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  سياسة إسرائيل جتاه
  األوقاف اإلسالمية يف فلسطين 

 1948  - 1988  
  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

 XV    تقديم

 1    كلمة شكر

 2    خالصة

  
 3   مقدمة  :الفصل األول

  14  املصادر   
  

 17  نظام األوقاف اإلسالمية خالل أواخر العهد العثماين وخالل فترة االنتداب البريطاين   : ينالفصل الثا

  18  نظام األوقاف يف اإلسالم والعامل العربي   
  24  مدى وطبيعة أراضي وأمالك األوقاف يف فلسطين   
  33  إدارة األوقاف يف فلسطين خالل أواخر العهد العثماين   
  38  نظام األوقاف مؤسسةً وسيطة   
  45  خالصة   
  48  املصادر  

  
 59   1965 -  1948نظام األوقاف اإلسالمي يف إسرائيل  : الفصل الثالث

  59  وما تبعها  1948  
  65  سيطرة إسرائيل على موارد األوقاف   
  72  دمج إدارة األوقاف   
  75  استقطاب القيادة  
  77  املعارضة للسياسات اإلسرائيلية   
  80  خالصة   
  81  املصادر   
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 89   1988 -  1965إدارة األوقاف يف إسرائيل   :لرابعالفصل ا

  91  انون أمالك الغائبين التعديل الثالث لق  
  98  جمالس األمناء   

  100  عكا ) أ 
  104  يافا) ب 
  108  حيفا ) ج 

  113  خالصة   
  115  املصادر   

  
 123   1988 -  1967نظام األوقاف يف األراضي احملتلة  : امسالفصل اخل

  126  خلفية   
  126  الضفة الغربية ) أ 
  131  قطاع غزة) ب 
  137  لسياسية والقانونية لالحتالل اإلسرائيلي النواحي ا) ج 

  140  إدارة األوقاف يف الضفة الغربية   
  141  الهيئة االسالمية العليا : استقطاب النخبة) أ 
  145  إدارة األوقاف واحلرم اإلبراهيمي يف اخلليل : استيعاب االدارة) ب 
  151  أراضي األوقاف وأمالكها : السيطرة على املوارد) ج 

  161  إدارة األوقاف يف قطاع غزة   
  162  استقطاب القيادة ) أ 
  165  السيطرة على املوارد ) ب 
  168  استيعاب االدارة ) ج 

  170  خالصة   
  172  املصادر   

  
 183    1967نظام األوقاف يف القدس منذ سنة   : سادسالفصل ال

  187  التطور التاريخي لنظام األوقاف يف القدس   
  191  1967إدارة األوقاف قبل سنة   
  197  استيعاب نظام أوقاف القدس  
  213  السيطرة على املوارد   

  215  حارة املغاربة ) أ 
  218  توسيع احلي اليهودي) ب 
  223  املستوطنون اإلسرائيليون يف احلي االسالمي) ج 

  230  خالصة   
  230  املصادر  

  
 243    خاتمة 
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 : سابعالفصل ال
  249   األوقاف اخلاصة خالل العمل امليداين يف هذه الدراسةأسئلة طُرحت على متويلّ   :1ق رقم امللح

  251  صور فوتوغرافية ومالحظات خاصة باملدينة القديمة يف القدس  :2امللحق رقم 
  271    املراجع
  283    فهرست

  
  

  جداول
  

  32  إىل صنوف األوقاف ، استناداً 1922توزّع مداخيل اجمللس اإلسالمي األعلى سنة   ـ1
  154   1982 -  1967مدخول إدارة األوقاف من مصادر الضفة الغربية،   ـ2
  206   1982 -  1977بيان موجز بمشاريع البناء والترميم التي قامت إدارة األوقاف بها يف منطقة القدس   ـ3
  214  ) 1987 - 1967(القدس  املشاركة املالية يف صيانة وجتديد األماكن املقدسة واملواقع األثرية يف  ـ4

  
  

  خرائط
  

  35   فلسطين خالل العهد العثماين  ـ1
  60  خطة التقسيم وإسرائيل  ـ2
  125   الضفة الغربية وقطاع غزة  ـ3
  184   احلدود البلدية قبل إعادة توحيد املدينة وبعدها: القدس  ـ4
  220  مدينة القدس القديمة قبل االحتالل اإلسرائيلي   ـ5

 


