكتاِبــه )الُقــْدُس  )ِبكورُحوليــم( ِفــْي الُقــدِس اْلَغربّي
َمدينــُة َأســواٌر (،  َوقــاَل :” َأّنــُه َتــمَّ إْخــراُج اْمــَرأة َعُجــوز ِمــَن اأَلْنقــاِض اَلتــي َدّمَرْتهــا اْلَجرافــاُت اِلســراِئيلّية ، َوَذكــر 
اســَم اّلحاّجــة “ رســمية علــي طبعكــي”  َوَذكــر َنْفــَس االســم )َرســمية أبــو َعقيــل الَمغربّيــة ( ِفــي ِدراســٍة ُأخــرى 

َوَقــْد َتوفيــت ِفــي وقــٍت الحــٍق َنتيجــًة ِلهــذا الَعَمــِل .
َوفــي) 14/4/1968 (، َتــمَّ اِلعــاُن َعــْن ُمصــاَدَرِة )116 (دونمــًا ِمــْن َأراضــي اْلَبلــدِة الَقديمــِة ِبموجــب الَقــرار َواَلــذي 
َيْحِمــُل َرْقــَم )5ب/أ/322/108(، َوَتــمَّ َنْشــُرُه ِبالَجريــَدِة الّســْرِمّيِة “الَعــدد 1443”. َكَمــا ُهِدَمــْت َمدرســُة الَبنــاِت اَلتــْي 
ــاِب الَمغاِربــِة الُمــَؤدي ِإلــى اْلَحــَرِم ِفــْي  ــْت ِفــي اْلَعــَدِد اأُلْرِدِنــيِّ َوَمجموعــٌة ِمــَن الَعقــاَراِت الَواقِعــِة َخــاِرَج َب ُبِنَي
ــخِصّيِة  ــواِل الّش ــا اأَلح ــِتئناٍف ِلَقضاي ــِة اْس ــرٍة َكَمْحَكَم ــرٍة َقصي ــَة َوِلفت ــُل الَمدَرس ــمَّ َتحوي ــَد َأْن َت )14/6/1969 (، َبْع

الَيهوديِّــة.
َأّمــا َحــُي َأبــو الّســعوِد َوالُمكــَوْن ِمــْن )21( َمنــِزاًل َوالُماِصــْق ِللَحــَرِم ِمــَن الخــاِرج، َفَقــْد ُاْعُتِبــَر َحّيــًا ُمْنِفِصــًا ، َوَلّمــا 
َأْدَرَكــْت اْلُحكومــُة الســرائيلّيُة َذِلــك؛ َفَبــَدأْت َعــاَم) 1968 ( ِبإزالــِة الَمنــازل. َوهكــذا َفــإنَّ التّطِهيــَر اْلِعرِقــّي الــذي 
َبــَدَأ َمســاَء َيــوَم )6/10/1967 ( َواْســَتَمَر َحّتــى َتاريــخ )10/7/2007 ( ، ِعنَدمــا َتــمَّ إزاَلــُة آخــَر ِبنــاءًا ِفــي َســاِحِة الُبــراِق 

َلَتوِســيِعها َوَمــا َزالــْت ُمســَتِمرة َحّتــى اليــوَم.
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