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 شكر وتقدير

نجػػػا   هػػػاا البحػػػث إ مػػػاـ ػػػ  لػػػ  الحمػػػ  و ًوًو واًػػػرًا فمػػػى  و ي ػػػه  و ػػػ   يسػػػير  ونإػػػمام  إلػػػى  ػػػ وؼ  ,وا 

هػا  ال ر ػة ال ػ    حػت فينػّ  فمػى الك يػر مػف ال كػار والح ػائؽ ال ػ  ال ارسيف    ًكا يمية  راسات الالجئيف, 

 ة.ًووق ت شعمة ال إوؿ وال هشة والشغؼ لمعر ة الم ي  فف  اريخ قإي نا العا لكنت ًجهمها, 

ًراجػهالم واإػ   البحػث هػاا إنجػا   ػ  سػبحانه او بع  والعر اف والشكر ال إؿ بعظيـ ًَِ يفُ  ماك  بال ػورة وا 

شػرا ها فمػى سػو اف ًبػو سػعو  فمػى  ػبر  الػ ك ورة ُمشػر    إلػى المرجػوة  بح ػ , وو ًنسػى كػا ر ها واسػ جاب ها وا 

م  ان  ب يا ة  . محم  ياسر فمرو فمى جهو هـ الُمباركة ل نسيؽ المحاإرات و و ير الما ة العممية الكا يمّية ال

 لنا و سهيؿ كؿ ال عاب ال   واجه نا.

 ،بوق ػػه فمػػ   بًػػؿ ولػػـ ،بعممػػه ً ػػا  ن  الػػاي يوسػػؼ ًبػػو ميػػ ر الػػ ك ور إلػػى بالجميػػؿ فر ػػافٍ  كػػؿ رسػػطّ ًُ  كمػػا

 ًشػكر السػ ااة  ليًػة المح سػب ال ػ و  رة المراجػ  والمعمومػات المو وقػة  ػ  الموإػوع, ًا ة    ظؿ ُنػ ,وجه  

, شػكري لكػؿ مػف سػاهـ  ػ  إ مػاـ هػاا البحػث وا  رائػه البحػث هػاا ك ابػة    ساف  ن  ال   ببعض المراج   ًم  ن

 مف قريب ًو بعي .

 مريـ شبانه
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 ُممّخص

بػػػػ ً البحػػػػث ب مًػػػػيص سػػػػري  لهػػػػـ الحػػػػ اث ال اريًيػػػػة ال ػػػػ  ً ّػػػػرت فمػػػػى الم ينػػػػة, و ػػػػاريخ بنػػػػا  المسػػػػج  

 اريًيػػًا  اً  نػػاوؿ البحػػث   بعػػ ػػـ , المعماريػػة لمبمػػ ة ال  يمػػة و اريًهػػا والطبيعػػةاإلبراهيمػػ  و طػػور  فبػػر الع ػػور, 

فػػػاـ هػػػا  العمميػػػات بػػػ ًت  حيػػػث , والمكػػػان  ب سمسػػػمها ال مػػػان  وؿ المسػػػج  اإلبراهيمػػػ حػػػ عمميػػػات هػػػ ـ المنػػػا ؿل

ميبّية ًو بػ ًت بهػ ـ ال معػة ال ػوكانػت فمػى فػ ة مراحػؿ,  ,, وان هت بع  اوح الؿ اوسرائيم  ب  رة وجي ة(3591)

شػؽ طػرؽ ـ حػار   ال معػة والم رسػة بػالرض, بهػ ؼ ان هػت ب سػوية معظػـ منػا ؿ ومعػالما ُفرؼ ب معػة الًميػؿ, و 

ة لو ؿ البؤر اوس يطانية ببعإها و  طيػ  قمػب الم ينػة ال  يمػة, بينمػا  حولػت ب ّيػة المسػاحات الّم ر ػة اس يطاني

 إو    ًياـ مع و ة مف كؿ فاـ. ل  الًميؿ الو وؿ إليهماف فمى ًهاحظر اآليُ  ومطعـ, ح ي ة مف المبان  إلى

 بػػ ف الًميػػؿ م ينػػة سػػّكاف ًا ػػة ال مسػػطينييف مػػف الع يػػ  يجهمهػػا ال ػػ  الح ي ػػة فمػػى الإػػو البحػػث  طسػػمّ يُ 

 طري ػةب, لهػا وُممهػ ة ُمسػان ة وكانػت, فػّ ة بسػنواتٍ  اإلسػرائيم  اوحػ الؿ  سػبؽ ُمبكرة   رة    ب ًت اله ـ فمميات

 !ورائها الح ي   اله ؼ فف لم ساؤؿ   عنا 

 لمواجهػة شػاممة إقميميػػة ًطػط وإػ  إػرورة ًهمها وال و يات الن ائج مف بمجموفة ا البحثها ًرج وق 

جهػػػو  لجنػػػة اإلفمػػػار والبم يػػػة  ب إػػػا روالهجمػػػات ال هوي يػػػة ال ػػػ    عػػػرض لهػػػا البمػػػ ة ال  يمػػػة والػػػؾ  اوسػػػ يطاف

بمػػا  المحا ظػػة  ػػ  ال مسػػطينية السػكانية لم جمعػػات المسػػ  بم  العمرانػػ  ال طػور و وجيػػه  نظػػيـو  ،المعنيػػة والػو ارات

و فػـ  ػمو  سػّكاف البمػ ة ال  يمػة   ,ي فـ إفا ة إفمار و  هيؿ المبان     المنط ة المحيطة بالمسج  اإلبراهيمػ 

,  نيػػة لسػػكاف  مػػؾ المنػػاطؽومػػؤا ر هـ  ػػ  وق ػػ هـ إػػ  كػػّؿ الجهػػو  ال ػػهيونية, ومواجهػػة النظػػرة اوج مافيػػة الم 

و شػجي  الشػباب ل يػارة و نظيـ حمالت إفالمية ل    الهال  إلى ال وجه إلى البم ة ال  يمة و يار ها بشكؿ  ورّي, 

المسج  اإلبراهيم  و عري هـ ب اريًػه وطبيعػة الحػارات المه مػة ومراحػؿ  غييػر المكػاف, فػف طريػؽ  نظػيـ جػووت 

    ي ية, و يرها.



 ذ

 

 العام لمبحثاإلطار 

 المقدمة:

 ال واج  مف اإلبراهيم  المسج  محيط غو  ري المنا ؿ ه ـ فمميات حوؿ    يميةٌ   راسةٌ  هاا البحث

 .السكنية المحيطة بالمسج  ال جمعات   النمو الحإري والعمران      ةحا ملم غّيرات ال ور  ٌ  ,السّكان 

 وال   ,الغربية لمإ ة الر ن  الحكـ   رة    الر نية السمطات بها قامت ال   العمميات مف ب اية والؾ

 المعماري لمنمط الُممي ة السمات مف يع بر الاي العمران  والإغط اوك ظاظ مف ال ًمص مبرر  حت جا ت

 وان ها ً  سياحية، ناحية مف ًك ر مؤهمة المنط ة جعؿ به ؼ ,ال  يمة البم ة حارات بنا     المس ً ـ ال  يـ

 به ؼ, (1967) فاـ الًميؿ م ينة اح الؿ بع  ال هيون  الع واف الة بها قامت ال   وال جريؼ اله ـ بعمميات

ر    ومن  ات الُم كررةواإل الق ال هوي  فمميات لكؿ  مهي اً  العرب  الّسكان  محيطه فف اإلبراهيم  المسج  ف ؿ

ه ـ المنا ؿ باإلإا ة إلى ,  سعيًا إلى اوس يال  الكامؿ فمى المسج  اإلبراهيم  وا  القه بشكؿ كامؿ الااف

 المعالـ مف الع ي  ه ـ اق إت ال  لو ؿ المس وطنات ببعإها البعض, و  اوس يطانية الطرؽ شؽبه ؼ 

باإلإا ة إلى  مكيف اإلبراهيم , بالمسج  المحيطة المناطؽ    السكانية ال ركيبة مّما ً ى إلى  غيير اإلسالمية

 فف بعإها و   مها ف لػة،    ال مسطينية المناطؽ  رع  جمعات اس يطانية مف ش نها ًف  جعؿ ال هاينة مف

 .اول  ا ية الطرؽإنشا   فبر المس عمرات بيف  وا ؿ ًيجا  فمى و عمؿ بعض،

 و  مير الراإػ  فمػى اوسػ يال  به ؼ ـ(،1967( العاـ منا شرسة اس يطانية هجمة الًميؿ واجهت وقػ 

 الحإري النمو فمى ً ر مما المحا ظة،    مس عمرة )27( حوال  ًقيمت حيث ًشكالها، بكا ة ال مسطينية الحياة

 الم ابؿ و   ك ي ة  جمعات  اًؿ ال مسطين  العمران  ال مركػ  إلػى المػس عمرات هػا     ت ال مسطين ، والعمران 

 ال مسطينية. السكانية ال جمعات حػساب فمػى المػس عمرات  وسػعت



 ر

 

سكانها, سب  ها جهو  فربية  مف ال  يمة البم ة ا ب  جيش الع و والمس وطنيف سياسة مبرمجة ل  ريغ 

لألسؼ مّه ت لكّؿ الؾ وسّهمت فمى الع و ال مكف مف البم ة ال   يمة وجعم ها  ريسة سهمة له, و مّي ت مالمح 

 سوا   مسطين  فمران   يمغرا    وا ػؿ ًي وقطػ  اسػ يطان  وفمران   يمغرا    وا ؿ إيجا     السياسة ها 

 اإلبراهيم  الحـر مف بال رب اوس عمارية ال جمعات و ػؿ م ؿ ككؿ، المحا ظة    ًو الًميؿ م ينة  اًؿ   

 .الم ينة شػرؽ  ػ  ًرب  كريات مس عمرة م 

 فمى وح ػ اً   طر اً  المس وطنيف ًك ر مف  هـ الًميؿ، محا ظة يسكنوف الايف المس وطنيف كما   ّمي  نوفية

 .ال مسطينييف

 

  الجية المقابمة في وسط الصورة. صورة جوية تظير موقع مستوطنة كريات أربعة في أعمى يمين الصورة, وموقع المسجد اإلبراىيمي إلى: 3صورة

 وما, اإلبراهيم  المسج  محيط    ح مت ال   المنا ؿ ه ـ لعمميات ال من  ال سمسؿ ما: البحث مشكمة

 لممسج ؟ الحال  الوإ  فمى    يرها



 ز

 

 ال يمة ومف, الًميؿ م ينة ًوهمية اإلبراهيم  المسج  ًهمية مف البحث هاا ًهمية  نب : البحث أىمية

 ل مب إ راغ مف ح ؿ ما بكؿ الناس و جهيؿ  غيير   ـّ  الاي السّكان  لمم يج وال ينية وال اريًية اوج مافية

 .العاـ وبنائها ال  يمة الم ينة  كويف    ح مت ال   وال غييرات الم ينة، ًج ا  باق  فف وف لها ال  يمة الم ينة

  مان    نيؼ م  العائالت  هجير فمميات فف الغموض إ الة إلى البحث هاا يه ؼ :البحث أىداف

 شاممة  ورة ب كويف ي عّمؽ ما وكؿ وح و ها منها  ب ى وما ه مها ب ً ال   الحارات إي يوإح مح   ومكان 

 ًمؿ فمى. الؾ و ير ال كية, السواؽ بعض م ؿ ه مها و ـ موجو ة كانت معالـ اكر م . ال  يمة الًميؿ فف

, النسياف ط       بح ًف قبؿ الم ينة فمر مف مهمة  اريًية   رة حوؿ قيمة معمومات البحث هاا ي ّ ـ ًف

 .اإلبراهيم  والمسج  الم ينة  اريخ    لمبحث ًوس  باباً  ي  ح ًوف

 :ال الية السئمة فمى اإلجابة إلى البحث يسعى :وفروضو البحث أسئمة

 ما ال سمسؿ ال من  لعمميات اله ـ؟ ومف ب ً بها؟ ولم محة مف ح ؿ كؿ هاا؟ .1

 ال   العائالت معظـ ًف ر ـ لمسكاف و هجير ه ـ فمميات مف كاف ما اآلف البنا  يجهؿ لمااا .2

 ن ؿ فمى اآلبا  يحرص و به, ولمااا يحيط وما الحـر منط ة     عيش كانت اآلف الم ينة  سكف

 جرى؟ لما ال اريًية الرواية

 المناطؽ إلى اإلبراهيم  بالمسج  المحيطة المنط ة مف السّكان  ال واج   ركي   حوؿ لمااا .3

  ال  يمة؟ الم ينة قمب هجر م  الم ينة    المً م ة

و ح ي ًا    محيط المسج   الًميؿ مف ال  يمة البم ة    ال مسطين  ال مو  ل فـ المطموب هو ما .4

 ؟اإلبراهيم 

 ًو  اًؿ سوا  العمران  الواق  يري غل محاولة ًي ًف ًساسها  كرة مف البحث ينطمؽ: البحث مسممات

 المساف  ل ح يؽ ومساهمة, لممكاف اإلسالمية العربية الهوية لطمس محاولة إو ه  ما اإلبراهيم  المسج  ًارج



 س

 

ؿ )فميه ال الة والسالـ( الرسو  ًوق ها, إسالم  وقؼ ًرض  الت وو كانت الًميؿ ًرض, اوس يطانية ال هيونية

ة وال  ا ي والسكانية العمرانيةو ركيب ها  فنا رهايها وفمى كم فمى المحا ظة ي ـ ًف ويجب, ال اري  ميـ لم حاب 

 ال يمة.

 :هما رئيسييف منهجيف فمى البحث هاا اف م : وخطواتو البحث منيج

 ر   ي ناوؿ كي يًا، و  اً  الماإ     وقعت ال   الح اث و ؼ فمى يع م  :التاريخي المنيج .1

 الواق  اس يعاب    الو ؼ الؾ فمى واوس نا  و  سيرها، ومناقش ها و حميمها  منياً  فنا رها

 .الم ينة فمى والبعي ة ال ريبة المس  بمية و   يرا ها ا جاها ها و وق  المسج ، لمحيط الحال 

 محيط  غيير فمى طويؿ وقت ان إا  بع  الحػال  الوإ   حميؿ فمى يع م : التحميمي المنيج .2

 المناطؽ و وس  نمو و جاهات ون ائج بحموؿ لمًروج به المحيطة السكنية والمنػاطؽ المسج 

  .منها  ب ى ما فمى والمحا ظة ال مسطينية السكنية

. السّكان  ال واج  مف اإلبراهيم  المسج  محيط و  ري  المنا ؿ ه ـ فمميات:  الموضوعية الدراسة حدود

 محيط, ال  يمة البم ة الًميؿ م ينة: المكانية الحدود ،(1968-1953) العاميف بيف ما ال  رة: الزمانية الحدود

 .اإلبراهيم  المسج 

 :الدراسة مصطمحات

 والبنية. الشكؿ  راسة مور ولوجيا: فمـ 

 .مك يمة: اسـ سام  ومعناها المغارة الم  وجة, وه  كممة و ينية ال ؿ 

  :اإلبراهيم  الّسور الإًـ المحيط بالمسج حير.  

 السبيؿ فابري الم  و ة, ومساف ة مف لمعبا ة المن طعيف إلقامة ال كّية: ه  ًا ة. 

 إلكراـ إيوؼ ًميؿ الّرحمف. سماط: مائ ة 



 ش

 

  :البحث مخطط

, واس عرض و سمي هاالبحث مكوف مف  ال ة مباحث, ب ً الوؿ بنباة  اريًية فف م ينة الًميؿ وموقعها 

 اريًها بشكؿ مً  ر إلى العه  الر ن , واس كمؿ الح يث فف  اريخ الم ينة واوح الؿ ال هيون , و   

, و   المبحث ال الث ًو ائ ها المعمارية البم ة ال  يمة وطبيع ها و اريًهاالمبحث ال ان  اس عرض موق  

ـّ ال ركي  فمى حار   ال معة والم رسة, والعوامؿ المؤ ر فمى  اس عرض البحث حارات الًميؿ ال  يمة ًوسواقها و 

 .بنية البم ة ال  يمة, ان هاَ  بعمميات ه ـ المنا ؿ و   يمها

 :والمراجع المصادر

 :ًهمها الم ا ر مف ف   مف مس م ة البحث هاا    الوار ة وماتالمعم

 الماجس ير، ورسػائؿ والك ػب المراجػ   شمؿ حيث: البحث بموضوع العالقة ذات المكتبية المراجع

 الًميؿ. فف   ح ث ال   والسياسية الجغرا ية والك ب العمران  وبال ًطيط الم ينة ب اريخ المر بطة

 والو ارات الحكومية المؤسػسات فػف الػ ا رة وال  ػارير واإلح ا ات النشرات و شمؿ: الرسمية المصادر

 .و يرها واإلح ا  والبمػ يات المحم  الحكـ م ؿ ال راسة، بموإوع العالقة اات

 مرك  م ؿ البحاث مراك  فف ال ا رة وال  ارير وال راسات البحاث و شمؿ: الرسمية شبو المصادر

 .والمجالت ال حؼ وكالؾ الراإ ، ًبحاث بمرك  مم مة العربية ال راسات وجمعية ًريج،

 م  والم ابالت الًري، واس طالفات ،ال   قاـ بها الباحث المي انية ال راسات و شمؿ: الشخصية المصادر

.البحث موإوع    الًبرة ل يها شً يات
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 نبذة تاريخّية: األول المبحث

مر الم ينة حممت السنوات الطويمة    طيا ها ًح ا ًا  اريًية فظيمة, ب اية فُ  االع ور, ومن فمى مرّ 

نسانيًا كبيرًا. إر اً ,  ركت لها ُمً م ةفمى الًميؿ حإارات  يها  عاقبت    حإاريًا و  ا يًا وا 

 والتسميةموقع المدينة : المطمب األول

 بحوال  ال  س مف الجنوب لىإ, (1)  السب وبئر ال  س بيف الطريؽ فمى  مسطيف جنوب الًميؿ م ينة    

ـ، و   الوا ي بيف الجبميف  927وق  بنيت الًميؿ فمى س ح  جبم  الرمي ة وجبؿ الًرس فمى ار  اع . كـ 35

 يً رؽ وسط الًميؿ. الاي يً مؼ اسمه فمى طوؿ مجرا ، حيث يعرؼ بوا ي ال  اح، وهو

 مف مً م ة ًنوافاً  يإـ كاف الًميؿ  وا ي, (2)مور ولوجي ها ح ي  و  الم ينة  شّكؿ    الًميؿ موق  ساف 

 مف الم ينة يً رؽ الوا ي وكاف, العابة الما  فيوف وجو  جانب إلى, و يرها وال ي وف والعنب ال اكهة ًشجار

   ؿ ال   المهمة ال جارية الُطرؽ ًح  ُيع بر كما, قسميف إلى   سمها الغرب  الجنوب إلى الشرق  الشماؿ

  (4)(3) .والكرؾ بم ر الًميؿ

 مغارة وجو , موقعها:  وه , و وسعها ا  هارها إلى ًّ ت  ال ة مهمة فنا ر مف الًميؿ اس  ا ت

  ؿوجو    هو ال الث العن ر ًما, (السالـ فميهـ) النبيا  مف و ير  إبراهيـ بالنب  الم ينة وار باط, (5)المك يمة

                                                      
 معه  ,الحإاري وال راث الًميؿ م ينة    العمراف: مؤ مر إلى م  مة فمؿ , ورقة1ص الممموك , العه     الًميؿ م ينة( 2011. )نعماف, فمرو   (1)
 باريس.  –العرب  العالـ
 .الوظيفةاعتباردونوعادةوالبنية،الشكلدراسةعلممورفولوجيا:(2)  
ّ ْت الكرؾ بالاكر ُهنا لف الًميؿ ً بحت(3)        الًميؿ ًفطاها ًهمية كبرى    العه  الممموك , انظر م ينةـ, وهاا 1262فاـ  الكرؾ لنيابة  ابعة ًُ
 .9الممموك  )م  ر سابؽ( ص العه 
 :الرابط فمى, 25/3/2016    اس رجافه  ـّ , الًميؿ افمار لجنة, ال  يمة لمبم ة العمرانية الطبيعة(4)  

 city-old-the-of-nature-architectural-city/the-http://www.hebronrc.ps/index.php/ar/old 
 مك يمة: اسـ سام  ومعناها المغارة الم  وجة. (5)  

http://www.hebronrc.ps/index.php/ar/old-city/the-architectural-nature-of-the-old-city
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    فامراً  ب   كما الج ي ة، الم ينة روا   مف ورا   الم ينة،    الوؿ الكنعان  الموق  هو الجبؿ  هاا ،(1) الرمي ة

  .ال ميبية الحروب ح ى ًج ائه بعض

  (2).(ـالسال فميه) إبراهيـ إلى نسبة ًمؿ، محب ه    ليس الاي والمحب ال  يؽ هو المغة    الًميؿ

 لنها بؿ: وقيؿ جباؿ، ًربعة فمى   سيسها ب اية    بنيت حيث: ًرب  قرية: منها ,ك يرة ًسما  ولها

 مف الكنعانية الشً ية  مؾ( ًرب ) إلى نسبة بؿ: وقيؿ انااؾ، السامية الم ف  نظيـ حسب ًرباع لربعة م سمة

 ال بائؿ  مؾ( لرب ) نسبة بؿ: وقيؿ وسكنها، بناها مف ًوؿ كاف الاي ،(السالـ فميه) نوح بف ساـ بف كنعاف نسؿ

 والبها ، الحسف: معناها سامية كممة: والحبور حبروف،: ًسمائها ومف  يها، واس  رت الم ينة بنت ال   الكنعانية

 مف   رة ال  ا   لإلشعاع م  راً  الًميؿ كانت حيث اوطالع، الواس  العالـ وهو لمَحْبر، نسبة ه  بؿ: وقيؿ

  )3 ).ال اريخ

 )حتى العيد األردني (   تاريخ المدينة: المطمب الثاني

 ـًق  مف واح ة  ع بر الًميؿ م ينة ًفّ  والح ريات الن وش فمى اف م ت, ك يرة و راسات بحوث     بت

 اّلايف, الكنعانييف العرب مف كانوا الوائؿ ُسّكانها ًوفّ , الولى نش  ها    العالـ ُم ف ًق ـ مف بؿ,  مسطيف ُم ف

 ال اريخ فبر الولى الهجرة موجات إمف العرب ج يرة مف هاجروا والايف ,م السا مبال ُ  مف ينح روف

 )4 ) (.ـ.ؽ 4000-1500)

                                                      
 الرمي ة ًو الرمي ي موق  يح وي فمى ب ايا مسج  م اـ الربعيف. ( (1
 فمرو, نعماف )م  ر سابؽ( ن س ال  حة. ( (2
 .21,22, ص ، جامعة النجاح ( م ينة ًميؿ الرحمف منا النش ة ح ى اإلسالـ1997فمرو ,.يونس. ) ( (3
 لم ينة الم ّور ال اريخ( 2012. )فال , , شاهيف17, ص الولى الطبعة, ال مـ  ار.  اريخ لها م ينة العربية الرحمف ًميؿ( 1985. )يونس,. فمرو ( (4

 .7ص ,الًميؿ بم ية, الرحمف ًميؿ
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 ًي ميال ال قبؿ سنة 3500 ًك ر إلى  اريًها يعو  حيث, العالـ    الم هولة الُم ف ًق ـ مف الًميؿ ع ّ  ُ و 

 )1 ) .فاـ 5500 نحو الًميؿ م ينة فمر ًف

 العرب بنى حيث( ـ.ؽ 2500-3000) ال  يـ البرون ي الع ر منا الم ينة ها  ق ة ال ّاريخ يروي

  .البشرّية الحياة ق ص ًق ـ مف واح ة اح إنت ال   ًرب  م ين هـ الكنعانيوف

 فميه) إبراهيـ الشرؽ مف ال ا ـ إي ها( ـ.ؽ 1500-2000) الوسيط البرون ي الع ر    الم ينة اس  بمتو 

 )2 ) .الع ور مرّ  فمى و م ها مكانة ويمنحها ليسكنها   اس  فشر قبؿ الميال ال ال رف    (السالـ

 : واألسباط إبراىيم عيد في: أولً  

 سنوات إيا  هـ     مكث كنعاف ًرض إلى و ؿ سياس  كالجئ الرا  يف بال  مف إبراهيـ هاجر ع ماب

 :الع ي  ك ابه     عالى او   اؿ ،هباسم سميت ال   الم ينة ها  وبيف بينه و يؽ ار باط هناؾ ًو بح طواؿ،

اَ " ًَ ِمياًل  ِإْبَراِهيـَ  المَّهُ  َوا َّ ًَ" .( 3(       

المجاور  الح ؿو مك يمة ال مغارة  اش رى ي  نها، ًف إبراهيـ ًرا  ،(فاًما 127( يناه  فمر فف سارة ُ وّ يت

 )5 ) .بع   مف لعائم ه م برةً  و كوفَ ها لي  ن  إةشاقؿ  (400(بػ )4 )ف روف مف لها

                                                      
 السكانية لم جمعات العمران  ال طور فمى ًو رها اإلسرائيمية ( المس عمرات2006, محمو . ) , ن س ال  حة. سميمية فمرو , نعماف )م  ر سابؽ(  ((1
 ،1ط ، ال مسطينية الم ف ( موسوفة1995ال مسطينية ) ال حرير منظمة ، مؤل يف . ف ة20)ًطروحة ماجس ير, جامعة النجاح( ص الًميؿ محا ظة   

,  29( ص 2, ك اب محا ظة الًميؿ اإلح ائ  السنوي ) 2010،  الجها  المرك ي لإلح ا  ال مسطين  .256ص ،  مشؽ ، والنػشر لمطبافػة الهال 
     http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1710.pdf :فمى الرابط

 ن س ال  حة.  )م  ر سابؽ( شاهيف ( (2
 لرابط:مف كالـ لع ناف ًبو  بانة     راسة "المسج  اإلبراهيم  .. معمـ إسالم  يواجه ال هوي  واوس يطاف", المرك  ال مسطين  لإلفالـ فمى ا  ((3

http://cutt.us/p6rpg 
 هو ممؾ كنعان  كاف يحكـ الم ينة انااؾ. الح   ابف  وحرر, وف روف   اؿ  غي: اسـ فبري معنا : َفْ روف ( (4
 :الرابط فمى,  25/3/2016    اس رجافه  ـ,  23 ال كويف س ر ( (5

er=23takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=1&chapt-http://st 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1710.pdf
http://cutt.us/p6rpg
http://cutt.us/p6rpg
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=1&chapter=23
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=1&chapter=23
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و   المغارة قبر إبراهيـ واسحؽ ويع وب )فميهـ السالـ(   ًا,  وقبور نسائهـ   ًا بحاا  كؿ قبر مف 

 . )1 ) امًرة  احبه. قبورهـ قبر

 مائ   مف لك ر حكموها اّلايف كالهكسوس, العظمى لم وى مطمعاً  جعمها مما كبيرة ًهمية لمًميؿ كافو 

 )2 ). (ـ.ؽ 1774 -1567) سنة

 :وسميمان داود عيد في: ثانياً 

 سنوات سب  م ة له فا مة الًميؿ م ينة( السالـ فميه)  او  النب  ا ًا, الميال  قبؿ العاشر ال رف   

 ببنا ( السالـ فميه) سميماف ابنه قاـ وق  ,واري ه إبراهيـ بم ا ف فناية شه ت ال  رة ها  ًف ويع    ،)3 )ون ؼ

 .)5 )ال بور حوؿ السور ببنا  الجاف ًمر سميماف إف:  اؿويُ .)4 )مكان هـ مف ور عاً  لكرام هـ ح ظاً  قبرهـ، فمى سورٍ 

 :الحكم الروماني: ثالثاً 

( ـؽ. 332) فاـ ح ى البال  وحكموا( ـ.ؽ 539) فاـ ال رس وبع هـ ( ـ.ؽ 586)البابميوف  جا   ـ

 حّ ى (.ـ.ؽ 63) فاـ ح ى اس مر الاي اإل ري   الحكـ وب ً ,الم  ون  سكن را اإل ري   ال ائ  جا ها حيث

 )6 ).بومب  جيوش جا ت

                                                      
  ًبو ال  ا 172  الرحالة الم  س  )مرج  سابؽ( ص101ـ( البم اف ص903  ابف   يه )44ـ( المسالؾ والممالؾ , ص951او طًري ) ( (1

 ب ة كشؼ   الظاهري ,  رس ال يف ,   55ص لبناف هػ،1388ط ، ال كر  ار( بطوطة ابف رحمة) الرحالت ً ب  240(   ويـ البم اف ص1321ًميؿ)
ًوي  قولهـ     ال يف بف فب  الحؽ    ك اب المر   , وشهاب ال يف العمري    ك اب مسالؾ الب ار       24ص الممالؾ وبياف الطرؽ والمسالؾ

 ممالؾ الم ار
 .7ص ,م  ر سابؽ( (. فال , شاهيف  ((2
 ( او حاح الًامس.5, س ر  موئيؿ ال ان ، مف ال  رة )37ص (م  ر سابؽ) العربية الرحمف ًميؿ. يونس. ,فمرو ( (3
الج   الًامس   ال باغ, م ط ى, و  ر محـر ال الث، الع   ،45 ص اإلشراقة، مجمة ال اريخ، فبر اإلبراهيم  المسج ( هػ1420)ف ناف , ة بان (  ًبو(4
 .52, ص    يار الًميؿ, ال سـ ال ان  -
 173ـ( ًحسف ال  اسيـ    معر ة القاليـ, ص985  الرحالة الم  س  البشاري )55ص ابف بطوطة )مرج  سابؽ( ( (5
ال ال ة الكبار الم نا سيف  ال ا ة ًح , وهو ًالؿ ال رف الوؿ قبؿ الميال      مسطيف,ال ائ  الاي ب ً معه ال اريخ الرومان  (: بومبيوس الكبيربومب  )  ((6

 .بومب  ويوليوس قي ر, كراسوسوهـ: فمى السمطة    روما 
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وف ويرجح  المعماري لمنمط لمطاب  ه ال  رة ها     بن  الشريؼ اإلبراهيم  المسج  )1 )حير ًف المؤًر

 اإلسالم  ال  ح ح ى الرومان  الحكـ واس مر (ـ.ؽ 37) فاـ  مسطيف حكـ الاي )2 )هيرو وس الرومان  لمممؾ

 )3 ) .العمري

يف إلى ًف يحي    ها  ال  رة ال اريًية     )5 ) ,)فميه السالـ( ول     حبروف )4 )ى وق  اهب بعض المؤًر

 ) ؽ.ـ(.1فاـ 

 

 : ىيرودس األول الممك األدومي الذي ُينسب إليو بناء الحير.1صورة

ـ( ًقيمْت كنيسة فمى م برة إبراهيـ وفائم ه, هّ مها  565 – 527) يوس نيانوسو   ًياـ حكـ اومبراطور 

 )6 ) ـ(, وب يْت كالؾ إلى ًف  ًؿ العرب الُمسمموف حبروف. 614الُ رس     ارا هـ فمى  مسطيف فاـ )

                                                      
 اإلبراهيم . الّسور الإًـ المحيط بالمسج  وهو، لحـر ًو الرض الحراـ حوؿ المعب , حير: بال  ح, بمعنى شبه الحظيرة ًو الحمى, وهو ا(  (1
  ه  إسالمية محإة. ًما الُشر ات ًفمى المسج  والموجو ة إلى اآلف(  (2
 , )م  ر سابؽ( ن س الج   ون س ال  حة.ال باغ, 7ص ,م  ر سابؽ( (. فال , (  شاهيف(3
 , قاؿ  عالى : )ًو ينا  الحكـ  بيًا(.ؿ ًو  ا ال الح وال  وى منا  با , كما كاف    ًكمًا ُم بحرًا    الشريعة الموسويةكاف يحيى فميه السالـ فالم(  (4
 , )م  ر سابؽ( ن س الج   ون س ال  حة.ال باغ(  (5
 .53بؽ( ن س الج   صال باغ )م  ر سا  ((6
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 (م617-3087) ياإلسالمالحكم : رابعاً 

 ُبن  وال  ( , ـ 660) سنة الموية الًال ة  م ها  ـ, (ـ 637) فاـ الراش يف حكـ  حت  مسطيف ً بحت

  )1 ).ـ 750 فاـ بع ها العباسية الًال ة  ـ, ًاللها الِحير  اًؿ اإلبراهيم  المسج 

 ف   ر ات  إـ حيث ال ينية بمن ل ها مر بط وهاا واإػح، بشكؿ بالم ينة اوه ماـ  ـ الُعمري ال  ح ومنا

 .(السالـ فميه) الرحمف ًميؿ ًا ة النبيا  مف

 العباسػ  الًمي ة  ػ ح كما ًو واجهـ، النبيا  مراق   وؽ الواقعة وال باب الحال  يرالحِ  سػ ؼ المويػوف بنػى

 ناحي ػ  مف الجميمة المراق  العباسيوف وبنى الشرقية، الجهة مف الحال  السور باب( ـ774-785) المهػ ي

 .)2 )( السالـ فميه) يوسؼ إريح  عمو ال   ال بة وكالؾ والجنوب، الشماؿ

 ولمػا مػس حياًل،  ًولػه وكاف اإلبراهيمػ  لمحػـر الًارجيػة البػواب يػ وروف النػاس كػاف ال ػاطم  العهػ  و ػ 

 إ ػالحات فمار ػه فمػى ًو ًػؿ الجيػ  بالػسجا  و رشػه و ينػه  يه بػاب ب ػ ح ًمػر مػ ر فػرش المهػ ي  وّلى

 وبنػػى فظيمػػاً  ػسج اً ه بالؾ مجعػم وقػ  ,ًارع ًربػ  ار  ػاع فمػى ,الػشمال  الحػائط وسػط المػشه  بػاب و ػ ح ك يػرة،

 )3 ) .العمػػارة  يػػه واً مطػػت, لمػػ وار  وراً  حولػػه

 ( م 3387 – 3099) الفرنجة عصرخامسًا : 

 الحممة بع  ال ميبييف ي     الًميؿ س طت ,ـ1099 سنة وبال ح ي  فشر الحا ي ال ػرف ًواًػر  ػ 

 .)4 )الولى ال ميبية

                                                      
 .12ص ,م  ر سابؽ( (. فال , شاهيف ( (1
  ال باغ , بال نا  مسطيف   36- 47ص فمػاف، المح ػسب، مك بة ،1ط والًميؿ، ال  س  اريخ    الجميؿ النس (1973) .ال يف الحنبم , مجير ( (2

 .55)م  ر سابؽ( ن س الج   ص
 53ال باغ )م  ر سابؽ( ن س الج   ص  47ص )م  ر سابؽ( .ال يف (  الحنبم , مجير(3
 .60ال باغ )م  ر سابؽ( ن س الج   ص  60-59, ال باغ )مرج  سابؽ( ص30( )م  ر سابؽ( ص2(  ك اب محا ظة الًميؿ اإلح ائ  السنوي )(4
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 ا طالحات مف وه  المجاورة  عن  يونانية كممة وه  لبرشية، مرك اً  الم ينة ً بحت ـ1168 فاـ  ػ 

 )1).المسؤوؿ فنها المطراف ًو الس ؼويكوف  , اا   ال نظيـ الكنس    م    يه كؿ ًبريشة باس  الؿ

لى الحال  اإلبراهيم  المسج  موق     كنيسة نيتبُ  ـ1172 سنة و   المير   شيَّ  منها الغرب وا 

"  ًي: "قمعة ال  يس Castellion Saint Abraham" سّميتْ , ح ينة لحماي ها  ميبّية قمعة (جو  ري البويون )

رؼ اإلقطاف ، الاي " طب ا لمعُ Gerard of Avesenes" (جيرار  ا سنس)وقمع ها إلى  الًميؿ ُمنحتْ ًبراهاـ"،  ـ 

 فميه ال رنجة     و ي  معظـ البال  والراإ  ال    ـ اوس يال  فميها لكبار المرا  وال ا ة العسكرييف. سار

وهكاا  حولت م ينة الًميؿ وج   مف ال ماـ ال راف  المحيط بها إلى إقطافية  رنجية  ميبية، يسيطر فميها 

 )2 ) .ًح  المرا  ب إؿ جهو  المير جو  ري

 

 "، وسّماىا "قمعة القديس أبراىام3099جودفري أمير صميبي، احتل الخميل عام  :1 صورة

                                                      
 .61, ال باغ )مرج  سابؽ( ص30(  سميمية )مرج  سابؽ( ص (1
 .60  ال باغ )مرج  سابؽ( ص20من وجا ها    الًميؿ    الع ر ال رنج , صمؤسسة  مسطيف لم  ا ة. الراإ  ال رافية و   ((2
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 ( م3120 - 3387) األيوبي العيدسادسًا : 

 مكان ها لمم ينة ًفا و , )1 )ـ1187 سنة حطيف معػركة بعػ ,  الم ينة اليوب  ال يف  الح ال ائ  اس ر 

 إلى ال ميبييف بناها ال   الكنيسة ؿوحوّ  ,المً م ة ال  ا ات مف رائ  بم يج اوج ماف  نسيجها و ّيف ًوهمي ها

 ًمر ق  "ال اطم  مع   ميـ ًبو" باو المس ن ر كاف الاي فس الف منبر إليه وُن ؿ الحال ، المسج  وهػو جام 

 )2 ) .الراهف الوقت ح ى قائماً  المنبر هاا  اؿ وما ,(هػ484) فاـ ب نعه

 ( م3237 -3120) الممموكي العيدسابعًا : 

, الم ينة  يارة إلى مكاف كؿّ     المسمميف المماليؾ شج  حيث, الممموك  العه     الم ينة ا  هرت

  .لم و ييف معرو اً  وم اراً , معرو اً  وفممياً   ينياً  مرك اً     بحتْ 

"    ط ان  ارات " قُ ـ( ً ار المغوؿ فمى م ينة الًميؿ بع ما  مروا بغ ا ،  ير ًف 1258و ى فاـ )

 )3 ) ـ( وإعت حً ا نهائً  ل مؾ الغارات.1260) فيف جالوت فاـ

   رسؿ ,السالـ( )فميه الًميؿ مسج  سمطانيًا بعمارة مرسوماً  الظاهر بيبرس ً  ر )ـ1267( فاـ و  

 ح ى هناؾ وب   ،المشروع هاا إلنجا  وكاف ُمهن سًا بارفاً  ،الًميؿ إلى ال اهرة مف نهار بف ال يف جماؿ المير

  )4 )ًنهى فمار ه. 

 و هاف ,والميإ ة بوابال وا  الح ,المسج  ًج ا  مف  ه ـ ما و رميـ, ال بة  ج ي  المشروع هاا شمؿ

 الن  ات ب يا ة قاـ كما الشري ة، الإرحة  ج ي  إلى باإلإا ة ،روالم ا ي الًشاب و ج ي  والس ؼ، الج راف

 )1 )والم يميف. ال ائريف فمى ين ؽ رّ ب لممسج  ماوً  كما ومؤانيه، قوامه روا ب و يا ة فميه

                                                      
 .62  ال باغ )مرج  سابؽ( ص7ص ,م  ر سابؽ( (. فال , (  شاهيف(1
 .62  ال باغ )مرج  سابؽ( ص8(  فمرو, نعماف )م  ر سابؽ(, ص(2
 .62, ال باغ )مرج  سابؽ( ص22مؤسسة  مسطيف لم  ا ة. الراإ  ال رافية ومن وجا ها    الًميؿ    الع ر ال رنج , ص   ((3
 , الع   ال  س الممموك  , حوليات العه     ب مسطيف العمرانية الحركة (   اريخ2001مشعؿ, فمرو) .563 ص ،1 ؽ ،1 ج السموؾ، الم ري ي،  ((4

 .64فشر ص  ال ان 
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 باب الًميؿ, فمى سي نا ببم  المغمؽ ًف الظاهر فّمر" :الجميؿ النس    الحنبم  ال يف مجير واكر

 ."العجائب مف مكاف وهو والطواحيف ال راف ب اًمه الاي الشريؼ المسج 

 فنه فّبر ما وهو الًيرية، والمائ ة الًميؿ (3)سماط  يها يع  ال   وممح ا ها  )2 )ةال كيّ  بالمغمؽ والم  و 

  (4).والن  ات المً  ات و يا ة المكاف  وسعة يشمؿ وهاا الًميؿ، سي نا  اوية     ا  ق  الظاهر ب ف :ك ير ابف

 "وها : قوله الؾ ومف الجميؿ النس    موإ  مف ًك ر    لمسماط و  اً  الحنبم  ال يف مجير ـق ّ 

ًوقات,   ال ة    وي رؽ يـو كؿ    يعمؿ ًب  وهو والوار وف، البم  ًهؿ منه ي كؿ ال نيا فجائب مف لسماطا

 بعض    ر يؼ ًلؼ فشر ًمسة ويبمغ ر يؼ، ًلؼ فشر ًربعة يوـ كؿ الًب  مف  يه يعمؿ ما وم  ار

 مف و ًح  يمن  و  إنه الكريـ، سماطه ًوما.  نإبط  كا   ال وق ه سعة ًوما  ائر، فن هـ كاف إاا الوقات

 وفجنه ال مح طحف مف ًسبابه  عاط     الرجاؿ ك رة مف السماط بعمؿ اوه ماـ ًوما ,ال  را  مف وو ال نيا 

ب    مموؾ فن  الؾ م ؿ يوج  يكا  و العجائب، مف  الؾ ب مر  واوف نا  و ير  الحطب مف او ه و جهي  ًو

 (5)."الرض

  

                                                                                                                                                                                
 النس الحنبم ، ال يف مجير   243 ص ،1 ج (1973الو يات)  وات الك ب ، ابف شاكر.  194 ص ،7 ج ال اهرة ، النجوـ  غري. بر ي، ابف  ((1

  3 ص ،13 ج والنهاية، الب اية ك ير، ابف  287 ص ال اهر، الروض الظاهر، فب  ابف   88 ص ،2 ج الجميؿ،
لتكّيةا  ((2 المتصوفةمنللعبادةالمنقطعينإلقامةخاصةفيالعهدالمملوكي,وهيوللزاويةللخانقاهمرادفةتركيةةكلم: ومساعدة,

 .السبيلعابري
 .مائ ة إلكراـ إيوؼ ًميؿ الّرحمفالسماط:   ((3
 فب  النابمس ،  270ص ،2ج سابؽ(الحنبم )مرج    376ص )وال وايا والربط الًوانؽ ما ة( ال ان ، المجم  العاـ، ال سـ – ال مسطينية الموسوفة  ((4

 الًميؿ سماط فف ولمم ي   252-253ص ،1الم ا ر، ط: بيروت العمب ، حسف ًكـر و راسة  ح يؽ, ال  سية الرحمة    النسية ( الحإرة1990الغن  )
 .307ص ،13ج والنهاية ، الب اية ك ير ابف  427-430ص والممموك ، اليوب  العه يف     مسطيف .ف امنة، ًميؿ: ًنظر

الم ري ي   252 - 253ص النابمس  )م  ر سابؽ(،  270ص ،2ج ،63ص ،1ج )مرج  سابؽ(، الحنبم   221ص ال اهر، الروض الظاهر، ( (5
 .505ص ،2ؽ - 1ج )مرج  سابؽ(
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 ( م1917- 3237) العثماني العيدثامنًا : 

اف ـ   يها السمطهُ  (ـ 1517)الشاـ وم ينة الًميؿ بع  معركة مرج  ابؽ فاـ     الحكـ الع مانيوف  ولى

 فنيو الع ما الًم ا  واف نى, (1)مسمطاف سميـ الوؿ ام الؾ الشاـ بال م اومةلالشرؼ )قان و  الغوري( و ـ 

 بالمسج  اه موا الايف ال راؾ الًم ا  ًوهـ و رميمات، إ الحات ف ة فميه ًوجروا اإلبراهيم ، بالمسج  ال راؾ

 (2) .(ـ1562) سميـ بف سميماف السمطاف هو

 حيث الع مانية, ال  رة ًالؿ العمران  لنسيجها الرئيسية والسمات العاـ هيكمها فمى ال  يمة البم ة حا ظت

 لحروب  عرإها ر ـ العاـ الممموك  النمط إمف الع مانية السمات مف ومبانيها ًحيائها بعض اك سبت

  .ف ي ة وهجمات

 باشا إبراهيـ ي     وقوفها الع مان ، الحكـ ظؿ    ومنط  ها الًميؿ لها  عرإت ال   الح اث ًهـ ومف

  (3)المنط ة . سكاف وبيف بينه ف ي ة معارؾ ( بع ـ1831-1840) بيف مػا ال  ػرة    والؾ الم ري،

 :, فمى النحو ال ال  ًفماؿ الع مانييف    المسج  اإلبراهيم  يمكف  مًيص

اإل ار الحجري المحيط بالمسج  مف ال اًؿ، وهو موشح ب نار مك وب فميه سورة )يس( ، يب ً مف  -

 المحراب وين ه  به، وقاـ بك اب ه الًطاط فب  او السم ي  .

ام  الموإوع فمى باب بئر  -  الغار.الحجر الًر

ام ، م بت فمى ف بة الباب العموي لمشباؾ الشرق . -  ًبيات شعر منحو ة فمى حجر ًر

 الشبابيؾ وال مريات ال ركية.ًشبية, لفماؿ ال, اال اشان  ال رك   اًؿ المسج  -

                                                      
 .82ص ، ال  وى  ار هػ،1416 وشواؿ، رمإاف ال ان ، الع   اإلسرا ، مجمة الرحمف، ًميؿ م ينة: محم  , ل   ي, ا115ال باغ )مرج  سابؽ( ص ( (1
 .47ص 1999م  سا نا ًوطماع اليهو  ، و ارة اووقاؼ ، مطبعة  ار الي اـ ، ال  س ،: باسف ,نمر  ((2
 .30)م  ر سابؽ( ص ال ان ك اب محا ظة الًميؿ اإلح ائ  السنوي , 15ص  )م  ر سابؽ( شاهيف  ((3
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 ال نا يؿ والم هريات المع نية. -

 الكسوة الحريرية لألإرحة. -

 (1)  يجاف ورؤوس بيارؽ وقط  جم ية. 

نظاـ ال رؼ ال ح   اًؿ البم ة ال  يمة ًنشئ    نهاية العه  الع مان ، والؾ بع   شكيؿ وياكر ًف 

 (2) .(1882 – 1874) ًوؿ مجمس بم ي    الم ينة بيف العاميف

 

  (.م3884-3886الخميل ): 4صورة

  

                                                      
 ـ،1997 ًيار 28 الوطنية، النجاح جامعة والج ا ، اآلبا  مه  الًميؿ ن وة )إمف 33و  32والج ا ، ص (  ًبو  الح, محم : الًميؿ م ينة اآلبا  (1
 . مسطيف ،(البحوث ممً ات)

 .)م  ر سابؽ(الًميؿ افمار لجنة, ال  يمة لمبم ة العمرانية الطبيعة(  (2
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 :النتداب البريطاني : تاسعاً 

 ال   والمعي ات ال يو  بسبب واج مافيا اق  ا يا و   رتـ( 1917) فاـ اإلنجمي  بي  الم ينة س طت

 , هـ الح اث    ها  ال  رة:(1)فميها   رإت

 و فمهـ  البريطان اون  اب سياسات إ  ال  س    مظاهرات  ح  ت: (م3910) عام أحداث 

 قاـ حيف, (السالـ فميه) موسى النب  بموسـ اوح  اؿ ً نا  والؾ , هيون ال واوس يطاف مهجرةل

 قوات إ  ل  بح عتسو و , والعرب اليهو  بيف اش باكات  وقعت, المسمميف بش ـ اليهو  بعض

 ًربعة ًاللها واس شه , ال مسطينية الم ف معظـ الح اث ها  فّمت .ًيإاً  البريطان  اون  اب

(2) .إنجمي  جنو  ةوسبع ,منهـ (111) وجرح يهو  ًمسة وق ؿ,  مسطينييف شباف
 

 (3)ًمريكا إلى الًميؿ مف اليهو ية العائالت بعض هاجرت الح اث ها  إ ر وفمى

 .ال ال  الج وؿ    موإح هو كما( ـ1922) فاـ الًميؿ    اليهو  ف   وانً ض

 هـلمنا ر  ن يجة, واليهو  العرب السكاف بيف فمي ة ًال اتٌ  نَشبتْ  حيث (:م3919) عام أحداث 

    ح مت ال   ح اثال وبع  ,واس يطاف هجرة مف  مسطيف ًنحا     ال هيونية لم حركات

 البوليس إابط قاـ ًفْ  بع , الًميؿ م ينة إلى الح اث ان  مت, (4)"البراؽ ًح اث" ال  س

 ال هيونية المنظمات ًف ي ي  الًميؿ لهال  ًبر بن ؿ "ك را ا ِلف" فىوي  الًميؿ    البريطان 

 فميهـ ًوطم وا الق ى المسج     الظهر  الة مف ًروجهـ بع  المسمميف هاجمت ال  س   

 هـ وق ها    ال  س سكاف مف كبيراً  ف  اً  ًف ًا ة, هـمن المئات م  ؿ إلى ً ى مما النيراف،

                                                      
 .15ص  )م  ر سابؽ( شاهيف  ((1
 .30, ص198الًميؿ, مجمة شؤوف المًرة ال مسطينية, ف   ( مراحؿ  هوي  1989الم هوف, ربع  ) ( (2
 .28الرجب , مرج  سابؽ, ص ( (3
ومحاول هـ  غيير الوإ   1929و 1928 فام  ًالؿ ال  س    ال   نجمت فف اف  ا  اليهو  فمى حائط البراؽ الح اثوه  ًح اث  ورة البراؽ:  ( (4

 ( هّبة البراؽ, حوليات ال  س, فمى الرابط: 2011, لمم ي : حمو ة, سميح )  المنط ة منا العه  َّ الع مان ال ائـ  
articles/-studies.org/sites/default/files/hq-http://www.palestine11195.pdf 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/hq-articles/11195.pdf
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 الح  فمى بهجوـ الًميؿ    العرب قاـ ـ، 24/8/1929   و , (2()1)الًميؿ ًهال  مف ً الً 

(3) .منهـ 50 وجرح يهو ياً  60 ق ؿ فف ًس ر الم ينة    اليهو ي
 

 ًو اً  ال  س إلى الًميؿ مف اليهو  اون  اب حكومة بع ها ًجمت (:م3916) عام ثورة أحداث 

 (4) .حيا هـ فمى وح اظاً  هـم ير  فمى

 :األردني العيد في: عاشراً 

وبع  انسحاب ـ( 1948)كانت الًميؿ مف البال  ال   نجت مف شر اليهو  فمى ً ر حرب فاـ  

ن لت ك يبة ًر نية م ينة الًميؿ وو م ها ك يبة فراقية, ًو بح  (1948-5-14)البريطانييف مف البال  يوـ 

 (5) .قطاع الًميؿ بيت لحـ  حت السيطرة الر نية

وب يت  حت الحكـ الر ن  ح ى اح اللها     ,(6)مرك ًا لمحا ظة الًميؿـ( 1964)ًو بحت    فاـ 

 ولـ اإلبراهيم ، لممسج  رافية اإلسالمية والم  سات والشؤوف الوقاؼ و ارة كانتًو النكسة,  ـ(1967)حرب 

 اإل الحات بعض فميه ًو ًمت الموظ يف، ف   و ا  المسج ،    الوظائؼ الو ارة ور بت  غيير، ًي  يه يح ث

 ( 7) وال رميمات.

                                                      
 .39,  ار ال باح, ص1ـ( م ينة الًميؿ وال ح ي ال هيون , ط1985حجا ي, فر ات ) ( (1
لحاج ومف المالحظ ًف ف  ًا كبيرًا مف سكاف ال  س هـ ً اًل مف الًميؿ جا وا لمسكف    ال  س لم  اع فف المسج  الق ى المبارؾ ب شجي  مف ا ( (2

الم كررة ال   وجهها لهـ الم    لمواجهة الهجرة اليهو ية إلى م ينة ال  س بهجرة فربية م    ال  س. كما ًف سكاف قإا  الًميؿ لبوا ال فوات  ًميف الحسين 
 .55, مسو ي )مرج  سابؽ( صم ابمة إلح اث ال وا ف ال يمو را    يها

ية,  ائرة ال  ا ة )مرج    منظمة ال حرير ال مسطين133( م ينة ًميؿ الرحمف, مرك  البحاث رابطة الجامعييف, ص 1987جبارة,  يسير واًروف ) ( (3
 .464ص البريطان ، واون  اب  مسطيف ، ًمة, كامؿ. 261سابؽ( ص

 الج وؿ مف مجموفة مف ال  ارير ال   نشر ها و ارة اإلفالـ فمى موقعها فمى الرابط :
march.doc-www.minfo.ps/Docs/hebron%20jan 

  منظمة ال حرير ال مسطينية,  ائرة ال  ا ة )مرج  133البحاث رابطة الجامعييف, ص  ( م ينة ًميؿ الرحمف, مرك 1987جبارة,  يسير واًروف ) ( (4
 .261سابؽ( ص

 الرابط : الج وؿ مف مجموفة مف ال  ارير ال   نشر ها و ارة اإلفالـ فمى موقعها فمى
march.doc-www.minfo.ps/Docs/hebron%20jan 

 .161ال باغ )م  ر سابؽ( ص  ((5
)6) One Palestine, Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate, p545Segev, Tom (2001) 

  .13)م  ر سابؽ( ص  محم : الًميؿ م ينة اآلبا  والج ا ًبو  الح,  ( (7

http://www.minfo.ps/Docs/hebron%20jan-march.doc
http://www.minfo.ps/Docs/hebron%20jan-march.doc
http://www.minfo.ps/Docs/hebron%20jan-march.doc
http://www.minfo.ps/Docs/hebron%20jan-march.doc
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باإلإا ة إلى مجموفة مف الّ غييرات    محيط المسج  و   البنية المعمارية المحيطة به, وال   سي ـ 

 ما بع .   يمها  ي

 (م3967) عام الخميل لمدينة اإلسرائيمي الحتالل: الثالث المطمب

  ه , جرائمهـ ل برير الارائ  و م يؽ ًمؽ فمى  ع م  ال   ال ا عة ال وة ه  ال هيونية ال وّسعية الع مية إف

 شكمت وق  ،اوس يطانية ًه ا ها إلى طري اً  ًاللها مف ل سمؾ المًططات وحياكة الح اث إ ارة فف المسئولة

 ها     ُق موا الايف لميهو  منهـ بال  ر الًميؿ م ينة ًهال  و ه ي  ل رهيب م الياً  مبرراً ( ـ1929( فاـ ًح اث

 النجح الوسيمة الع اب  اوس يطاف جعمت اريعة ال هيون  اإلرهاب م اومة فمميات متشكّ  كما, الح اث

 ح وؽ فمى ال ع ي    و م مت الًميؿ، م ينة  هوي  ًماـ الطريؽ مه ت ًطة    ال هيونية، اون  امية ع ميةلم

 فمى اوس يال  فممية    والً اع ال  وير سياسةو  والح ار وال  ؿ وال هر العنؼ يواجهوف الايف ال مسطينييف

 . هـيإاًور  مم مكا هـ

 المدينة عمى السيطرة

 وق , (1)الًميؿ رامة مف, (ـ1967) فاـ ح يراف مف ال امف  باح الًميؿ م ينة اوح الؿ قوات  ًمت

 فمى الش ي  ل م هـ ون يجة. م ين هـ وح الؿ طري هـ و  , ال  س اح موا اليهو  ب ف فمـ فمى السكاف كاف

 فاـ الًميؿ ليهو  جرى ما بسبب الًميؿ مف اون  اـ فمى اليهو  فـ  حوؿ ان شرت ال   واإلشافات, م يرهـ

 مف% 90 حوال  بيو هـ هجروا الايف ف   وبمغ, الموقؼ لجال  ان ظاراً  بيو هـ منهـ ك يروف  ا ر, ـ1929

                                                      
 مف ج    ه, شرؽ شماؿ (كـ3) حوال  اإلبراهيم  المسج  فف بع   م ينةمل الشرق  الشمال  الم ًؿ قرب    : (الرامة حـر بئر) الًميؿ رامة ( (1

 الكنيسة ه مت, هناؾ اس راح( السالـ فميه) فيسى ًف يع    حيث هيالنا الممكة بن ها لكنيسة موقعاً  كاف, السالـ فميه إبراهيـ سي نا  يه ًقاـ الاي الًرس جبؿ
 .معالـ بال ُمالقاة وحجارة, البئر اآلف ا ار  مف ب  , مهماً  سوقاً  كاف اإلسالم  العه    , الُ رس ي  فمى
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-30) بػ ي  ر وقسـ, الكروـ حيث الًميؿ جباؿ إلى لج  قسـ: قسميف إلى النا حوف ي سـ (1) .السكاف إجمال 

(2) .الر ف إلى ن ح%( 40
 

 الفالـ ير عوف الهال  وكاف, السكاف إلرهاب الهوا     الر اص يطم وف وهـ اوح الؿ جنو   ًؿ

( حينها الًميؿ بم ية رئيس) الجعبري فم  محم  من ؿ إلى الم ينة  ًوؿ حاؿ اوح الؿ قوات و وّجهت ,البيإا 

  وا ؽ,  مرا   هـ طمبوا كما, السكاف ِقبؿ مف اإلسرائيم  الجيش فمى النار إطالؽ وف ـ الم ينة  سميـ منه وطمبوا
 مش رطاً  ف ـ نعرإهـ لمماؿ والعرض والم  سات اإلسالمية. )3(

 عاقبت فمى م ينة الًميؿ   ا ات وشعوب مً م ة, ًور  ها هاا المح وف اإلنسان  الغن , وحظيت بعناية 

الحكومات واإل ارات ال    عاقبت فميها, وهاا يؤك  فمى إرورة الح اظ فمى هاا الغنى وال ّنوع وف ـ اوس سالـ 

 لمحاووت ال  و ير واون هاؾ الحا مة, والسع  وظهار الح ي ة وبياف ً الة ها  الم ينة وفراق ها.

  

                                                      
 .222ص. الجامعييف رابطة ًبحاث مرك (  يمو را يه  راسة) الًميؿ محا ظة سكاف( 1987)  يسير, مسو ي ( (1
 180ص( سابؽ مرج , )جبارة ( (2
 .222ص( سابؽ مرج ) ب  رؼ, مسو ي ( (3
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 بمدة القديمة بين الماضي والحاضرالمبحث الثاني: ال

ر ـ ما فاش ه وما  الت  عيشه مف  ,  الروح الح ي ة لمحياة العربية واإلسالميةإف البم ة ال  يمة  جسّ 

قمب الم ينة  ت, اح إنت المسج  اإلبراهيم  وكانالواق  السياس  لمم ينة فميهاًح اث وظروؼ قاسية  رإها 

 ال  يمة ًو ؿ جمي  فائال ها.

 موقع البمدة القديمة: لالمطمب األو

 لعب, الشمالية منح را ه نحو الًميؿ وا يقمب     الم ينة, م   البم ة ال  يمة    الجنوب الشرق  مف 

 المراك  ًهـ إح ى وجعمها اق  ا ياً  الم ينة  نمية    هاماً   وراً  ال جارية ال وا ؿ مسار فمى الجغرا  ها موقع

  )1) .المنط ة    وال  ا ية ال جارية

 الطبيعة العمرانية لمبمدة القديمة: المطمب الثاني

    هاـ  ورٌ  , وكاف لهالوا ي م  منسجماً  المسج  اإلبراهيم  حوؿلمبم ة ال  يمة  العمران  نسيجال ام  

 ًطيطها ل ً ـ  يمكف اوف  ا  ب ف الطرؽ ال اًمية    البم ة ال  يمة كمها جا ت    .ونموها الم ينة  طور

 مف شبكة الم ينة  ًممت حيث اإلسالمية، الم ينة  ًطيط و ؽ ال رفية الطرؽ وجا ت  .الو وؿ إلى المسج

 إلى   و  ً قة منها    رع الحارة، وسط  غيرة ساحة إلى  ن ه   البي ها و   النا اة،  ير ًوًرى النا اة الطرؽ

  ور ًو المسج  إلى   و  وجميعها الشارع، و ظميؿ السكف    منها ليس  ا  قناطر  البي ها فمى ًقيمت ًحواش،

 و ؽ جا ت حيث ًيإًا،  يها المساكف  ًطيط فمى ال وؿ هاا وينطبؽ. الًرى العامة والمرا ؽ العبا ة

.الجهات جمي  مف المسور الم ينة جس  بالؾ مشكمةً  م ال  ة، لكنها الرض، طبو را ية
 (2( 

  

                                                      
1
 .15ص  )م  ر سابؽ( شاهيف(   (
 .)م  ر سابؽ(الًميؿ افمار لجنة, ال  يمة لمبم ة العمرانية الطبيعة(  2)
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 البمدة القديمة عبر التاريخ: المطمب الثالث

اّلاي ب ً     مسطيف بع  ال  ح الُعمري ,  طورت البم ة ال  يمة بموقعها الحال  ًالؿ الحكـ اإلسالم 

والؾ ما بع   الرمي ة ليم   حوؿ المسج  اإلبراهيم وان  ؿ نسيجها الُعمران  مف  ؿ , (ـ 637)لم  س فاـ 

 )1) .الع ريف الرومان  والبي نط 

 الح ال يف اليوب   حررهاوحيف جا  اإلسالـ،  وسعت الم ينة بشكؿ ممحوظ، وا  ا ت  وسعًا بع  ًف 

كؿ  ,  ، ولكف يمكف ال وؿ إنها ق  و مت إلى ًوج ا  هارها العمران     الع ر الممموك( ـ1187)فاـ 

    شكمها النهائ  عو   وبًا ة الطب ة الرإية  يها فمى ًقؿ    يرالحارات ال  يمة، وال   ما  الت قائمة، 

 عبئة ال را ات ال    رك ها ,  كاف ن يبها ًوما ما  ب   منها  يعو  إلى العه  الع مان  ,إلى ال  رة الممموكية  عو 

 )2)المساحات و يا ة طوابؽ المبان  ال  يمة و وس  إئيؿ    مساحة الحارات.ال  رة الممموكية و ك يؼ اس عماؿ 

  ري ة معمارية لوحة ل شكؿ ممموكية بريشة المعمارية معالمها ورسمت فمراهنا يمةال   البم ة نسجت وق 

 ًوطيا ا   ا ية ًلوانا , جمعتْ م  ساً  وم اراً  معرو اً   ينياً  مرك اً  ًو بحت ًا اً  اه ماماً  بالم ينة المماليؾ اه ـ 

 نسيج ًالؿ مف و وح هـ سكانها ً و ية فمى ل حا ظ ال  مية البم ة ًوحواش حارات إم ها مً م ة اج مافية

انات ًوسواؽ حارات ًوفإاؤ  الشريؼ اإلبراهيم  المسج  قمبه ممي  فمران   وم امات و وايا ومساج  ًو

 يمة.ال   البم ة وم ارس

  

                                                      
 ن س الم  ر. ( 1)
 .597-594ص  2ط 1البشر     اريخ ال رف ال الث فشر مجم ( حمية 1993البيطار, فب  الر اؽ )ن س الم  ر. (  2)
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 وعمميات ىدم المنازل البمدة القديمة: حارات بحث الثالتالم

  ائراً  الن اش  اؿ وو ج ًا، ق يـ  نظيم  شكؿ هو ما، ح  إلى مغم ة حارات ًو ًحيا  إلى الم ف   سيـ فإ

 .ال م  منشئه حوؿ

   سيـ وكاف. الم ينة بنا     شاركت فرقياً  مً م ة جمافات إلسكاف الحيا   كويف  ـ ف ي ة حاوت و  

 هاا ا  ا  وق  م الحمة، اج مافية ًمية ل كويف ال جم     طائ ة كؿ ر بة ًيإًا، يبيف ًحيا ، إلى الم ينة

 الم ف   سيـ ا  ا  الع مانية ال ولة ظؿ    ًنه  يه، وشؾ ومما. ًمنية لسباب شمولية ًك ر ًو بح ح ة ال  سيـ

 نظاـ) لهـ ممنوحة كانت ال   النسبية واوس  اللية الجوال  ًف ا  ا  يا  بسبب والؾ من  مة، وح ات إلى

 )1) ؿ(.المم/الممة

 وأسواقيا المطمب األول: حارات البمدة القديمة

 ينة وحارا ها، مف ًالؿ البحث بمور ولوجيا البم ة ال  يمة بالًميؿ مف حيث هيئة العمراف و ًطيط الم

 : إلىيمكف   سيمها 

 كما ور ت    وه  و     اًمها,  ,البم ة ال  يمة معة: وه  الحارات ال    شّكؿ مج النواة الحارات

حارة المح سبيف,  ك اب النس الجميؿ: حارة الكرا , حارة المشارقة, حارة الم رسة, حارة ال معة,

   ار, حارة الن ارى, حارة اليهو , حارة الج ابنة, حارة الع ابة, حارة ال  ا يف بنحارة 

 (.مة َ ًَ , حارة ال ّرا  )ال)ال جاجييف(

 البيئة إمف والؾ ال  مي ي، العمران  النسيج ًارج     :المنفصمة عن البمدة القديمة أحياء 

 حارات فف لها  مي اً " ًحيا " مجا اً  فميها ًطم نا وق  الًميؿ، مف ال  يمة لمبم ة ال  مي ية الحإرية

ف ال  يمة، البم ة  ولكنها المحمة، ًو الحارة م هوـ فف العمران   ًطيطها     ًرج و كانت وا 

                                                      
 .15ص  )م  ر سابؽ( شاهيفن س الم  ر, (  1)
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 بكا، فم  الشيخ ة وه : ح  اريًي لسباب والؾ موقعها، بسبب الم ينة جس  فف ان  مت

 .ال اوية باب ح  :م ؿ ا,لح ا  ه ًو وقيطوف،

 سوؽ  ,وسوؽ المبف, سوؽ السكا ية, سوؽ الًإار, سوؽ الًواجات, : سوؽ البا اراألسواق

 )1) .)ال جاجييف( سوؽ ال  ا يف, المغاربة

 حارتي القمعة والمدرسة: الثانيالمطمب 

سي ناوؿ هاا المطمب و  ًا ًوس  لحار   ال معة والم رسة والؾ لنهما ًك ر حار يف    ر ا بعمميات ه ـ 

. فممًا ب ف فمميات اله ـ البنية العمرانية والسكانية لها يف الحار يف بشكؿ واإح ج اً   شويه  مير   ـ المنا ؿ, 

 ؿ ها يف الحار يف, وو فمى ال  رة ال منية ال    ـ بها اله ـ  يهما,  هناؾ الع ي  مف لـ     ر فمى منا

اون هاكات وفمميات اله ـ سّجمت    الع ي  مف مناطؽ وحارات البم ة ال  يمة, إو ًنها    ها يف الحار يف كانت 

 ًوإح ًوشمؿ ًووس  مف ًي مكاف اًر.

نسبيًا والمجاورة لممسج  اإلبراهيم  بشكؿ مباشر, حيث  شاركت   ع  مف الحارات الكبيرة :القمعة حارة

ُبنيت بعَ   ًوؿ الع مانييف إلى  مسطيف    ال رف العاشر بعض منا لها بن س الج راف م  المسج  اإلبراهيم , 

 بنيت الع ي و  ,ال   كانت موجو ة  رب المسج  ب ً البنا  فمى شكؿ بيوت مال  ة لم معة ال ميبية, الهجري

, ح ى  طورت الحارة ًو بحت م  مة بحارة الم رسة مف الجهة الجنوبية الشرقية, مف البيوت فمى ف ة مراحؿ

ًَ َمة)وا  مت بحارة ال ّرا   الموجو ة    الجهة الشرقية لممسج  اإلبراهيم  والمال  ة لمئان ه الجنوبية ( حارة ال

 .الشرقية

                                                      
,  يارات مي انية لمباح ة )م  ر سابؽ(الًميؿ افمار لجنة, ال  يمة لمبم ة العمرانية الطبيعة, 8-15ص  )م  ر سابؽ( شاهيفن س الم  ر, (  1)

, م ابمة م  ً. 2016-3-30, م ابمة م   . يوسؼ ًبو مي ر باحث ومه ـ ب اريخ الًميؿ, ب اريخ: 2016-4-2\ 3-28 لمبم ة ال  يمة    الًميؿ, ب اريخ:
 .2016-4-2 ليًة المح سب, مرش ة سياحية, ب اريخ: 
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كانت الحارة  طؿ مف ,  ؽ حار   بن   ار والمح سبيفام   العمراف مف الناحية الغربية ح ى كا  يال

اف الًميؿ ًو ما كاف يعرؼ بًاف البّطيخ وش هار  ببي  البطيخ وهو ي ابؿ , الجهة الغربية فمى بس اف الًميؿ ًو

  مف الشماؿ المسج  اإلبراهيم  والم وإ الحارة , ويح مف الجهة الغربية اليوـ اوس راحة ًو من    بم ّية الًميؿ

 .الممموك 

, وسوؽ البا ا  والاي كاف و       الج   الشرق  مف الحارة : ال معة ال ميبيةالمعالم الموجودة فييا

 , باإلإا ة إلى ال كية ال  يمةوساحة كبيرة اجه يف م  ابم يف  جاريًا ي و فويف فمى و محالً  (41)يح وي فمى 

  الممموك  الموجو     الج   الجنوب  الشرق  لممسج  اإلبراهيم, وال رج الواقعة    الجنوب الشرق  مف الحارة

 وكاف ًح  م اًؿ المسج  اإلبراهيم  ساب ًا.

: ال رو المروان , طهبوب, ال يس , إ ريس, سن رط, المح سب, ال يمري, العائالت التي سكنت حارة القمعة

 .سمطاف, ًبو رجب, اسعي , الشهب, إماـ, البكري, الحموري

, مف حارات البم ة ال  يمة يعو   اريًها إلى اًر العه  الممموك  وب اية الع ر ال رك  :مدرسةال حارة

نسبيًا, م  مة  ال غيرة ع  مف الحارات و , "مْ َرسة"سمّيت بهاا اوسـ لوجو  طاحونة كبيرة لَ ْرس الحبوب  يها 

 مف الشرؽ والجنوب بحارة المشارقة, ومف الشماؿ بحارة ال معة, ومف الغرب بحارة بن   ار.

شبانه, مجاه , ًبو رجب, ًبو هيكؿ, ال اًوري, سمطاف)بع  ه ـ  العائالت التي سكنت حارة المدرسة:

 ر مف مكاف ًارج البم ة ال  يمة(.إلى حارة ال معة وبع  ه مها   رقت العائمة    ًك حارة الم رسة ان  موا 

 القديمة البمدة في العمران عمى التي أثرت السمبية العوامل: الثالثالمطمب 

 عرإت حارات ًوحيا  البم ة ال  يمة مف الًميؿ إلى الع ي  مف الح اث ال   : العوامل الطبيعية 

ً رت سمبًا فمى العمراف  يها، ما ً ى إلى   مير المبان  والحارات، و   ع الك ير منها.     

 عرإت الم ينة لمع ي  مف ال و ؿ، كاف ًًطرها    الع ر الح يث ال ل اؿ الاي ح ؿ العاـ 
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، هاا ف ا فف فا يات ال هر والط س وال موج، ما ًلحؽ ب حيا  الم ينة (1927والعاـ  1837)

 )1)  مارًا كبيرًا ج ًا.

 كاف لمحممة الم رية ب يا ة إبراهيـ باشا بف محم  فم   :لحممة المصرية بقيادة إبراىيم باشاا

 ـ ق ؼ ، ً ر      مير ف   كبير مف مبان  البم ة ال  يمة، حيث (1840-1831)الكبير العاـ 

، ما ً ى إلى  حطيـ الك ير مف المساكف، وفمى ً ر الؾ  رؾ (1834)الم ينة بالم  عية سنة 

ما نحو ح  باب  رجوا نحو الحيا  الًرى، إما  اًؿ البم ة ال  يمة وا  السكاف مساكنهـ الم مرة ًو

 ال اوية.

 رت الحرب الهمية ال   ح مت    ًف اب ًروج الجيش الم ري العاـ : الحرب األىمية ً

)شيخ ناحية( لجبؿ الًميؿ، وبيف سكاف  بيف فب  الرحمف فمرو، الاي كاف  فيماً  (1840)

روج فب  الرحمف فمرو فمى السمطة المرك ية الع مانية، و مر   هاا ً ى إلى إرب  الم ينة، ًو

 )2) يمة، ما ًلحؽ بها  مارًا إإا يًا.الم  عية الع مانية البم ة ال  

 : عمميات ىدم المنازلالمطمب الرابع
اف رض فمى وجو  المنا ؿ الُمال  ة  )1945)ع   يارة م ير  ائرة اآل ار الم رية لمم ينة    فاـ ب

, ًسهؿل  بح رؤي ه اإلبراهيم  واق رح ه ـ ج   مف المبان  ال  يمة وا  راغ محيط المسج   ,لممسج  اإلبراهيم 

 !والإغط المعماري الموجو  لم ً يؼ مف اوك ظاظ

ب وسعة الساحة ال       ًماـ المسج  هاا اوق راح, وبّمغت الهال  بني ها  ائرة اآل ار الر نية  بّنت 

 عويض ً حاب المنا ؿ المه ومة ب , ًونها س  وـاإلبراهيم  وا  الة المساكف ًوج ا  مف حار   ال معة والم رسة

 .و مكينهـ مف  ممؾ ًراٍض    مناطؽ ًًرى مف الم ينة لبنا  مساكف ج ي ة لهـ

                                                      
 .)م  ر سابؽ(الًميؿ افمار لجنة, ال  يمة لمبم ة العمرانية الطبيعة(  1)
 ن س الم  ر.(  2)
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 كان اليدم عمى عّدة مراحل:

 ـّ    الب اية ه ـ ج   مف  )1953)ب ًت فمميات اله ـ فاـ  :المرحمة األولى  ال ميبية معة ال 

 إلى ه ـ ف   مف المنا ؿ الُم ابمة لحارة المح سبيف باإلإا ة, الجهة الجنوبية الغربية الواقعة   

 .(       حارة ال معة)

 حيث  ـ ه ـ الع ي  مف المنا ؿ    , )1956)اس كممت فمميات اله ـ    فاـ : المرحمة الثانية

  مت إ الة جمي  المحالت ال جارية.حيث  سوؽ البا ار,إلى  , باإلإا ةوسط حارة ال معة

 م وإ  كاف ي   ًمؼ  وهو, ه ـ ما  ب ى مف حارة ال معة (1966-1965):  المرحمة الثالثة

ال كية، ال   كانت  شغؿ قسمًا مف الرباط المن وري، والاي كاف ي   فن  الركف الجنوب  الغرب  

 , وانشئ مكاف المنا ؿ المه مة ح ي ة  ابعة لبم ية الًميؿ.لسور المسج 

 

 .7699, عام حديقة في ساحات المسجد من جية الجنوب والغرب المنازل آثار: الحديقة التي أنشأتيا السمطات األردنية بعد إزالة 5صورة
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 اس كممت فمميات اله ـ فمى ًي ي قوات  )1967)بع  اوح الؿ اإلسرائيم  فاـ : المرحمة الرابعة

بما  يها ال رج الرئيس  الممموك   ,ضبالر  ه ـ ما  ب ى مف منا ؿ حارة ال معة وسّويت  ,ؿاوح ال

طنيف المال  ة اوقسـ مف منا ؿ المو  ,(1968فاـ ) , والؾ   الجهة الجنوبية لممسج  اإلبراهيـ

ال   ًقيمت    العه  ال اطم   باإلإا ة إلى باق  الرباط المن وري و كّية إبراهيـ ال  يمة ,لم رج

 ؽبجانب المسج  مف ناحية الشر 

قامت جّرا ات اوح الؿ ب  مير الم ًؿ الرئيس لممسج ، ًومرت ًهال  المساكف المجاورة بإًال   

ي و  إلى المسج ، ًو الت الجّرا ات،  ة، حيث   حت طري ًا ًا ًا لمس وطن  كريات ًربعبيو هـ

الؾ وإاع إمف  ،مف حارة الم رسة وال معة  وف  و يؽ، الع ي  مف المبان  ال اريًية وال رية

 .الك ير مف اآل ار اإلسالمية

الح اث مج معة      مير الك ير مف المبان ، المر الاي ً ى إلى هجرة الم ي  العوامؿ و ساهمت ها  

باون شار ب اية    ح  باب ال اوية، وفمى ًطراؼ الم ينة، ًو البنا   اًؿ مف السكاف لمنا لهـ وحارا هـ، ًوًاوا 

 , وها  كانت ب اية  هوي  البم ة ال  يمة.الساحات والبسا يف  اًؿ النسيج العمران  ال  مي ي إمف البم ة ال  يمة

: تظير الحديقة, وبقايا أنقاض سور القمعة الصميبية في يمين الصورة عند تجمع األشخاص.6صورة  
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 موق  ال كية ال  يمة ساب ًا. -2      موق  ال معة ال ميبية ساب ًا. -1

 1ساب ًا. الم رسةموق  حارة  -4  موق  حارة ال معة ساب ًا, ويظهر الم ن   والمطعـ الاي  ـ بناؤ  مكانها. -2

  موق  ال رج الممموك  الجنوب  ساب ًا. -6   ة.كريات ًربعمس وطنة الاي ي ؿ المسج  بان  الشارع اوس يط -5

                                                      
الوار ة    هاا المطمب ه   مًيص واس ن اجات الباح ة مف م ابم يف ًجر هما م   . يوسؼ ًبو مي ر, باحث     اريخ الًميؿ, ب اريخ: جمي  المعمومات 

9.5-9-6132 

 لصورة بعد أن تم ىدم منازل حارتي القمعة والمدرسة, وتسوييا باألرض.: تظير المنطقة عمى يمين ا5صورة

 : مشيد جوي لممسجد اإلبراىيمي ومحيطو.7صورة 
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 : الدرج الممموكي, وجزء من منازل حارة القمعة.8ورص

 : استراحة عمى أنقاض حارة القمعة.9صورة
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 الخاتمة

 

الًميؿ ال  يمة ج  ًا ًساسيًا مف روحها ال يمة, وشّوهت معالمها اإلسالمية, وُسرؽ المسج   ًسرتْ 

المسمميف ويمنعوف مف  ًوؿ الك ير مف  ـ بح معممًا  را يًا يهو يًا, يغمؽ    ك ير مف الياـ ًمااإلبراهيم  لي

, وكؿ هاا ن يجة وب عا  سّكاف فشرات المراتالواح  ر   الااف    الشهر  يه, ويمن  ًج ا   ومف ً ا  ال الة 

 اركيف البم ة ال  يمة وحي ة    مواجهة اوس يطاف الم ينة ال مييف فف مسج هـ ومساكنهـ وبم  هـ ال  يمة, 

   ظؿ ؿ الهيئات الحكومية ال مسطينية, ب وف  نظيـ ًو اه ماـ مف قب العشوائ  السكان  وال هوي , ون يجة لم وس 

 .   مواجهة الهجمة اوس يطانية    الًميؿإعؼ كبير 

قامت سمطات اوح الؿ اوسرائيمية با   اح "مرك  معمومات حيث ، وو  الت مساف  اوح الؿ مس مرة

، اومر الاي سيساف  اوح الؿ اإلسرائيم  فمى 1(2015)   شباط  اوبراهيم  الشريؼ المسج بجانب  إسرائيم 

م ينة اات اهمية الكياف ال هيون   يع برها غيير الهوية والح ائؽ ال اريًية وال ينية    م ينة الًميؿ، وال   

 اوبراهيم  الشريؼ بشكؿ ًاص. المسج سعى لمسيطرة فميها، وفمى ي. و اس را يجية له

 نتائج البحث: 

  فمى فّ ة مراحؿ  و فت فمى   ر يف, هما:   رة الحكـ الر ن  لمإ ة, و  رة فمميات اله ـ ح مت

 .1967ب اية اوح الؿ ال هيون  لمم ينة بع  فاـ 

  ر ـ ًف ال هاينة العمميات ال   ح مت      رة الحكـ الر ن  كانت بحجة  نظيـ محيط المسج ,

 لنهـ هـ مف     ال عويإات -المناطؽ ال   كانت  يها الحار يف– يما بع  طالبوا بح هـ بالمنط ة 

 !!لمحكومة الر نية ل و مها ب ورها إلى ً حاب المنا ؿ

                                                      
1
 ال  س -)ًريج( معه  اوبحاث ال طبي ية  ,6139شباط  –  رير اون هاكات اإلسرائيمية    الراإ  المح مة  ((
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 .هناؾ   ريط واإح مف قبؿ المممكة الر نية, و عاوف ً   م  اوح الؿ  مهي ًا لمسيطرة فمى الم ينة 

  يمة وفمميات اله ـ ال   ح مت نا ج فف ف ـ يب و ًف جهؿ سّكاف الم ينة الحالييف ببنية الم ينة ال 

 و وؿ الرواية ال اريًية لهـ, والؾ لع ة ًسباب:

  ًف هجرة الهال  كانت  اًؿ الم ينة ن سها, بان  الهـ إلى مناطؽ ًبع  فف قمب الم ينة

 ال  يمة.

 ـّ  عويض ج   كبير مف الهال  و مكينهـ مف  مّمؾ ًراٍض وبنا  مساكف ج ي ة )هاا ي ع مؽ  

بالعمميات ال   ح مت      رة ما قبؿ اوح الؿ(, ومف كاف وافيًا بالمشروع ور ض 

 ال عويض و رؾ بي ه ًجبر فمى الؾ.

   ك ير مف العائالت ال   سكنت محيط المسج  اإلبراهيم  ان هى بها الحاؿ    الر ف بع

 .اوح الؿ

 .ك ير مّمف شه  فمميات اله ـ  و   ًو هو اآلف    سّف كبيرة 

 التوصيات:

باس مرار وجو  اوح الؿ سيس مر ال حؼ اوس يطان  ومحاووت  غيير وسرقة و  وير  اريخ المنط ة, 

 فف طريؽ: ولمواجهة ها  الهجمة وال   ي

  والهجمات ال هوي ية ال     عرض لها البم ة ال  يمة اوس يطاف لمواجهة شاممة إقميميػة ًطط وإ. 

 فا ة   هيؿ المبان  ال  يمة  ،لبم ية والو اراتجهو  لجنة اإلفمار وا ب إا ر  .ل فـ وا 

  ال عبة وال ح يات  العيش     مؾ المنط ة    ظؿ الظروؼبمف اوس مرار  سكاف البم ة ال  يمة مكيف

 .ال   يوجهونها

 ومواجهة النظرة اوج مافية الم  نية لسكاف  مؾ المناطؽ. 



28 

 

   و عري هـ ب اريًه وطبيعة الحارات المه مة ومراحؿ  غيير  شجي  الشباب ل يارة المسج  اإلبراهيم

طورة هجر ه وإرورة ف ـ ال ًم  فف قمب الم ينة فف طريؽ  نظيـ جووت    ي ية و عري ية.  المكاف, ًو

 .فمؿ ًبحاث و راسات ًوس  ًوشمؿ حوؿ  اريخ المنط ة وال ّغيرات ال   ح مت  يها 

 ً اا اإلجرا ات ال انونية الال مة لمواجهة ال ح يات ال    ه    و يؽ جمي  اون هاكات ال هيونية, وا

  هوية الم ينة ال  يمة.

  ي اؿ ها  ال إية محاربة سياسة ال  ؿ العن ري ال     بعها سمطات اوح الؿ, و  إح ًساليبهـ, وا 

 العا لة إلى كا ة شعوب الرض بال ورة ال حيحة, و ال   يسعى اوح الؿ إلى نشرها.
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