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 ملخص

 

 م۱٩٤٨-۱٨٥٨ھ/۱۳٦٨-۱٢۷٥مدينة القدس: السكان و األرض )العرب و اليهود( 

 

يقدم ھذا الكتاب في فصليه تتبعا تاريخيا للقدس يشمل أرضها و سكانها من عرب و يهود على مدى تسعين عاما من الحكم 

العثماني و االحتالل البريطاني، غير أنه يبدأ بلمحة موجزة عن وضع العرب و اليهود في القدس خالل القرنين السادس و 

 السابع عشر.

 

و يوضح العمل أساليب االلتفاف الصهيوني على القوانين، و اإلجراءات التي ساعدت على تمكين اليهود من الهجرة و 

لعهد العثماني. كما يوضح ضآلة أعداد اليهود األجانب في القدس و عدم حيازتهم ألية االستيطان و حيازة األراضي في ا

ممتلكات ھناك حتى بداية القرن السابع عشر، عالوة على ھجرھم للمدينة في وقت ما نتيجة تردي أحوالها االقتصادية، و 

تالل البريطاني في تلك النكبة، و التشريعات و ھو ما يشير إلى أنها لم تكن ذات أھمية لديهم. كما أبرزت الدراسة دور االح

% من أراضي فلسطين ٦القوانين التي وضعت لصالح الحركة الصهيونية، و أنها رغم كل ذلك فشلت في حيازة أكثر من 

 .خالل ما يقارب قرنا من الزمان

 

جلسات المجلس البلدي في و قد اعتمد المؤلف في تعضيد الحجج التي يسوقها على سجالت المحكمة الشرعية و محاضر 

القدس، و كذلك الوثائق العثمانية و اإلسرائيلية و األمريكية و البريطانية لتفسير استيطان اليهود المهاجرين على حدود 

 القدس و كيفية تمكنهم من حيازة مساحات منها. و قد أرفق المؤلف صورا للكثير من تلك الوثائق في ملحق خاص.



 

وافية بالمراجع العربية و األجنبية تشتمل على معلومات تفصيلية عن كافة الوثائق التي استند إليها  و يتضمن الكتاب قائمة

تطور أعداد سكان القدس خالل الفترة الزمنية التي تناولها الكتاب و التي  المؤلف. كما يتضمن العديد من الجداول التي تتبع

 االستيطانية، ما دفعها للحرب بمساعدة القوى الغربية.تشير إلى فشل الحركة الصهيونية في تحقيق أھدافها 

 

إن أسلوب الكتاب السلس، و طباعتة الجيدة، و حسن تنظيمه، و المعلومات الدقيقة، و الوثائق الهامة التي يتضمنها تجعل 

 منه عمال شيقا و مرجعا ال غنى عنه للمهتمين بقضية القدس من الباحثين و العامة على حد سواء.
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