
- 1 -

الأبعاد التاريخّية, م�صادر التوثيق
د والتراث المقد�صّي الُمهدَّ



- 2 -



- 3 -

�ضل�ضلة »القد�س يف ال�ضمري«                                     )2014/3(

الأبعاد التاريخّية, م�صادر التوثيق
د  والتـراث المقد�صّي الُمهدَّ

مراجعة وحترير وتقدمي
الأ�ضتاذة الدكتورة هند غ�ّضان اأبو ال�ضعر

1435هـ - 2014 م

2

ISBN  978-9957-417-43-7  )ردمك(



- 4 -

�س.ب: 1541 عمان 11941 الأردّن - تلفون: 5333261 - 5333617 - 5333715)6-962+( - نا�ضوخ )فاك�س(: 5331197 )962-6+(
E-mail: atf@atf.org.jo - URL: www.atf.org.jo

ISBN  978-9957-417-43-7  )ردمك(

214.3
منتدى الفكر العربي

التاريخّية، م�ضـــــادر  الأبعاد  القد�س:  وامل�ضيحّية يف  الإ�ضــالمّية  الأوقاف 
د/منتــدى الفكر العربي.-عّمـان: منتدى  الــتـــوثيــق، والتــراث املقــد�ضي املُهـــــــدَّ

الفكر العربّي، 2014
)   ( �س. 

ر.اإ.: 2014/9/4445.
الوا�ضفات: /الأماكن املقد�ضة//امل�ضجد الأق�ضى//الكنائ�س/

اململكة الأردنّية الها�ضمّية
رقم الإيداع لدى دائرة املكتبة الوطنّية

)2014/9/4445(

ل املوؤلف كـــامل امل�صـــوؤولية القانونية عن حمتوى م�صنفه وال يعبرّ  * يتحمرّ
هذا امل�صنف عن راأي دائرة املكتبة الوطنية اأو اأي جهة حكومية اأخرى.

اأو بوا�صطة و�صائل  اأو نقله باأي �صكل كان  اإ�صتعادة المعلومات  اأو تخزينه في نطاق  اإ�صدار الكتاب  جميع الحقوق محفوظة. ال ي�صمح باإعادة 
اإلكترونية اأو كهرو�صتاتية، اأو اأ�صرطة ممغنطة، اأو و�صائل ميكانيكية، اأو اال�صتن�صاخ الفوتوغرافي، اأو الت�صجيل وغيره دون اإذن خطي من النا�صر.

الّطبعة الأوىل: 1435هـ - 2014 م
االإ�صراف العام

د. ال�ضادق الفقيه
مراجعة وحترير وتقدمي

اأة. دة. هند غ�ّضان اأبو ال�ضعر
التن�صيق واملتابعة

كايـــد هـــا�ضـم
االإخراج الفني
مي�ضاء خلف 

اأمانة ال�صررّ 
مي احللتة

تفريغ الت�صجيالت
ن�ضرين م�ضفر 

عنوان الكتاب من خطوط
اخلّطاط �ضالح ن�ضب

الأبعاد التاريخّية, م�صادر التوثيق
د والتـــراث المقـد�صّي الُمـهــدَّ



- 5 -

/ رحلة الدكتـــور لورتيت، عميد كلية  ر�ضـــوم الغـــالف: عـــن كتاب )اأر�ض الذكريـــات - �صورية، لبنان، فل�صطـــن، االأردنرّ
الطب يف ليون بفرن�صا 1875 - 1880م(، ترجمة: حميد �صلق. �صركة املطبوعات للتوزيع والن�صر، بريوت، ط2، 1995.



- 6 -



- 7 -

المحتــــويـــــــــــات
9........................................... • مقدمة )اأة.دة. هند غ�ّضان اأبو ال�ضعر(

13 ................................................................... الفتتاح • كلمات 
م )خال�ضة( - كلمة �ضاحب ال�ضمّو الملكّي الأمير احل�ضن بن طالل المعظَّ

- مقتطفات
• جهود الدولة العثمانية في حماية الموؤ�ض�ضات الوقفية في القد�س

     عهد �ضليمان القانوني )1520-1566م( نموذًجا
23 ......................................................................... اأ.د. فا�صل بيات

• مجموعة الوثائق وال�ضجالت الخا�ضة بالقد�س والموجودة في الأر�ضيف
    العثماني لرئا�ضة الوزراء التركية

د. جنكيز تومار.......................................................................... 45
• الوقف الإ�ضالمّي في مدينة القد�س واأكنافها

 53 ................................................................ اأ.د. محمد ها�صم غو�صه 
• وقفية اأبي مدين الغوث في مدينة القد�س )720هـ/1320م(

 71 ................................................ د. محمد ماجد �صالح الدين الحزماوي 
• اإدارة الوقف في القد�س في القرنين العا�ضر والحادي ع�ضر الهجريين/ال�ضاد�س ع�ضر 

   وال�ضابع ع�ضر الميالديين
 115 .......................................................................... د. زهير غنايم

• دور نظام الوقف في مدار�س بيت المقد�س مطلع العهد العثماني
ان اأبو ال�صعر............................................................  147 اأة.دة. هند غ�صرّ

ابع َع�َضَر الميالدّي )1600 – 1700م(  • اأوقاُف الّنقود في القد�س في القرن ال�ضَّ
د. زياد عبد العزيز المدني.............................................................. 181

• الُبعـــد التـــاريخّي لالأوقــاف الإ�ضـــالمّية في القــــد�س ال�ضـــريف 
    مديرية عموم اأوقاف القد�س1843-1948م ودورها في خدمة وتوثيق اأوقاف فل�ضطين 

197 ..........................................................................    دة. نائلة الوعري
•اأوقاف الكنائ�س الم�ضيحّية في القد�س

229 ....................................................................... د. روؤوف اأبو جابر
• موجز لتاريخ اأوقاف الكني�ضة الأرثوذك�ضّية )اأم الكنائ�س( في القد�س

اأ. با�صم فراج............................................................................ 247 



- 8 -

• الأوقاف الم�ضيحّية الكاثوليكّية في القد�س
253 ................................................................... المطران مارون لحام

• الأوقاف الأرمنّية في القد�س
المطران �صتيفاد غاربيان ............................................................... 271

• لمحة عن بع�س الأوقاف القبطّية في الأرا�ضي المقد�ضة
285 ................................... مها باالإنابة: االأب ميخائيل ثابت( االأنبا اأبراهام )قدرّ

• لمحة عن الكني�ضة الأثيوبية في القد�س 
289 ................................................................ اأ. �صتالين جبيري�صيال�ض 

• هجرة الم�ضيحيين من القد�س خالل الفترة من 1948 - 2012م )الأ�ضباب والمخاطر(
293 ........................................................... د. جورج فريد طريف الداوود

• مدينة القد�س القديمة واأ�ضوارها في لجنة اليون�ضكو للتراث العالمي
دة. ريتا عو�ض........................................................................... 315

• النتـهاكــات الإ�ضرائيـليــة في مدينة القد�س المحتلة وما حولها
347 .................................................................... اأ. د. معاوية اإبراهيم

• م�ضروع توثيق مدينة القد�س القديمة
تقديم: المهند�صة روان العطور.................................................... 389

• املالحـــــــــــق
- خال�صة تو�صيات موؤمتر »االأوقاف االإ�صالمية وامل�صيحيرّة يف القد�ض ال�صريف«...... 399
- برنامج املوؤمتر..................................................................... 407
415 ........................................................ - اللجنة التح�صريية للموؤمتر
416 .......................................................... - قائمة امل�صاركن باملوؤمتر 
419 .................................................................. - من األبوم املوؤمتر 
- مطبوعات املنتدى ................................................................. 423



- 9 -


مقّدمة

اأة.دة. هند غ�ّضان اأبو ال�ضعر* 

تاريخ  مفا�صل  من  رئي�ًصا  مف�صاًل  ال�صريف  القد�ض  في  االأوقاف  مو�صوع  ي�صكل 
دخلها  اأن  منذ  القد�ض  تاريخ  جوانب  لكل  يوثق  الوقف  تاريخ  اإنرّ  اإذ  المقد�صة،  المدينة 
الم�صلمون فاتحين، بحيث ال يمكن للدار�ض اأن يتناول تاريخ القد�ض وجوارها دون العودة 
ل م�صادر على درجة كبيرة من الم�صداقية، توؤرخ  لم�صادر و�صجالت الوقف، التي ت�صكرّ
الحياة  جزئيات  ولكل  االإدارية،  الحياة  حال  ولواقع  واالجتماعية  االقت�صادية  للحياة 
اليومية التي توؤكد عمق الوجود العربي منذ اأكثر من خم�صة ع�صر قرًنا من عمر الزمان، 
ومن هنا، كان اختيار المنتدى لهذا المحور بتوجيه من �صمو الأمير الح�ضن بن طالل، 
موفًقا ومدرو�ًصا، الأنه يفتح باب البحث المعمق، وي�صع االأ�صا�ض لموؤتمرات الحقة ت�صتند 
اإلى محور االأوقاف، وت�صيف الجديد للجهود ال�صابقة التي قدمتها الموؤتمرات والندوات 

االأكاديمية اأو التي اأقامتها الموؤ�ص�صات التي تخت�ض ب�صوؤون المدينة المقد�صة. 

ي�صكل فتح ملف االأوقاف في القد�ض حالة من الرد على الفكر ال�صهيوني المت�صدد 
الذاكرة  ومحو  القد�ض،  في  واالأهالي  المكان  ذاكرة  لمحو  االإ�صرائيلية  والممار�صات 
على  يعمل  والذي  تحديًدا،  وجوارها  القد�ض  يواجه  الذي  الحقيقي  الخطر  هو  المنظم 
قلت  اإن  اأبالغ  وال  اإحالل هوية غير حقيقية،  وتحييدها ومحاولة  االأجيال  اإق�صاء ذاكرة 
اأهاليه  وفعاليات  المكان  هوية  على  الدامغ  الرد  هي  المقد�صية  االأوقاف  �صجالت  باأن 

 . ، * اأ�صتاذة التاريخ في جامعة اآل البيت، وع�صو منتدى الفكر العربي/االأردنرّ
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مع  العثماني  للعهد  وا�صتمراًرا  المملوكي  بالعهد  مروًرا  االأيوبي،  العهد  منذ  العرب  من 
وانتهاًء  للهجرة/1918م،   1337 عام  نهايته  وحتى  1516م،  للهجرة/الموافق   922 عام 
بالعهد الوطني، مع حكومة في�ضل بن الح�ضين في دم�صق، وو�صواًل اإلى وحدة ال�صفتين، 
وتولى االأ�صرة الها�صمية الو�صاية على االأماكن المقد�صة. هذه العهود المتالحقة الطويلة 
نراها  القد�ض وجوارها، وهي كما  وتثبت من خاللها هوية  الوقفية،  ال�صجالت  تحفظها 
الورقة الرابحة التي ما زلنا نحتفظ فيها، رغم اأننا نفقد االأر�ض والممتلكات، واالأخطر 
من هذا، مواجهتنا لنزيف الهجرة المقد�صية اإلى العالم الغربي، وتحديًدا اأهالي القد�ض 
يفرغ  الذي  المخيف  الهاج�ض  المتنامية  الهجرة  هذه  اأ�صبحت  بحيث  الم�صيحيين،  من 
مع  االأخطبوطية  اأذرعه  ليمدرّ  ال�صهيوني  للم�صروع  المجال  ويف�صح  اأهاليها،  من  القد�ض 
لتنفيذ  وت�صميم  بعناية  المر�صومة  الخطوات  وتمرير  المدينة  لتهويد  العازل  الجدار 

المخطط ال�صهيوني الب�صع باالإق�صاء والتهويد. 

جاءت محاور هذا الموؤتمر مدرو�صة بوعي، بحيث تم فيها التعريف بم�صادر التوثيق 
لالأوقاف �صواء اأكانت اإ�صالمية اأم م�صيحية، وربما كانت المرة االأولى التي يدر�ض موؤتمر 
متخ�ص�ض باالأوقاف اأوقاف الم�صيحيين في القد�ض للطوائف كافة، وهذا التوجه يجعلنا 
الدرا�صة  من  الباحثين  لتمكين  الكن�صيرّة  الوقفية  ال�صجالت  فتح  م�صتقباًل  يتم  اأن  نتمنى 
وجوارها،  القد�ض  في  الم�صيحي  الوجود  ا�صتمرارية  توؤكد  التي  االأوقاف  لهذه  المعمقة 
واقعها  تمكننا من درا�صة  للباحثين  االإ�صالمية متاحة  االأوقاف  اأننا نجد م�صادر  مقابل 
منذ العهد االأيوبي ومتابعتها حتى نهاية العهد العثماني، من خالل الحجج الوقفية التي 
حر�ض العثمانيون فيها على توثيق الحجج الوقفية االأيوبية ومن ثم المملوكية، ونحن نرى 
اأن هذا يمكننا من تخ�صي�ض محور وا�صع وجديد لالأوقاف الم�صيحية عبر تاريخ المدينة 

المقد�صة الوا�صع والممتد، في موؤتمر قادم اإن �صاء اهلل. 

تقدم االأوراق التي ي�صرفني اأن اأقدمها في هذا الجزء الخا�ض بالتوثيق من اأعمال 
هذا  اأن  اإال  التناول،  على  تغلب  العثمانية  المرحلة  اأن  ومع  متنوًعا،  ت�صوًرا  الموؤتمر، 
العا�صر  القرن  منذ  للباحثين،  متاحة  فهي  والوثائق،  وال�صجالت  المواد  توافر  اإلى  عائد 
عهد  نحو  القادمة  الدرا�صات  توجيه  يمكن  وربما  الميالدي،  ع�صر  الهجري/ال�صاد�ض 
وحدة ال�صفتين، الذي يمثل مرحلة غنية باالهتمام باالأوقاف، وهو ما نطمح اإليه لتكامل 
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المراحل والمحاور، ويبدو للمت�صفح لالأبحاث المن�صورة هنا، اأنها توثق لواقع حال اأهالي 
القد�ض ولمرافق المدينة المقد�صة وواقعها الجغرافي وتطور نظام الوقف واإدارته، ولم 
تغفل االأوراق دور المنظمات وتحديًدا اليون�صكو في الحفاظ على التراث الثقافي للمدينة 
المقد�صة، مع التركيز على الدور االأردني في هذا المجال، وتدق االأوراق ناقو�ض الخطر 
من تفريغ القد�ض وجوارها من اأهاليها من العرب الم�صيحيين، وكل هذه الدرا�صات تتمتع 

بم�صداقية بعودتها للمرجعيات والتزامها بالمنهجية المطلوبة. 

والقراء  الباحثين  اأيدي  بين  الموؤتمر  هذا  اأعمال  العربي  الفكر  منتدى  ي�صع  واإذ 
هذه  ن�صر  مع  تترافق  خطوة  اإلى  ن�صير  اأن  لي�صرنا  فاإنه  العربي،  الحرف  ي�صل  حيثما 
و�صلت  التي  النتائج  لن�صر  والفرن�صية،  االإنجليزية  اللغتين  اإلى  ترجمتها  وهي  االأعمال، 
االأكاديمي  والعمل  البحث  في  كبيرة  بم�صداقية  يتمتعون  الذين  الم�صاركين  اأوراق  اإليها 

والموؤ�ص�صي الخا�ض ب�صوؤون المدينة المقد�صة. 

وختاًما، ي�صرني اأن اأثمن عالًيا الدور الواعي الذي يقوم فيه راعي هذا المنتدى �صمورّ 
االأمير العالم الح�ضن بن طالل، واأن اأ�صكر جهود اأمين عام المنتدى الدكتور ال�صادق 
الطيرّب  بالجهد  اأنوه  اأن  يفوتني  وال  كايد ها�صم،  االأ�صتاذ  العام  االأمين  وم�صاعد  الفقيه، 
الذي بذلته كاًل من االأختين مي الحلتة ومي�صاء خلف، في ت�صحيح واإخراج هذه االأبحاث 

ب�صبر واأناة. لهم مني جميًعا كل الودرّ والتقدير. 

التي  للقد�ض  قبل  من  قدمت  التي  للجهود  جديًدا  االأبحاث  هذه  ت�صيف  اأن  واآمل 
العمل ل�صون هوية  نعمة  كلنا وتوحدنا محبتها، جمعنا اهلل في رحابها، ووهبنا  تجمعنا 

المدينة المقد�صة بالفكر والقول واالأعمال، اإنه �صميع قدير. 





كلمـــــات االفتتــــــاح
)خال�ضة ومقتطفات(
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كلمة �ضاحب ال�ضمّو الملكّي
م* االأمير الح�سن بن طالل المعظَّ

)خال�ضة(
دعا �صمو االأمير الح�صن بن طالل اإلى »�صيحة عقل و�صمير الإنقاذ القد�ض المحتلة 
بدعمها وتمكين مواطنها العربي وفق روؤية ناظمة لالأولويات اأمام االعتداءات االإ�صرائيلية 
احترامها  و»وجوب  تاريخًيا«  الممتدة  وال�صرعية  الها�صمي  »الدور  اإلى  الفًتا  اليومية«، 

وو�صعها في المكانة ال�صليمة«.

ومخالفاته  المقد�صة  المدينة  �صد  االحتالل  »انتهاكات  خطورة  من  �صموه،  وحذر 
القانونية والدولية المتوالية منذ �صمها وتوحيدها بلدًيا«.

الم�صالح  عن  بعيًدا  لالأمة  العام  ال�صالح  حول  الجمعي  »التقاطر  �صرورة  واأكد 
وتفعيل  تمكين  بهدف  االأموال،  اأ�صحاب  جهود  وا�صتنكاف  التن�صيق  وغياب  ال�صيقة 

المواطنة العربية في القد�ض المحتلة«.

وراأى اأن »المواطن في المدينة المقد�صة، نتيجة ممار�صات العرب والم�صلمين، بات 
محروًما من كثير من الخدمات واأ�صكال الرعاية التي تفر�صها الهوية الم�صتركة اإذا اأريد 

منه الحفاظ على ال�صمود والبناء«.

اأن  غير  المرفو�ض«،  ال�صم  ماآالت  من  جزًءا  يعدرّ  اليوم  المدينة  »حال  اإن  وقال 
داخل  من  المنطلق  ذلك  عن  تماًما  مختلف  القاهرة  اأو  ان  عمرّ عن  ال�صادر  »الرف�ض 

االأرا�صي المحتلة«.

المحتلة،  االأرا�صي  كافة  في  يومًيا  الم�صتمر  الخا�صة  االأمالك  »تدمير  اإلى  واأ�صار 
ب�صبب غياب اأعمال ال�صيانة والترميم المنا�صبة والتي ت�صتخدم ذريعة من قبل المعتدي«.

ودعا اإلى »الر�صد المتفرد على ال�صعيد االإ�صالمي للوقوف على حجم المتغيرات 
ا، المتابعة واالهتمام  الناتجة عن اإقامة الم�صتعمرات في القد�ض المحتلة، بما يعك�ض، اأي�صً

* رئي�ض منتدى الفكر العربيرّ وراعيه.
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االكتفاء  دون  من  االحتالل،  من  يعاني  الذي  الفل�صطيني  العربي  ال�صعب  اأمام  اليومي 
بموقف ال�صجب واال�صتنكار فقط«.

وتوقف عند ما اعتبره »غياب الم�صتركات الخالقة المولدة للمبادرات �صمن اأر�صية 
والتكايا  ال�صبل  في  واالإعمار  الم�صروطة  »الزكاة  عن  مت�صاءاًل  القد�ض«،  الإعمار  وا�صحة 
الالحقة  االأ�صرار  ور�صد  الرقمية  الفجوة  تج�صير  بهدف  المكتبات  وتحديث  والزوايا 
الطبيعية  الظروف  بفعل  المقروء  واالإنتاج  االإ�صالمية  العربية  وبالح�صارة  بالمقد�صيين 

وعن�صر االحتالل«.

طابعها  من  وتجريدها  والم�صيحية  االإ�صالمية  االأوقاف  اأمالك  »تدمير  اإلى  ولفت 
الديني«، منتقًدا »تق�صير بع�ض الموؤ�ص�صات المعنية في نقل معاناة المقد�صيين واأو�صاع 

القد�ض المحتلة، والقيام بما هو مطلوب منها فعلًيا«.

و�صدد �صموه على اأهمية »تقديم الدعم المادي والمعنوي والفكري للقد�ض المحتلة 
المدينة  يخ�ض  هنا  »الحديث  اأن  اأكد  اأنه  غير  لالأولويات«،  ومحددة  ناظمة  روؤية  وفق 

المقد�صة ولي�ض م�صاريع تجارية اأو دخل محدود لفئة معينة من النا�ض«.

واإحكام  والجمالية  الروحانية  القد�ض  بمدينة  االهتمام  »اإيالء  �صرورة  اإلى  ونوه 
اإلى »خطورة  والمعا�صرة«، منبًها  والحداثية  التاريخية  المفاعيل  بين  والتكامل  التنا�صق 

ا�صتمرار االإهمال في هذه الجوانب«.

للديانات  باحت�صانها  تتجلى  الجليلة  المقد�صة  المدينة  هذه  »مكانة  اإن  وقال 
اليهودية والم�صيحية واالإ�صالمية المتعاي�صة زهاء 13 قرًنا، بما يمثل تراكم ذخيرة غنية 
من الحقوق والتقاليد المتعارف عليها بهدف الو�صول اإلى �صتى االأماكن المقد�صة، داخل 

القد�ض وخارجها، بحرية ومن دون عوائق«. 

ر�صدها  و�صرورة  التاريخية  االإ�صالمية  الم�صيحية  »العالقات  اإلى  �صموه  ولفت 
توثيقًيا«، ولكنه توقف عند ممار�صات بع�ض الجهات المتطرفة با�صم االإ�صالم واالقتتال 
االإ�صالمي الم�صيحي في اإفريقيا الو�صطى باأب�صع �صوره واالعتداءات الجارية على يد من 

يدعون االإ�صالم، والتي ال تقبل باأي منطق عقالني«.
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م�صروع  لتطوير  فاعلة  م�صاهمات  المتخ�ص�صة عن  اللقاءات  »خروج  اأهمية  وقدر 
وفق الروؤية الناظمة والنظرة اال�صت�صرافية بما ي�صتحق من عناية مهنية متميزة«، معتبًرا 

اأن »البداية حتى لو كانت متاأخرة اأف�صل من المكوث والبقاء على االأطالل«. 
ه �صرورة و�صع ا�صتراتيجية قابلة للتطبيق خالل المرحلة المقبلة للحفاظ  واأكد �صمورّ

على القد�ض المحتلة من اعتداءات االحتالل االإ�صرائيلي المتوا�صلة.
للمرحلة  المدى  متو�صطة  مو�صوعية  خطة  اإيجاد  المهم  »من  اإنه  �صموه،  وقال 
المحتلة  القد�ض  دعم  اأجل  من  الواقع«،  اأر�ض  على  للتطبيق  »قابليتها  �صريطة  المقبلة«، 

واإنقاذها من اعتداءات االحتالل.
الوقفي  »االإ�صقاط  اإمكانية  ومدى  ذلك،  في  االأوقاف«  »دور  حيوية  اإلى  ولفت 
على  المواقع  الإ�صقاط  مو�صوعية  عملية  علمية  خريطة  اإيجاد  بمعنى  الواقع،  اأر�ض  على 

الوقفيات، فيما يتعلق بمدينة القد�ض المحتلة«.
المدينة  في  م�صيحًيا  وقًفا  و130  اإ�صالمية،  وقًفا   1680 نحو  »وجود  اإلى  واأ�صار 

المقد�صة«، مت�صاءاًل عن الحد الفا�صل بين اإدارة الف�صاءين الديني والثقافي.

مقتطفــــــــات*
من كلمة الأمني العام ملنتدى الفكر العربي

الدكتور ال�ضادق الفقيه

للقد�ض،  ق�صية  كل  يف  دائًما  حا�صًرا  ليكون  نف�صه  قدمرّ  العربي  الفكر  منتدى  »اإن 
فالقد�ض لي�صت ق�صية وقف جامد ولي�صت ق�صية مبنى جامد، فاملبنى فيها مقد�ض كما 
هي مقد�صة، واالإن�صان فيها معنيرّ بهذه القدا�صة كما هي مقد�صة، واالأر�ض فيها مقد�صة، 
، ويجب اأن ننظر اإليها من خالل هذه ال�صعة الكبرية واملهمة التي  وكل �صيء فيها مقد�ضرّ
ا لكل الر�صاالت، فهي اأر�ض لي�صت ككل االأرا�صي، ووقف  ها اهلل �صبحانه وتعاىل اأر�صً خ�صرّ
فيها لي�ض ككل االأوقاف، اإن الوقف معني باحلا�صر كما كان معنًيا يف املا�صي، وهو معني 

قطًعا بامل�صتقبل.«

»الأوقاف  بعنوان  �ضدر  الذي  الكتاب  هذا  من  الأول  الجزء  في  الفتتاح  لكلمات  الكاملة  الن�ضو�س  الإ�ضالمّية والم�ضيحّية في القد�س: الأبعاد القانونّية والإن�ضانّية«، 2014.* 
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»وعندما نتحدث عن الوقف اليوم يف هذا املوؤمتر الهام، ال نتحدث عن مباٍن، واإمنا 
نتحدث عن معاٍن م�صتمرة يف حياتنا، وينبغي اأن تكون م�صتمرة، بانية حلياتنا اليوم وغًدا، 
فاالأوقاف،  اخل�صو�صية،  بهذه  با�صتمرار  معها  نتعامل  اأن  وينبغي  خا�صة  حالة  فالقد�ض 
اأن  قررنا  لهذا  اخلا�صة،  العناية  دائًما  لها  يكون  اأن  ينبغي  اإ�صالمية،  اأم  م�صيحية  كانت 
اآنًفا،  ابتداأناه منذ �صنوات، كما ذكرت  العام الذي  الن�صاط  يكون هذا املوؤمتر جزًءا من 
بوقفه  فيها  يكون  اأن  القد�ض  الإن�صان  نريد  الأننا  القد�ض،  والإن�صان  وللقد�ض  القد�ض  حول 
وملكه وبوجوده احلقيقي يف القد�ض، ال ن�صتطيع اأن نتحدث عن قد�ضرّ ال وجود للمقد�صين 
فيها، كما ال ن�صتطيع اأن نتحدث عن قد�ض واالأمالك فيها ت�صرق، واالأوقاف فيها ت�صرق، 
ر، فالقد�ض باإن�صانها ووقفها ومبانيها  د وُيهجرّ واالأرا�صي فيها تتقطع، واالإن�صان فيها ُي�صررّ

وبكل معانيها، فهي قد�ض االأر�ض، كما هي قد�ض ال�صماء.«

من كلمة رئي�س اللجنة التح�سريية للموؤمتر 
معايل الدكتور ه�ضام اخلطيب

ومن  القد�ض،  العربي يف  الوجود  اأ�صا�ض يف  هو  عليها  واملحافظة  االأوقاف  وجود  »اإن 
هنا جاءت توجيهات �صمو االأمري احل�صن بن طالل بالتح�صري لعقد هذا املوؤمتر، واأنا �صاكر 
مو�صوع  يكون  باأن  العربي  الفكر  ملنتدى  وتوجيهاته  املجال  هذا  يف  ومثابرته  �صموه  جلهود 
القد�ض االأ�صا�ض يف جهود املنتدى االآن ويف امل�صتقبل، واإن �صاء اهلل �صياأتي املزيد من امل�صاهمة 

من املنتدى يف �صوؤون القد�ض واملحافظة على عروبتها.«

»اأتطلع اإىل م�صاهماتكم الفكرية والبحثية املتميزة، والتي �صتوثق جميعها باللغة العربية 
ا اإىل الفرن�صية،  و�صت�صدر يف كتاب، واآمل بعد ذلك اأن ترتجم اإىل اللغة االإجنليزية، واأي�صً

وت�صدر يف كتب توثق احلقوق العربية الوقفية االإ�صالمية وامل�صيحية.«
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من كلمة اأمني القد�س ال�سريف
احلاج زكي الغول

»القد�ض ا�صتبيحت بال رادع وبال ُمدافع، ورد الفعل كاأنه غري وارد. يقول اهلل تعاىل: 
ْثِل َما اْعَتَدى َعلَْيُكْم )البقرة: 194(، فعلينا اأن  َفَمِن اْعَتَدى َعلَْيُكْم َفاْعَتُدوا َعلَْيِه ِبِ
حقوق  لنيل  بال�صعي  لو  حالًيا،  االأقل  وعلى  مبثله،  االعتداء  برد  االإلهي  االأمر  هذا  يف  نفكر 
بعد  اأر�صهم  بقية  على  دولة  للفل�صطينين  اأعطى  الذي  والقانون  احلق  بقوة  الفل�صطينين 
يف  املتحدة،  االأمم  هيئة  عن  ال�صادر  التق�صيم  م�صروع  يف  لليهود  اأعطاه  منها  جزًءٍا  �صلخ 
نامت  التي  الكثرية  القرارات  الفل�صطينين هذه؟! وغري ذلك من  دولة  فاأين  العام 1947. 
عن تنفيذها هيئة االأمم املتحدة وجمل�ض اأمنها حتت �صغط اليهود، وغياب املطالبة العربية 

االإ�صالمية بالتنفيذ.«

»اأما مو�صوع هذا اللقاء حول )االأوقاف االإ�صالمية وامل�صيحية يف القد�ض( فهو اأمر 
له اأهميته و�صرورته، الأن االأوقاف منذ �صدر االإ�صالم حتى اليوم هي عبارة عن موؤ�ص�صات 
تعليمية، غذائية،  اإن�صانية،  وهيئات  م�صوؤوليات عديدة  تدعم  االأهداف،  متعددة  خريية، 
تقوم  التي  للم�صاريع  التمويلية  العائدات  وتر�صد  وغريها،  ودينية،  اإ�صكانية،  �صحية، 
باإن�صائها، كامل�صاجد وما يتبعها من مدار�ض لطالب العلم، والوقف عليها وعلى الطالب، 
وعلى امل�صت�صفيات واإداراتها، كما يعلمنا التاريخ عما كان من زمن الر�صول  واخللفاء 
واملماليك  االأيوبي  الدين  �صالح  واأوقاف  واالأيوبين،  والعبا�صين  واالأموين  الرا�صدين 
وجود  خاللها  يكن  مل  قدمية  اأزمنة  يف  اأوقفت  واأغلبها  اليوم.  اإىل  وغريهم  والعثمانين 
لليهود على اأر�ض القد�ض، كما �صهد بذلك طلب بطريرك القد�ض �صفرونيو�ض من الفاحت 

اخلليفة عمر بن اخلطاب  اأن ال ي�صكن اليهود القد�ض مع اأهلها العرب.«
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من كلمة املدير العام للمنظمة االإ�سالمية
للرتبية والعلوم والثقافة »االإي�سي�سكو«

معايل الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري
)األقاها باالإنابة معايل الأ�ضتاذ الدكتور �ضالح جرار(*

االإ�صالمية  االأمة  بها  متررّ  التي  الظروف  ظل  يف  خا�صة  اأهمية  املوؤمتر  هذا  »يكت�صب 
د هويتها الثقافية، ويواجه الرتاث االإ�صالمي  اليوم، حيث تواجه حتديات عاتية اأ�صبحت تهدرّ
اأعمال  يف  املتمثلة  املخاطر  عن  ف�صاًل  والكوارث،  واملناخية  الطبيعية  املخاطر  من  عدًدا 
النهب وال�صلب والتخريب، وهو االأمر الذي يحتم على الدول االأع�صاء اأن تنه�ض مب�صوؤولياتها 
الرتاث  املتوالية على  التحديات واملخاطر، وبخا�صة يف ظل ت�صاعد االعتداءات  جتاه هذه 
احل�صاري العريق يف فل�صطن بعامة، ويف القد�ض بخا�صة، بهدف تهويده اأو تدمريه اأو �صلبه 
امل�صجد  حميط  يف  االإ�صرائيلي  االحتالل  �صلطات  بها  تقوم  التي  احلفريات  وكذلك  ونهبه، 
االأق�صى املبارك. وقد اأكدت »االإي�صي�صكو« يف هذا ال�صاأن، على اأن املعامل االأثرية واالأوقاف 
االإ�صالمية يف مدينة القد�ض ال�صريف، هي مقد�صات لالأمة كلها ال ُيقبل امل�صا�ض بها، باأي حال 

من االأحوال.«

احل�صاري  الرتاث  باأهمية  والثقافة  والعلوم  للرتبية  االإ�صالمية  املنظمة  من  »واإمياًنا 
والثقايف الفل�صطيني، واإلتزاًما مب�صوؤولياتها يف حماية مظاهره املادية والفكرية و�صيانتها، 
اأ�صكال  لكل  االإن�صاين  الرتاث  هذا  فيها  يتعر�ض  التي  احلالية  الظروف  ظل  يف  وبخا�صة 
التدمري، والتخريب، وال�صلب، والنهب، والتهويد، فاإنها توا�صل جهودها، يف ظل هذا املجال، 
بتوثيق ال�صيا�صات واالنتهاكات االإ�صرائيلية، واإعداد التقارير الفنية عنها التي توؤكد خمالفتها 

لالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة.«

 . * اأ.د. �ضالح جّرار: وزير الثقافة ال�صابق، ونائب رئي�ض جامعة العلوم االإ�صالميرّة العالميرّة؛ ع�صو المنتدى/االأردنرّ
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على  االإ�صرائيلية  لالعتداءات  ال�صديد  رف�صها  عن  تعرب  اإذ  »االإي�صي�صكو«  »اإن 
فاإنها  له،  تتعر�ض  مبا  وتنديدها  ال�صريف،  القد�ض  يف  وامل�صيحية  االإ�صالمية  املقد�صات 
حر�صت على اإدراج مدينة القد�ض ال�صريف على راأ�ض قائمة الرتاث يف العامل االإ�صالمي، 
يف االجتماع الثالث للجنة الرتاث التابعة لها، الذي انعقد يف مدينة تون�ض العا�صمة، يف 
الفرتة من 27 اإىل 29 ت�صرين الثاين )نوفمب( 2012م، وذلك حلثرّ املجتمع الدويل على 
املتوا�صل  اأعمال احلفر  وقف  اأجل  من  االإ�صرائيلي  االحتالل  �صلطات  على  لل�صغط  التدخل 
للمواثيق  �صارخ  انتهاك  ذلك  اأن  باعتبار  الفل�صطينية،  املدن  ويف جميع  القد�ض،  مدينة  يف 
واملعاهدات الدولية ذات االخت�صا�ض، ولقرارات جلنَتْي الرتاث العاملي »لليون�صكو«، والرتاث 

يف العامل االإ�صالمي يف »االإي�صي�صكو«.«
»اإن التحديات التي تواجه االأوقاف االإ�صالمية وامل�صيحية يف القد�ض ال�صريف حتتاج 
منا اإىل تكثيف اجلهود حلمايتها من التدمري والتهويد، والعمل على و�صع ا�صرتاتيجيات فعالة 
تعاىل، من خالل  امل�صمار، مب�صيئة اهلل  العمل معكم يف هذا  و�صنوا�صل  عليها.  للمحافظة 
التن�صيق مع اجلهات الوطنية والدولية، بهدف احلفاظ على االأوقاف االإ�صالمية وامل�صيحية 
يف القد�ض ال�صريف، ا�صت�صعاًرا منا للم�صوؤولية امللقاة على عاتقنا جميًعا، للمحافظة على هذا 

االإرث الثقايف الكبري الذي ميثل جزًءا مهًما من تراث اأمتنا االإ�صالمية املجيدة.«

مـــــــن كــلمـــــــة امل�ســـــــاركني
الأ�ضتاذ الدكتور فا�ضل مهدي بيات/تركيا*

تاريخ  يف  احل�صا�صة  اجلوانب  اأهم  من  جانًبا  لنتناول  الباحثون،  نحن  اليوم،  »نلتقي 
املدينة املقد�صة وهو »االأوقاف«. وب�صرف النظر عن التكرار اململ يف بطون بع�ض االأوراق، 
اإال اأن هناك ما ي�صتحق التوقف عنده واإبرازه، فهناك اأمور كثرية بحاجة اإىل ك�صف الغطاء 

عنها واآن االآوان اأن نعمل جاهدين من اأجله.«

* اخلبري يف مركز االأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة االإ�صالمية »اإر�صيكا«، منظمة التعاون االإ�صالمي/ تركيا.
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جهة  على  وقًفا  كانت  عليها،  بني  وما  القد�ض،  اأرا�صي  معظم  اأن  قلنا  اإذا  نبالغ  »ال 
ا حلرّ بها؟ هل اأ�صبحنا ندر�ض  خريية، ولكن اأين هي هذه االأوقاف؟ هل هناك من يخبين عمرّ

االأوقاف كاأي حدث تاريخي اأ�صبح االآن يف زمن كان؟«

ومعظمها  م�صجلة  كلها  وقفيات  املجلدات،  ت�صعها  ال  القد�ض  الأوقاف  وقفيات  »هناك 
الأوقــاٍف  الطـابو  �صنـدات  ُتعدرّ  وقفيات منتلكها وهي  ال�صرعية،  القد�ض  يف �صجالت حمكمة 
اإنها اغت�صبت من قبل العائلة  اأن نقول  اأماكنها بحدودها... ولكن نخ�صى  ندر�ُصها ونعرف 
اجلامع  اأو  االأق�صى  للم�صجد  وقًفا  ما  يوًما  كان  املحل  اإن هذا  نقول  اأن  نخ�صى  الفالنية... 

العمري اأو العمارة العامرة التي بنتها زوجة ال�صلطان العثماين �صليمان القانوين.«

»يف الوثائق العثمانية اأجد معلومات مف�صلة عن قرى مترّ وقفها بالكامل جلهة وقفية 
بلع  مت  اأن  بعد  اإليها  لعينة  اأيٍد  وامتدت  اأو�صالها  ُقطعت  الوقفية  اجلهة  ولكن  القد�ض،  يف 
الباحثن  اأ�صبحت تنادينا نحن  اأوقافها يف خب كان،  اإىل جانب  اأوقافها... فاأ�صبحت هي 
لنك�صف عنها ونطالب اأ�صحاب القوى با�صرتدادها، ولكن علينا نحن الباحثن اأال جنامل على 
ح�صاب حقوقنا، نحن مل نكن وعاًظا لل�صالطن حتى نتزلف الأ�صحاب نفوٍذ جمعوا ثرواتهم 

ب�صرقة جهود اأجدادنا.«
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جهود الدولة العثمانية في حماية الموؤ�س�سات الوقفية في القد�س
عهد �ضليمان القانوني )1520-1566م( نموذًجا

اأ.د. فا�ضل بيـات*

تمهيــــد
اأُعدت هذه الدرا�صة وفًقا لمعطيات االأحكام ال�صلطانية الواردة في دفاتر المهمة)1( 
العثمانية، وهذه االأحكام عبارة عن ر�صائل �صادرة من الديوان الهمايوني با�صم ال�صلطان 
يرد  ما  تنفيذ  ي�صتوجب  �صلطانًيا  اأمًرا  منها  واحد  كل  وُيعدرّ  المحليين،  الم�صوؤولين  اإلى 
بعد  المهمة  دفاتر  في  ن  تدورّ الهمايوني  الديوان  في  تتخذ  التي  القرارات  وكانت  فيه. 
م�صادقة ال�صلطان عليها، لت�صدر على �صكل ر�صالة با�صم ال�صلطان، ولفظة »المهمة« هنا 
اخت�صار لعبارة »االأمور المهمة«. اأما الديوان الهمايوني فهو اأرفع مرجع ر�صمي في الدولة 
الم�صوؤولين،  كبار  وبم�صاركة  االأعظم  ال�صدر  برئا�صة  اجتماعاته  يعقد  وكان  العثمانية، 
االأهمية  غاية  في  بمعلومات  المهمة  دفاتر  وتحفل  بالدولة.  المتعلقة  االأمور  بكل  وُيعنى 
تتعلق بكل مناحي الحياة في اأرجاء الدولة العثمانية كافة. وقد و�صلنا من هذه الدفاتر 

حوالي 400 دفتر)2(. 

مما ال �صك فيه اأن الموؤ�ص�صات الوقفية التي كانت قائمة في القد�ض في اأواخر العهد 
المملوكي، وا�صلت وجودها ون�صاطها في العهد العثماني، ولم ُتلغ الدولة العثمانية اأًيا من 

* باحث، مركز االأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة االإ�صالميرّة، )اإر�صيكا(/ا�صتانبول.
)1( يحمـــل كل دفرت مـــن هذه الدفاتر ا�صم »مهمة دفرتي« اأي »دفرت املهمة« و�صن�صري اليها يف الهوام�ض فيما 
بعـــد باأ�صمائهـــا الواردة على غالفهـــا، اأي ملحًقا بها اأرقامها مثل »مهمة دفـــرتي 6«، وبا�صتثناء دفرتين 

حمفوظن يف طوب قابي �صرايي، فاإنها كلها حمفوظة يف مركز االأر�صيف العثماين يف ا�صتانبول. 
)2( عـــن دفاتر املهمة انظر: فا�صل بيات، بـــالد ال�ضام يف الأحكام ال�ضلطانية الواردة يف دفاتر املهمة، جلنة 
تاريـــخ بالد ال�صام، عمـــان 2005م، 1: 9، فا�صل بيات، البالد العربية يف الوثائـــق العثمانية، اإر�صيكا، 

ا�صتانبول 2010م، 1: �ض- ت. 
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هذه الموؤ�ص�صات �صواء اأكانت اإ�صالمية اأم غير اإ�صالمية، بل �صعت جاهدة اإلى المحافظة 
عليها، واإ�صافة موارد جديدة لها لديمومتها اأو تو�صيعها ح�صب اللزوم، وذلك الرتباط عمل 
اأقام  فقد  وف�صاًل عن هذا،  االأوقاف.  بهذه  وا�صتمراريتها  والخيرية  الدينية  الموؤ�ص�صات 
�صالطين الدولة العثمانية واأفراد العائلة الحاكمة ورجال الدولة والمي�صورون من االأهالي، 
لت�صمل  الوقفية  الموارد  هذه  تنوعت  وقد  مختلفة.  موارد  لها  ووقفوا  باأ�صمائهم،  اأوقاًفا 
قرى ومزارع واأرا�ٍض واأنهاًرا ودكاكين ودوًرا وحمامات وطواحين ومخازن واأحكاًرا وكروًما 
وب�صاتين ونقوًدا... اإلخ. ولم يكن باالإمكان ح�صر هذه الموارد وجمعها والمحافظة عليها اأو 
عدم تعر�صها لل�صياع واالختال�ض دون تنظيمها، واإذا كانت هذه الموارد ومجاالت �صرفها 
وال�صروط المتعلقة بها يتم اإدراجها عادة في الوقفيات التي يعدها م�صبًقا الواقفون وبكل 
الوقفيات كان يتطلب تدخاًل  الواردة في هذه  ال�صروط  اأن تنفيذ  اإال  الدقيقة،  تفا�صيلها 
�صوؤون  تنظيم  الدولة  على  وكان  ذلك،  ي�صتوجب  ما  هناك  اأن  راأت  كلما  الدولة  قبل  من 

الموؤ�ص�صات الوقفية، للحيلولة دون تجاوز المعنيين بالوقف اأو غيرهم عليه. 

ية كانت اأقل  وكما هو معروف، فاإن الم�صاكل التي تح�صل في نطاق االأوقاف الُذررّ
من  عائلية،  اأوقاف  هي  ية  الُذررّ فاالأوقاف  الخيرية،  االأوقاف  في  يحدث  كان  مما  بكثير 
منها  المنتفعين  العائلة  اأفراد  بين  ب�صاأنها  الناجمة  والخالفات  الم�صاكل  حلرّ  الممكن 
كغيره  الم�صتفيد  وهو  نف�صه،  ال�صخ�ض  فيها  والمتولي  الناظر  يكون  فقد  مواردها،  ومن 
�صاء  اإذا  اإال  العائلة،  خارج  من  اأي  غيرهم،  دون  مواردها  ومن  منها  العائلة  اأفراد  من 
اآخرين من خارج العائلة، كالخدم والعبيد والجواري، ولهذا يحر�ض  اأن ي�صيف  الواقف 
على المحافظة عليها، الأنه ال يعتبرها اإال مجرد ِملك �صرف له ولعائلته يت�صرفون بها اإلى 
زوال ن�صلهم جياًل بعد جيل اإلى انقرا�ض العائلة، فيتغير حينها و�صع الوقف، االأمر الذي 
ل تنفيذه«. اأما االأوقاف الخيرية فو�صعها مختلف، ونادًرا ما يكون  يمكن اعتباره »وقًفا اأُجرّ
والمتولي  الوقف  على  باالإ�صراف  الناظر  وتتمثل مهمة  واحًدا.  ا  �صخ�صً والمتولي  الناظر 

باإدارته، ويعمل فيه العديد من العاملين ُيحدد عددهم ح�صب نوعية الوقف و�صعته. 

مواردها  على  المحافظة  الخيرية  االأوقاف  في  للعاملين  الرئي�صية  المهمة  وكانت 
وديمومتها والحيلولة دون التجاوز عليها، ولم تكن االأمور المتعلقة باالأوقاف الخيرية تخلو 
الدولة، من خالل موؤ�ص�صاتها  اأحياًنا تدخاًل من جانب  ت�صتوجب  من م�صاكل م�صتع�صية 

الق�صائية واالإدارية في المنطقة، اأو حتى من اأرفع موؤ�ص�صاتها في المركز. 
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الهتمام العثماني بالموؤ�ض�ضات الوقفية
حر�صت الدولة العثمانية على اأداء الموؤ�ص�صات الوقفية لعملها على اأتم وجه، ولما 
كان هذا العمل محدًدا في الوقفيات، فقد �صعت الدولة اإلى فر�ض اإرادتها، ل�صمان عدم 
االإخالل  اأو  الوقفيات  هذه  في  والواردة  الواقفون،  و�صعها  التي  ال�صروط  على  الخروج 
فيها، وعدم التهاون في مهام العاملين في الموؤ�ص�صات الوقفية، والعمل على حماية هذه 

الموؤ�ص�صات والمحافظة على مواردها. 

وكانت الدولة العثمانية تقوم، بعد ان�صواء المناطق والبلدان تحت حكمها، باإجراء 
عملية التحرير فيها. واأب�صط تعريف لهذه العملية هو؛ م�صح االأرا�صي واإح�صاء ال�صكان 
عليها  اأُطلق  دفاتر خا�صة،  في  ن  تدورّ العملية  وكانت معطيات هذه  ال�صرائب)3(.  لتقرير 
ا�صم »دفاتر التحرير« اأو »الطابو«، مثل دفتر تحرير لواء القد�ض ال�صريف)4(. وبادئ ذي 
جانب  اإلى  الدفتر  في  ن  تدورّ االنتاج  وو�صائل  م�صقفات  من  فيها  بما  االأرا�صي  كانت  بدء 
على  المفرو�صة  والر�صوم  ال�صرائب  مقادير  تحديد  ويتم  المكلفين/المنتجين،  اأ�صماء 
لها جزء من  ُيخ�ص�ض  التي  االأماكن  اأ�صماء  وُتذكر  ومتعلقاتها،  االإنتاجية  الو�صائل  هذه 
هذه ال�صرائب ومنها االأوقاف. وهذا يعني، اأن الدولة كانت تخ�ص�ض جزًءا من مواردها 
للموؤ�ص�صات الدينية والخيرية لتمكينها من اأداء عملها. ويالحظ اأن الموارد المخ�ص�صة 
لموؤ�ص�صة من الموؤ�ص�صات الوقفية لم تكن تنح�صر على االأغلب في و�صيلة اإنتاج واحدة، بل 
في عدة و�صائل، تتوزع اأحياًنا خارج اللواء اأو حتى خارج الوالية، وهو ما �صنتوقف عنده 

ب�صيء من التف�صيل فيما بعد. 

باإ�صافة موارد جديدة  الزمن  تتو�صع بمرور  المخ�ص�صة لالأوقاف  الموارد  وكانت 
لها، االأمر الذي اأدى اإلى عدم تحمل دفاتر التحرير لمعطياتها لكثرتها، فذهبت الدولة 
معينة  مدينة  في  باالأوقاف  يتعلق  ما  كل  فيها  ن  تدورّ لالأوقاف،  خا�صة  دفاتر  اإعداد  اإلى 

)3( للتف�صيل يراجع: فا�صل بيات، الدولة العثمانية يف املجال العربي، بريوت 2007م، 75. 
)4( ن�صر الدكتور حممد عدنان البخيت ونوفان رجا ال�صوارية خم�صة جملدات من هذه الدفاتر حتت عنوان 
»دفاتـــر طابـــو لواء القد�س ال�ضريـــف«، و�صدرت �صمن من�صورات موؤ�ص�صـــة الفرقان للرتاث االإ�صالمي/ 

ان بن �صنتي 2005-2011م.  لندن، وطبعت يف عمرّ
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كالقد�ض مثاًل. وفي هذه الدفاتر لم ُيكتَف بذكر ا�صم الوقف فح�صب، بل تجاوز ذلك اإلى 
هذه  اإي�صال  اإلى  ت�صعى  العثمانية  الدولة  وكانت  المورد.  لها  �ض  ُيَخ�صَ التي  الجهة  ذكر 

الموارد اإلى جهاتها المحددة في الدفتر، وتتدخل كلما راأت اأن هناك تجاوًزا عليها)5(. 

وطبًقا لما ورد في قانوننامة والية ال�صام لعام 955هـ/1548م وفي قانوننامة لواء 
�صفد لعام 963هـ/1555م، فقد اأعفت الدولة العثمانية االأوقاف المخ�ص�صة للحرمين 
التكاليف  ومن  الديوانية،  العوار�ض  من  الرحمن  وخليل  ال�صريف  والقد�ض  ال�صريفين 

العرفية، ومن االأع�صار، اأي من كل ما له �صلة بالر�صوم وال�صرائب)6(. 

الموؤ�ص�صات  بموارد  يتعلق  ما  بت�صجيل  العثمانيين  قيام  اأن  هنا  نذكر  اأن  وينبغي 
الوقفية في ال�صجالت، اأدى اإلى المحافظة على هذه الموؤ�ص�صات من التطاول اأو ال�صيطرة 

عليها اأو �صياعها. 

تنظيم �ضوؤون الأوقاف
�صخ�ض  بها  يقوم  ال  الخيرية  باالأوقاف  المتعلقة  والمهام  االأمور  فاإن  اأ�صلفنا،  كما 
اأ�صغر عامل فيه،  اأكثر من واحد، بدًءا من الناظر وثم المتولي وحتى  واحد، بل يوؤديها 
ويهمنا هنا الناظر والمتولي، اأي الم�صرف واالإداري. وكانت االأعباء االإدارية والتنظيمية 
للوقف تقع على عاتق المتولين، الذين كان معظمهم تحوم حولهم ال�صبهات عند تعر�ض 
لالإ�صراف  ار  ُنظرّ الوقفية  الموؤ�ص�صات  معظم  في  ُعيرّن  ولهذا  ال�صرقة،  اإلى  الوقف  اأموال 
على اإدارة الوقف، ومراقبة االأمور المتعلقة بها، اأو ا�صُتعي�ض عن الناظر بالقا�صي. وكان 
القا�صي يراقب الموؤ�ص�صات الوقفية الواقعة في ق�صائه عن كثب، ويتدخل في �صوؤونها كلما 
يراهم  من  اإلى  المتولي  وظيفة  فيها  بما  الوظائف  ي�صند  وكان  ذلك.  ال�صرورة  اقت�صت 
اأهال لذلك، اإال اأنه كان م�صطًرا اإلى مراجعة الديوان الهمايوني الإقرار بع�ض االأمور التي 

)5( انظر على �صبيل املثال: مهمة دفرتي 3 �ض 427 حكم 1275.
(6) Ömer Lütfi Barkan, XV ve XVI’ıncı Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonominin 

Hukuki ve Mali Esasları, Birinci Cilt Kanunlar, Istanbul, 1943, 226-227, 230. 
امل�صلمـــون يف فل�ضطني، مركـــز االأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة االإ�صالميـــة، با�صت حممد اب�صريل وحممد 

داود التميمي، اأوقاف واأمالك. 
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اأقامتها  التي  العامرة  العمارة  متولي  راجع  1564م،  �صنة  ففي  عليه،  عر�صها  ي�صتوجب 
وقفها من  تم  التي  القمامة  توليته  وطلب  القد�ض،  في  القانوني  �صليمان  ال�صلطان  زوجة 
قبل ال�صلطان لتالوة القراآن في م�صجد قبة ال�صخرة بالقد�ض، وذلك جرًيا على العادة، 

ف�صدر اأمر �صلطاني اإلى قا�صي القد�ض لتوجيه التولية اإليه )7(. 
اأن المتولي كان يعيرّن بع�ض االأ�صخا�ض وربما القراء لتالوة  ومما يجدر ذكره هنا 
القراآن وذلك بعد الت�صاور مع القا�صي. اإال اأن متولي القمامة قام في عام 1564م باإ�صناد 
امتعا�صه من هذا  اإلى  اأدى  مما  القا�صي،  راأي  اأخذ  دون  االأ�صخا�ض  بع�ض  اإلى  الوظيفة 
دون  الوظيفة  توجيه  بعدم  اأمر  ف�صدر  الهمايوني،  الديوان  اإلى  �صكوى  وقدم  الت�صرف، 

علمه، واإيقاف المتولي عند حده عند قيامه بعمل مخالف لما اعتيد عليه)8(. 
موارد  جمع  على  العمل  كبيًرا  اهتماًما  العثمانية  الدولة  اأولتها  التي  االأمور  ومن 
الموؤ�ص�صات الوقفية وعدم �صياع اأي �صيء منها. وينبغي اأن ن�صير هنا، اإلى اأن بع�ض االأوقاف 
المخ�ص�صة لموؤ�ص�صة دينية اأو خيرية كانت كثيرة، وال تجتمع في مكان واحد، اأو منطقة 
واحدة، بل في اأماكن ومناطق مختلفة، ولم يكن بمقدور المتولين اأو الُجباة اأو العاملين في 
الوقف جمع هذه الموارد، ولهذا، لجاأت الدولة اإلى توظيف اأفراد من الجي�ض االإنك�صاري 
في هذا المجال، فكان يتم تن�صيبهم بالتناوب الأداء الخدمة في م�صالح االأوقاف، فعلى 
والية  من  مختلفة  اأماكن  في  القد�ض  في  العامرة  العمارة  اأوقاف  توزعت  المثال،  �صبيل 
االإنك�صارية  اأفراد  الهمايوني عدًدا من  الديوان  متوليها طلب من  اأن  نجد  ولهذا  ال�صام، 
من  كل  اإلى  ال�صلطان  با�صم  حكًما  الديوان  فاأ�صدر  االأوقاف،  م�صالح  في  ال�صتخدامهم 
االإنك�صارية  اأفراد  الإر�صال ع�صرة من  فيها،  االإنك�صارية  واآغا  ال�صام  والي  اأي  بكي«  »بكلر 

ليكونوا في خدمة االأوقاف المذكورة )9(. 
وطبًقا لما ورد في اأحد االأحكام ال�صلطانية العائدة اإلى �صنة 1564م، فاإنه كان يتم 
وع�صرة  اآمرهم،  مع  ال�صام  اإنك�صارية  اأفراد من  �صتة  توظيف  ال�صلطان  وباأمر من  �صنوًيا 

اأفراد من محافظي قلعة القد�ض، ليكونوا في خدمة االأوقاف عند الحاجة)10(. 

)7( مهمة دفرتي 6 �ض 33 حكم 67.
)8( مهمة دفرتي 6 �ض 93 حكم 193.

)9( مهمة دفرتي 3 �ض 176 حكم 484.
)10( مهمة دفرتي 6 �ض 28 حكم 57. 
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توفير الم�ضتلزمات الالزمة للموؤ�ض�ضات الوقفية
خر جهًدا في توفير الم�صتلزمات الالزمة للموؤ�ص�صات  كانت الدولة العثمانية ال تدرّ
توفير  اإلى  تلجاأ  وقد  واإدامتها،  اإ�صالحها  اأو  وترميمها  نواق�صها  الإكمال  وذلك  الوقفية، 
هذه الم�صتلزمات من واليات اأخرى بغية تمكين هذه الموؤ�ص�صات من القيام بن�صاطها في 
اأ�صرع وقت. وقد تتدخل الدولة وباأرفع مراجعها من اأجل توفير هذه الم�صتلزمات، وياأتي 
على راأ�ض هذه المراجع الديوان الهمايوني، وخير مثال على ذلك ما قام به الديوان عند 
م  بناء العمارة العامرة في القد�ض با�صم زوجة ال�صلطان �صليمان القانوني المعروفة بـ )ُخرَّ
الدينية  العلوم  لطالب  مجاًنا  الطعام  تقديم  العمارة  هذه  اإقامة  من  والغاية  �صلطان(، 
والمحتاجين واأبناء ال�صبيل. وعند المبا�صرة بالبناء في �صنة 1552م اأ�صبحت هناك حاجة 
اإلى م�صتلزمات ب�صرية من البنائين والنجارين، ال�صتخدامهم في البناء لعدم توافرهم في 
الهمايوني ال�صت�صدار حكم �صلطاني الأجل توفيرهم  الديوان  اإلى  المتولي  القد�ض، فلجاأ 
من الواليات القريبة، وبالفعل فاتح الديوان الهمايوني بكلر بكي ال�صام الختيار َمْن ي�صهد 

لهم بالكفاءة من البنائين والنجارين واإر�صالهم اإلى القد�ض الإكمال بناء العمارة)11(. 

وكان االأهالي يحر�صون اإلى جانب الدولة على اأداء الموؤ�ص�صات الوقفية عملها على 
اأتم وجه، ويطلبون من الدولة اإزالة كل العوائق التي تعيق عملها، ففي �صنة 1564م اأبلغ 
يت�صبب  مما  المياه  قلة  من  داود  النبي  حمام  معاناة  الهمايوني،  الديوان  القد�ض  اأهالي 
اآبار تتجمع فيها المياه  اأوقاف قبة ال�صخرة، وكانت له  بتعطيله. وكان هذا الحمام من 
في ال�صتاء، وبوا�صطتها كان يتم ت�صغيله، اإال اأن مياه هذه االأنهار لم تكن تكفي الأكثر من 
القليل. وكان  ال�صيء  اإال  للوقف  الحمام، ولهذا ال ُيح�صل من موارده  �صهرين ثم يتعطل 
اأمير �صنجق القد�ض وقا�صيه طلبا تزويد الحمام بكمية من المياه الجارية اإلى القد�ض، 
اإال اأن الديوان الهمايوني تريث في اتخاذ قرار بتلبية الطلب، خ�صية من تاأثير ذلك على 
اإذا  البالد عما  اأعيان  اال�صتف�صار من  ولهذا طلب  المياه.  ال�صرب لالأهالي من هذه  حق 
كانت هناك مياه زائدة ليتزود منها الحمام. وبالفعل تمرّ ا�صتمزاج اآراء االأعيان، فاأكدوا 
ولهذا  ال�صخرة.  قبة  لوقف  الفائدة  والحمام، ف�صاًل عن ح�صول  لالأهالي  المياه  كفاية 

)11( مهمة دفرتي، طوب قابي �صرايي 888 �ض 283 اأ - ب �ض 309 اأ. 
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اأعد اأهالي القد�ض مح�صًرا قدموه اإلى الديوان الهمايوني نا�صدوا فيه الموافقة على تزويد 
الحمام بكمية كافية من الماء. وبالفعل نزل الديوان الهمايوني عند رغبة االأهالي، اإال اأنه 

ا�صترط على اأن ال يوؤثر ذلك على حق ال�صرب لالأهالي)12(. 

�صت هذه القناة وقًفا  وفيما يتعلق بالقناة المائية الجارية اإلى القد�ض، فقد ُخ�صرّ
اأ�صخا�ض؛ وهم: الناظر، والكاتب،  اأربعة  لبع�ض الموؤ�ص�صات الوقفية، وكان يدير اأمورها 
واثنان لحفظ القناة، ويتلقون مخ�ص�صات مالية جراء قيامهم بالعمل. وكانت مياه القناة 
تكفي الإرواء القرى والمزارع المحيطة بها، اإلى اأن جرت المبا�صرة ببناء العمارة العامرة 
العمارة من  القانوني، فتم �صحب ما تحتاجه  ال�صلطان �صليمان  با�صم زوجة  القد�ض  في 
ذهبت  ولهذا  عليها.  المتزايد  الطلب  لتلبية  تكفي  ال  القناة  مياه  فاأ�صبحت  منها،  الماء 
الدولة العثمانية اإلى اإلحاق وادي االأبيار بهذه القناة، وخ�ص�صت االأموال الالزمة لتنفيذ 
بتنفيذ  الُمكَلف  القناة  اأمين  العمل، فقام  االأموال لم تكف الإنجاز  اأن هذه  اإال  الم�صروع، 
الم�صروع بقطع المخ�ص�صات المالية المخ�ص�صة من وقف القناة الأرباب الوظائف. وكان 
بمقدور القناة المائية اأن تدر موارد مالية عالية، لوال التجاوز الذي كانت تتعر�ض له من 
قبل ناظرها، اإذ كان يقوم با�صتغاللها وياأكل مواردها رغم العرو�ض المغرية ال�صتئجارها. 
ولم يكن الناظر وحده ممن يتجاوز على موارد القناة، بل اأ�صارت اأ�صابع االتهام كذلك 
اإلى رجال الق�صاء بالوقوف وراء الف�صاد الذي ي�صوب وقف القناة، وُذكر اأن ابن قا�صي 
القد�ض ال�صابق، اأخذ مبلًغا كبيًرا من الوقف بعد اأن اأجبر العاملين في القناة على ت�صليم 
مح�صول القناة اإليه، ولهذا قام قا�صي القد�ض باإبالغ الديوان باالنتهاكات التي تحدث في 
وقف القناة، واقترح اأن يتولى محافظ قلعة القد�ض نظارة القناة، وكاتبها �صوؤون الكتابة 

فيها، وُيعيرّن العاملون االآخرون من منت�صبي القلعة. 

ولكل ذلك اأ�صدر الديوان الهمايوني اأوامره اإلى والي ال�صام وقا�صيها بالتحقيق في 
كل ذلك، والعمل على ا�صترداد المال الذي اأخذه ابن القا�صي من موارد الوقف، كما اأمر 

الديوان بتوفير ما يطلبه متولي العمارة العامرة في القد�ض من م�صتلزمات مادية. 

)12( مهمة دفرتي 3 �ض 364 حكم 1076، و 6 �ض 55 حكم 113. 
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توفير الأمن لالأهالي العاملين في الموؤ�ض�ضات الوقفية
الالزمة  الم�صتلزمات  توفير  اإلى  ي�صعى  الهمايوني  الديوان  كان  الذي  الوقت  في 
لالأوقاف، عمل جاهًدا لتوفير االأمن واالأمان لالأهالي العاملين وال�صاكنين في الموؤ�ص�صات 
الوقفية، وب�صمنها القرى الموقوفة لالأوقاف. وعلى الرغم من اأن الدولة كانت م�صطرة اإلى 
ا باالأهالي  توفير االأمن واالأمان لرعاياها في كل اأنحاء الدولة، اإال اأنها اأولت اهتماًما خا�صً
العاملين في قرى الوقف، الأن ت�صغيل م�صادر الوقف وبخا�صة زراعة االأرا�صي الوقفية، 
كان يعتمد على العاملين فيها، وهوؤالء ال يمكنهم اأداء عملهم اإال في ظلرّ جو ي�صوده االأمن 
واالأمان، ففي �صنة 1559م اأر�صل متولى العمارة العامرة في القد�ض ر�صالة اإلى الديوان 
الهمايوني، ا�صتكى فيها بقيام م�صايخ ع�صيرة الم�صا�صقة باالعتداء على اأهالي قرية قاقون 
بلواء نابل�ض، وهي من اأوقاف العمارة المذكورة، واإنهم يغيرون عليهم وي�صلبون اأرزاقهم 
واأموالهم. كما اأن بع�ض الُع�صاة يغيرون على قرية جما�صين بلواء نابل�ض، وهي من اأوقاف 
ا، ويتجاوزون على االأهالي وي�صلبون اأموالهم، االأمر الذي اأدى اإلى  العمارة المذكورة اأي�صً
جالء االأهالي من هذه القرى، مما ترتب عليه اإلحاق اأ�صرار كبيرة باأموال الوقف. وما 
اأن تلقى الديوان الهمايوني ال�صكوى، حتى اأ�صدر حكًما �صلطانًيا اإلى اأمير نابل�ض باإيالء 
االأمر االهتمام التام، واإلقاء القب�ض على المتجاوزين على قرى الوقف، وا�صترداد االأموال 
الم�صلوبة منهم وتاأديبهم، ولم ين�ض الديوان تحذير اأمير ال�صنجق من مغبة التدخل في 

�صوؤون االأبرياء خالًفا لل�صرع)13(. 

والمتتبع لمعطيات االأحكام ال�صلطانية الواردة في دفاتر المهمة، يالحظ اأن حماية 
المعادية،  الع�صائر  من  حمايتهم  على  مقت�صرة  تكن  لم  االأوقاف  في  للعاملين  الدولة 
الدولة،  م�صوؤولي  من  حتى  عامة،  لتكون  ذلك  تجاوزت  بل  والحرامية،  الطرق  قطاع  اأو 
عامل  اأن  الهمايوني  الديوان  القد�ض  في  العامرة  العمارة  متولي  اأبلغ  1564م  �صنة  ففي 
الخوا�ض ال�صلطانية في القد�ض وغزة يتجاوز على اأهالي قرية ال�صافرية الموقوفة للعمارة 
المذكورة، وي�صتولي على حبوبهم مدعًيا اأن اأرا�صي هذه القرية داخلة �صمن حدود قرية 
الإعادة  التدخل  الهمايوني  الديوان  المتولي من  ا. وطلب  الم�صجلة ع�صرها خا�صً خرمند 
يتخذ  لم  الهمايوني  الديوان  اأن  اإال  حدهم،  عند  المعتدين  واإيقاف  الم�صلوبة،  االأموال 
اأن يتاأكد من االتهام، اإذ اأ�صدر اأمًرا اإلى اأمير �صنجق القد�ض  اأي قرار بهذا ال�صاأن قبل 

)13( مهمة دفرتي 3 �ض 175-176 احلكم 483.
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الخوا�ض  عامل  زعمه  مما  ق  والتحقُّ الو�صع،  بتق�صي  ليقوموا  والرملة  القد�ض  وقا�صيي 
لم يتخل عن م�صاألة  الديوان  اأن  القريتين، غير  بين  الفا�صلة  الحدود  ب�صاأن  ال�صلطانية 
ا، واتخاذ االإجراءات الالزمة بمقت�صى  اأي�صً التجاوز على الرعايا، فطلب التحقيق فيه 
اأحد  اأي  �صوؤون  في  التدخل  ومنع  �صرًعا،  اأموال  من  عليهم  ترتب  ما  وا�صترداد  ال�صرع، 

خالًفا لل�صرع والقانون، وتاأديب من ال يعباأ باالأمر)14(. 
ومما تجدر االإ�صارة اإليه، اأن الديوان الهمايوني كان يتريث دائًما في اتخاذ اأي قرار 
ب�صاأن الق�صايا المعرو�صة عليه، ومنها الق�صايا المتعلقة باالأوقاف، ويكلرّف كبار الم�صوؤولين 
ا  في الواليات كالبكلر بكي واأمير ال�صنجق والقا�صي للتحقيق فيها، اأو يوفد مبعوًثا خا�صً
لهذا الغر�ض، وكان يتوج�ض خيفة من ال�صكاوى الكيدية اأو االفتراء والتلفيق، وخا�صة �صد 
متولي االأوقاف، بغية تغييره في حالة ت�صديه للبع�ض عند قيامهم باأي عمل ي�صر بم�صالح 
م بع�ض الفالحين العاملين في اأوقاف العمارة العامرة في  الوقف، ففي �صنة 1566م تقدرّ
االأوقاف  قرى  اأن  فيها  ادعوا  الكريم،  عبد  االأوقاف  هذه  متولي  �صد  ب�صكوى  القد�ض، 
تعر�صت اإلى الخراب ب�صبب ظلمه، واتهموه باختال�ض اأموال اأوقاف الجوامع والم�صاجد، 
حتى غادرها اأئمتها وخطباوؤها فاأغلقت هذه الجوامع والم�صاجد اأبوابها اأمام الم�صلين. 
لكن يبدو اأن والي ال�صام وقا�صيي القد�ض والرملة علموا بمراجعة هوؤالء الفالحين الديوان 
الهمايوني وتقديمهم ال�صكوى، فاأر�صلوا ر�صالة اإلى الديوان الهمايوني اتهموا فيها هوؤالء 
الفالحين بالف�صاد والقتل وال�صرقة، واأنهم قدموا �صكواهم لتغطية مفا�صدهم، ون�صبوا اإلى 
المتولي تهًما باطلة، الأنه اأراد دفع مظالمهم عن االأهالي بالطرق ال�صرعية، اإال اأنهم لم 
ي�صتجيبوا له، وتمردوا في تاأدية ما بذممهم من مال الوقف، كما اأ�صاد الم�صوؤولون باأمانة 
�صكوى  الهمايوني  الديوان  تلقي  وبعد  واإخال�ض.  تفان  بكل  عمله  واأداء  ونزاهته  المتولي 
الفالحين ور�صالة الم�صوؤولين المحليين، لم يبت في االأمر، بل اأر�صل ن�صخة من ال�صكوى 
اإلى الم�صوؤولين للتحقيق في المو�صوع بمواجهة الخ�صوم، وك�صف الحقائق المتعلقة به، 
المذكورين في حالة ثبوت  الفالحين  اأمر بحب�ض  التحقيق، كما  بنتيجة  الديوان  واإعالم 
ما ن�صب اإليهم من تهم، وعر�ض المو�صوع على الديوان. ولم ين�ض الديوان التاأكيد عليهم 

باإلتزام جانب الحق، وتوخي الحذر من عر�ض الق�صية خالًفا للواقع)15(. 

)14( مهمة دفرتي 6 �ض 28 حكم 56.
)15( مهمة دفرتي 5 �ض 382-383 حكم 1017. 
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ممتلكات  حماية  اإلى  �صعت  العثمانية  الدولة  اأن  اأمثلة،  من  اأوردناه  مما  وي�صتدل 
االأوقاف، وردع التجاوزات التي تتعر�ض لها، ولهذا فتحت اأبواب موؤ�ص�صاتها المعنية وحتى 

اأرفع مراجعها اأي الديوان الهمايوني لتلقي اأي �صكوى بهذا الخ�صو�ض. 

حر�س الدولة العثمانية على حماية وجود الموؤ�ض�ضات الوقفية وم�ضالحها
حر�صت الدولة العثمانية على قيام الموؤ�ص�صات الوقفية بمهامها على اأكمل وجه ودون 
اأي عائق، والحيلولة دون التجاوز عليها، ولهذا لم تتهاون مع القائمين بتعطيلها. وكانت 
اأماكن العبادة واالأماكن الدينية المقد�صة الم�صتركة بين الطوائف الدينية المختلفة في 
القد�ض تحظى باهتمام الدولة، التي كانت ت�صعى اإلى عدم تغيير واقعها وتبعيتها ال �صيما 
عند تجاوز اإحدى الطوائف على االأماكن الدينية الم�صتركة، اأو تكون �صبًبا في تعطيل هذه 
االأماكن. وطبًقا لما ورد في االأحكام ال�صلطانية، نجد اأن بع�ض الطوائف غير االإ�صالمية 
الدينية  الموؤ�ص�صات  بع�ض  في  اإليها  يوؤول  ما  اأو�صاع  ا�صتغالل  اإلى  اأحياًنا  ت�صعى  كانت 
االإ�صالمية كالجوامع مثاًل ال�صتخدامها ل�صالحها. وكانت الدولة تعار�ض �صكن الطوائف 
غير االإ�صالمية حول االأماكن الدينية االإ�صالمية، اإال اأن هذا التعار�ض كان يخفت اأحياًنا 
ل�صبب اأو الآخر لتتمادى هذه الطوائف في تنفيذ مخططاتها، ولكن لي�ض اإلى االأبد، ففي 
ببناء حجرات  قاموا  الفرنك  اأن  ورد  �صنة 1552م  اإلى  العائدة  ال�صلطانية  االأحكام  اأحد 
في الجهة القبلية من م�صجد النبي داود في القد�ض، ولم يرد في االأحكام ال�صلطانية ما 
اإال بعد فترة وربما لي�صت بق�صيرة. ومما  اإثارة المو�صوع من قبل الم�صلمين،  اإلى  ي�صير 
يلفت االنتباه فيما ورد في الحكم، اأن الفرنك كان باإمكانهم االإقامة في كنائ�ض القد�ض 
وبيت لحم، اإال اأنهم قاموا باإقامة حجرات مال�صقة لحرم النبي داود، االأمر الذي اعتبره 
طائفة  واإبعاد  باإخراج  اأمًرا  فا�صت�صدروا  الحرم،  على  تجاوًزا  العثمانيون  الم�صوؤولون 
الفرنك ورهبانهم من مزار النبي داود، ولم يعار�ض االأمر اإقامتهم في القد�ض ال�صريف 

اأو بيت لحم اأو في داخل كني�صة القيامة)16(. 

)16( مهمة دفرتي، طوب قابي �صرايي 888 �ض 449 اأ - ب. 
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�صعت الدولة العثمانية اإلى العمل على اال�صتفادة الق�صوى من الم�صادر الموقوفة 
كبيع  مالية  موارد  يدر  الذي  بال�صكل  الم�صادر  هذه  ا�صتغالل  يتم  كان  ولهذا  لالأوقاف، 
منتجاتها بال�صعر الدارج اأو تاأجيرها، وعلى الرغم من حر�ض الدولة، لم تخل�ض بع�ض 
الم�صادر الوقفية من التجاوز)17(؛ ففي مجال تاأجير الم�صقفات الوقفية، كان يتم تاأجيرها 
اأحياًنا اإلى مفل�صين ال يتمكنون من االإيفاء بالتزاماتهم المالية في موعدها المحدد، ففي 
�صنة 1560م اأبلغ قا�صي القد�ض الديوان الهمايوني، اأن متولي العمارة العامرة في القد�ض 
ر خانات الوقف الواقعة في طرابل�ض اإلى مفل�ض ودون كفالة، وعند  بيرام جاو�ض، قد اأجرّ
التحقيق تبين اأن على ذمة الم�صتاأجر م�صتحقات مالية وال يملك �صيًئا يمكن اأخذه منه، 
ولهذا طلب القا�صي تغريم المتولي بالم�صتحقات، وقام با�صت�صدار فتوى بهذا الخ�صو�ض 
بدل  يتحمل  اأن  وعليه  تجاوًزا،  ُيعدرّ  لمفل�ض  وقفي  خان  باإيجار  المتولي  قيام  اأن  مفادها 
االإيجار للوقف �صرًعا، واأر�صل الفتوى اإلى الديوان الهمايوني. ولم يبت الديوان الهمايوني 
كعادته في المو�صوع دون التحقق مما ورد في ر�صالة القا�صي، فاأ�صدر اأمره اإلى القا�صي 
الخ�صوم،  وبمواجهة  المو�صوع  في  بالتحقيق  يقوما  باأن  القد�ض  اأوقاف  ومتولي  الجديد 
ال المتولي ال�صابق ما ترتب بذمة الم�صتاأجر المفل�ض وا�صترداده  فاإذا ثبت ما عر�ض اأن يحمرّ

با�صم الوقف )18(. 

كانت الحبوب الُمْنَتجة في قرى االأوقاف ت�صكل مورًدا اأ�صا�صًيا لالأوقاف، وكان يتم 
بيعها في اأماكنها، اأو في االأ�صواق القريبة من االأرا�صي التي تنتج فيها، لكن كان يحدث 
اأحياًنا اأن العر�ض يكون اأكثر من الطلب، فتتدنى اأ�صعار الحبوب، وال يتوافر من ي�صتريها. 
ولكي ال تتعر�ض هذه الحبوب اإلى التلف، كان يتم خزنها في المخازن الخا�صة باالأوقاف، 
من  المخزون  اإبقاء  يمكن  ال  كما  محدودة،  كانت  المخازن  هذه  ا�صتيعاب  قابلية  اأن  اإال 

)17( عـــن التجاوزات علـــى االأوقاف انظر: فا�صل بيـــات، التجاوز على الأوقـــاف يف بالد ال�ضـــام واإجراءات 
الدولـــة العثمانيـــة جتاههـــا، بحـــث من�صـــور �صمن كتـــاب االأوقاف يف بـــالد ال�صام منذ الفتـــح العربي 
االإ�صالمـــي اإىل نهاية القرن الع�صرين، اأوراق املوؤمتر الـــدويل ال�صابع لتاريخ بالد ال�صام، حترير حممد 

ان 2009م، م2: �ض 450-429.  عدنان البخيت، من�صورات جلنة تاريخ بالد ال�صام، عمرّ
)18( مهمة دفرتي 3 �ض 258 حكم 746. 
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التلف، ولهذا كانت الدولة ت�صطر  اإلى  الحبوب لمدة طويلة في المخازن خ�صية تعر�صه 
اإلى  اإلى االأجانب رغم الحظر المفرو�ض على ت�صدير الحبوب  اإلى الموافقة على بيعها 
بقاء  الهمايوني عن  الديوان  القد�ض  اأوقاف  اأبلغ متولي  �صنة 1559م  الدولة. ففي  خارج 
كمية كبيرة من الحبوب في المخازن من عهد المتولي ال�صابق، و�صارفت على التلف لعدم 
دون  بقيت كذلك  الثاني  المتولي  الُمْنَتجة في عهد  الحبوب  اأن  كما  لها،  م�صترين  توافر 
بيعها ب�صبب تدني االأ�صعار، ولهذا وافق الديوان الهمايوني على بيع هذه الحبوب اإلى �صفن 
دوبره ونيك)19(، وبذلك ا�صتثنى الديوان حبوب االأوقاف من حظر الت�صدير للحفاظ على 

عائدات االأوقاف وعدم هدرها. 

ت�ضدي الدولة للتجاوز على الموؤ�ض�ضات الوقفية
في  تتهاون  ولم  االأوقاف،  وممتلكات  اأمالك  على  المحافظة  على  الدولة  حر�صت 
ُي�صَرق منها، ففي  اأو  ُيْخَتَل�ض  م�صاألة التجاوز عليها، وعملت جاهدة على ا�صترداد كل ما 
الرحمن  خليل  النبي  اأوقاف  ناظر  نائب  قيام  عن  الهمايوني  الديوان  تبلرّغ  1565م  �صنة 
ب�صرقة القمح من مخازن االأوقاف وبيعه اإلى المتمردين من العربان، و�صرقة مواد مختلفة 
في  المخبوز  الخبز  وزن  بانقا�ض  اتهم  كما  اإ�صحاق،  والنبي  يعقوب  النبي  مرقدي  من 
العمارة العامرة وتجاوزه على مال الوقف. ولهذا اأر�صل الديوان الهمايوني اأمًرا اإلى بكلر 
بكي ال�صام وقا�صي القد�ض للتحقيق في الق�صية، وك�صف ال�صارق و�صجنه اإن كان �صباهًيا، 
وعر�ض اأمره اإلى الديوان الهمايوني، واإنزال العقاب على غيره بمقت�صى ال�صرع القويم. 
ولم ين�ض الديوان تحذيره لهم من التزوير والتلفيق و�صهود الزور والعمل خالًفا لل�صرع)20(. 

من  كانوا  واإن  حتى  االأوقاف،  على  المتجاوزين  عن  النظر  تغ�ض  الدولة  تكن  ولم 
اأكابر الم�صوؤولين، وتمدنا االأحكام ال�صلطانية الواردة في دفاتر المهمة باأمثلة مختلفة على 
هذا، فقد ورد اأن قرية كفر جي�ض في ق�صاء الرملة كانت من خوا�ض اأمير �صنجق غزة، 
واأُلحقت في �صنة 1562م باأوقاف العمارة العامرة في القد�ض، و�صدر اأمر �صلطاني ب�صاأنه، 
اإال اأن وكالء اأمير ال�صنجق ا�صتمروا في جباية موارد القرية با�صم اأمير ال�صنجق، ومنعوا 
تح�صيلها با�صم الوقف، وما اإن تبلغ الديوان الهمايوني بذلك، حتى اأ�صدر اأمًرا �صلطانًيا 

)19( مهمة دفرتي 3 �ض 177 حكم 486. 
)20( مهمة دفرتي 5 �ض 109 حكم 253.
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اإلى قا�صيي غزة والرملة للتحقيق في االأمر، وا�صترداد مال الوقف وعدم اإبقاء اأي حبة من 
هذا المال بذمة اأمير ال�صنجق، وذلك في حالة ثبوت االدعاء الوارد في التبليغ، والحيلولة 
دون التجاوز على اأموال الوقف، والعمل على تمكين متولي الوقف من القيام بعمله، و�صبط 

موارد الوقف)21(. 

ال�صنجق  اأمير  خوا�ض  �صمن  الداخلة  القرى  اإلحاق  اأن  هنا،  ذكره  يجدر  مما 
الدولة  وكانت  عملها.  موا�صلة  من  الوقفية  الموؤ�ص�صة  تمكين  الأجل  يتم  كان  باالأوقاف 
تلجاأ اإلى هذا االأمر كلما راأت �صرورة في ذلك، كاأن يكون هناك عائق يحول دون تمكن 
مبا�صري الوقف من تح�صيل موارده من قرية من القرى، فتقوم با�صتبدال هذه القرية 
بقرية اأخرى، ل�صمان الح�صول على موارد م�صتمرة للوقف، وال تتخلى الدولة عن االأموال 
المترتبة بذمة اأهالي القرى قبل ا�صتبدالها، فعلى �صبيل المثال نذكر اأن قرية اأريحا كانت 
موقوفة الأوقاف العمارة العامرة، اإال اأنها ا�صتبدلت بقرى اأُخذت من اأميري �صنجق القد�ض 
وال�صعير  القمح  اأثمان  من  الوقف  مال  من  الكثير  االأهالي  بذمة  وترتب  غزة،  و�صنجق 
والذرة ور�صوم الكروم والجوامي�ض وذلك قبل اال�صتبدال، دون التمكن من تح�صيله. كما 
تمرد رئي�ض قرية بيت تعيا بالقد�ض وهي من اأوقاف العمارة العامرة، وهاجم قرية �صفا 
ذمته  في  وبقي  غزة  بلواء  علي  وادي  في  الُع�صاة  البدو  اإلى  وان�صم  منهم،  عدًدا  وقتل 
مال كثير. وعندما تبلرّغ الديوان الهمايوني بذلك، اأ�صدر حكًما �صلطانًيا اإلى اأمير �صنجق 
في  الوقف  مال  بالفعل  ترتب  اإذا  فيما  والتحقق  اأريحا  اأهالي  باإح�صار  وقا�صيه  القد�ض 

ذممهم وذمة رئي�ض قرية بيت تعيا، وا�صترداده في حالة ثبوته عليهم)22(. 

وف�صاًل عن هذا، فقد ترتب مال الوقف في ذمم اأهالي قرية �صويكة، الذين كانوا 
يمار�صون الزراعة في اأرا�صي قرية قاقون ب�صنجق نابل�ض، وهي من اأوقاف العمارة العامرة 
الوقف،  مال  من  عليهم  ترتب  ما  اأداء  عن  وامتنعوا  تمردوا  اأنهم  اإال  ا،  اأي�صً القد�ض  في 
فاأ�صدر الديوان الهمايوني حكًما �صلطانًيا اإلى اأمير �صنجق نابل�ض وقا�صيه لتق�صي االأمر 
وتح�صيل ما يثبت من اأموال الوقف على اأهالي �صويكة اأينما يقيمون، والعمل على تمكين 

رجال المتولي من القيام بمهامهم دون عائق)23(. 

)21( مهمة دفرتي 6 �ض 25-26 حكم 52-51.
)22( مهمة دفرتي 6 �ض 27 حكم 55. 
)23( مهمة دفرتي 6 �ض 29 حكم 58. 
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كما ترتب في الوقت ذاته على ذمم اأهالي بع�ض قرى االأوقاف الواقعة في الرملة 
الديوان  فاأ�صدر  تح�صيلها،  من  الوقف  مح�صلو  يتمكن  ولم  الوقف،  اأموال  من  الكثير 
اأموال  من  على ذممهم  ترتب  مما  للتحقق  الرملة  قا�صي  اإلى  �صلطانًيا  الهمايوني حكًما 

الوقف وا�صتردادها في حالة الثبوت عليهم)24(. 

على  المتجاوزين  اأن  باالأوقاف،  المتعلقة  ال�صلطانية  لالأحكام  المتتبع  يالحظ 
االأوقاف لم يكونوا من فئة واحدة، بل �صارك فيه عاملون وغير عاملين فيه، ولم يخل�ض 
تركهم  بعد  اإال  ك�صفه  يتم  يكن  لم  تجاوزهم  اأن  اإال  بالتجاوز،  التورط  من  الق�صاة  حتى 
الوظيفة، اأو نقلهم اإلى مكان اآخر، ففي اأحد االأحكام ال�صلطانية ورد اأن عدًدا من اأهالي 
القد�ض تقدموا ب�صكوى اإلى الديوان الهمايوني ذكروا فيها جملة من الم�صائل التي تتعلق 
ال�صبيل  باأنه هدم  ال�صابق جار اهلل  باالأو�صاع في مدينتهم، واتهموا فيها قا�صي القد�ض 
له اإلى مقهى... واأنه اأقطع مبنى خليل  الذي يعود تاريخه اإلى ما قبل ثالثمائة �صنة وحورّ
الرحمن بـ 25 ذهًبا في ال�صهر، وعند وفاة اأحد من اأهل الجهات اأي العاملين في اإحدى 
الوظائف الوقفية، فاإن وظيفته ت�صند الأحد رجال القا�صي... ويقوم رجاله بال�صغط على 
متولي ومبا�صري االأوقاف لي�صتاأجروا هذه االأوقاف باأقل من اإيجارها الحقيقي... وباأخذ 
الزيت الحا�صل من وقف خليل الرحمن بوزن ناق�ض. وكان القا�صي جار اهلل يتولى في هذا 
الوقت ق�صاء منزلة، ف�صدر اأمر �صلطاني بعزله من الق�صاء، واأُر�صل حكم �صلطاني اإلى 
والي ال�صام وقا�صيي ال�صام والقد�ض بالتق�صي عما ن�صب اإلى القا�صي المذكور بمواجهة 

الخ�صوم، واتخاذ ما يلزم بحقه من اإجراء ح�صب ما يقت�صيه ال�صرع)25(. 

حر�س الدولة العثمانّية على نظافة الأماكن الدينّية
الإظهارها  النجا�صة،  االأوقاف من  المحافظة على  العثمانية على  الدولة  وحر�صت 
اأحد  اأن  راأت  كلما  الم�صتويات،  وباأعلى  تتدخل  الدولة  وكانت  بها،  يليق  الذي  بال�صكل 
االأماكن الدينية اأو الخيرية يتعر�ض اإلى النجا�صة. وقد ورد في اأحد االأحكام ال�صلطانية 
اأن اأحد مجاوري القد�ض ال�صريف، وهو المال �صيامي الرومي، ذهب بنف�صه اإلى ا�صتانبول 

ليبلغ عما يتعر�ض له الم�صجد االأق�صى من االإ�صاءة والنجا�صة، فذكر: 

)24( مهمة دفرتي 6 �ض 29 حكم 59. 
)25( مهمة دفرتي 5 �ض 465 حكم 1248.
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1- اأن الن�صاء ياأتين اإليه الأجل التنزه ويتحججن باأنهن ياأتين الأجل الزيارة والعبادة، 
حاجتهن،  لق�صاء  الحرم  خارج  اإلى  يخرجن  وال  ال�صريف  الحرم  في  ويقمن 
المنظفون  ويعاني  الدينية،  المنا�صبات  في  وبخا�صة  منهن  الم�صلمون  وينزعج 

كثيًرا عند رفع قاذوراتهن. 
النبي  وَقَدم  مريم  ال�صيدة  قبر  اإلى  ياأتين  والن�صرانيات  الم�صلمات  الن�صاء  اأن   -2
عي�صى و�صائر االأماكن المباركة ويتجمعن فيها، ويرتكبن اأعمااًل مخالفة لل�صرع 

ال حد وال ح�صر لها. 
يرمون  االأق�صى  الم�صجد  في  بالمدار�ض  الملحقة  ال�صكنات  في  المقيمين  اأن   -3

ف�صالت طعامهم في الحرم ال�صريف. 
وفي  ال�صخرة  قبة  اأطراف  في  تقع  في حجرات  عوائلهم  مع  يقيمون  الهنود  اأن   -4
داخل الحرم وموا�صع اأخرى من الحرم، ويق�صون حاجتهم لياًل في االأماكن التي 

يقيمون فيها. 
والمواد  االألبان  نقلهم  عند  الحرم  داخل  من  ن�صائهم  مع  يمرون  الفالحين  اأن   -5

االأخرى اإلى ال�صوق، باعتبار اأن الطريق الذي ي�صلكونه يوؤدي مبا�صرة اإليه. 

واعتبر الرومي كل ذلك اأموًرا مخالفة لل�صرع ينبغي تدخل الدولة لو�صع حد لها. 
وبالفعل اأ�صدر الديوان الهمايوني اأمًرا �صلطانًيا اإلى اأمير �صنجق القد�ض وقا�صيه لمنع كل 
ذلك في الم�صجد االأق�صى، و�صائر المقامات المباركة والبلدة الطيبة ومقابرها، واعتبره 
والن�صاء  الرجال  من  فرد  اأي  قيام  دون  بالحيلولة  اأمر  كما  والمنهيات.  المنكرات  من 
بمخالفة ال�صرع، واإبقاء حرم قبة ال�صخرة والمقامات المباركة االأخرى نظيفة طاهرة 
االأق�صى،  الم�صجد  في  يحدث  مما  ال�صديد  امتعا�صه  ال�صلطان  واأبدى  النجا�صات.  من 
ل اأمير ال�صنجق والقا�صي م�صوؤولية ما يحدث هناك، وهددهما بالعزل في حالة تْكرار  وحمرّ
ذلك في الم�صتقبل، وعدم االهتمام بنظافة وطهارة الم�صجد االأق�صى. كما اأمر الديوان 

الهمايوني القا�صي بتدوين هذا االأمر في ال�صجل للعمل بم�صمونه دائًما)26(. 

)26( مهمة دفرتي 5 �ض 82 حكم 191. 
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المالحــــق
نماذج من الأحكام ال�ضلطانية الواردة في دفاتر المهمة والمتعلقة 

بالموؤ�ض�ضات الوقفية في القد�س
)1(

حكم اإلى بكلر بكى ال�ضام وقا�ضيها
الماء  قناة  اأن  فيها  يبلغ  العليا  �صدتي  اإلى  ر�صالة  ال�صريف  القد�ض  قا�صي  اأر�صل 
الجارية اإلى القد�ض ال�صريف هي منذ القدم وقف لبع�ض القرى والمزارع، وكان يتم تعيين 
ناظر وكاتب الأجل �صبط مح�صول الوقف، وم�صد وحار�ض الأجل حفظ القناة. وقد وا�صل 
هوؤالء خدماتهم، وكانوا ياأخذون ما يتبقى من النفقات لوظائفهم)27(، ولكن بمرور الزمن 
مواردها  وتح�صيل  القناة  باإعمار  النقا�ض  محمد  المدعو  فقام  عنها،  المياه  انقطعت 
المذكورين على  دفع وظائف  ال�صريف، وعمل على  لالأمر  تنفيًذا  وذلك  االأوقاف،  با�صم 
القناة جرى �صبطها  اإكمال تعمير  القناة، وبعد  لترميم  الزيادة  واإنفاق  المذكور،  النحو 
بهذا المنوال. ولكن في عهد النظار ال�صابقين لم يكن يتحقق اأكثر من ت�صعة اإلى ع�صرة 
اآالف، اإال اأن ناظرها الحالي زكريا قد اأجرها باأكثر من ثالثة ع�صر األف، ورمم االأماكن 
ى الوظائف الأربابها. اإال اأن مياه القناة المذكورة غدت غير  المحتاجة اإلى الترميم، واأدرّ
االأمر  القد�ض، ف�صدر  بناوؤها في  يتم  التي  العامرة  للعمارة  يوؤخذ منها  ما  ب�صبب  كافية 
باإلحاق »وادي االأبيار« بالقناة المذكورة، وُخ�ص�ض األفا فلوري لل�صرف عليه، فقام اأمين 
المبلغ  كفاية  لعدم  اآخر  باألف  طالب  اأنه  اإال  ذهب،  االألفي  باإنفاق  حيدر  الكتخدا  القناة 
حيدر  فاإن  المذكور،  بالوقف  عالقة  االأبيار  لوادي  يكن  لم  الذي  الوقت  وفي  المذكور. 
اأهلها  الوظائف من  اإلى قطع  المذكورة، وذهب  القناة  اأوقاف  المذكور تدخل في �صوؤون 
باأن عر�ض ذلك تم بطلب  واأبلغَت  االأذى،  اإلى  الفقراء  العامرة، فتعر�ض  العمارة  بحجة 
من اأرباب الوظائف. كما اأبلغَت اأن لقناة الماء الجارية اإلى القد�ض ال�صريف ناظًرا وكاتًبا 
وحر�ًصا من الخارج و حر�ًصا وم�صًدا للبركة ويتقا�صون يومًيا خم�ض ع�صرة اآقجة، اإالرّ اأنهم 
ال يقدمون اأي خدمة، بل ياأكلون الوقف بال وجه حق. واإذا ما تم �صبطها للوقف، فاإنها 

)27( اأي الأجورهم ومرتباتهم. 



- 39 -

�صنوات  لمدة ثالث  المذكورة  االأوقاف  تاأجير  تمرّ  وقد  األفا ذهب.  زيادة مقدارها  تحقق 
وعر�ض  بها،  الت�صرف  ُمنع من  اأنه  اإال  االأ�صخا�ض،  الأحد  اآقجة  األف  اأربعون  قدره  بمبلغ 
الإيجارها،  �صنوًيا  اآقجة  األف  التيمار ع�صرين  اأرباب  ال�صباهي م�صطفى �صوالق وهو من 
ولكن لم ُيلبرّ طلبه، ويقوم ناظرها ب�صبطها خفية، ويختل�ض مح�صولها. والوقف المذكور 
هي على االأغلب بيد رجال الق�صاء. واإذا ما تولى محافظ قلعة القد�ض ال�صريف نظارتها، 
اآقجة واحدة يومًيا، وعيرّن حار�ض على البركة باآقجة  وكاتبها �صوؤون الكتابة فيها بمنحه 
واأُنهيت  الماء،  القد�ض م�صًدا بعلوفته لمراقبة قناة  اأحد جنود قلعة  وُعيرّن  واحدة يومًيا، 
خدمات الناظر والجابي والم�صد المذكورين، ولو تم �صبطها على هذا االأ�صلوب، فاإن مال 
الوقف يكفي لتعمير قناة الماء وم�صتلزماتها االأخرى، ولن تكون هناك حاجة الأي اآقجة 
من الميري لل�صرف عليها، بل من الممكن اأن تتحقق زيادة في ذلك. وفي ال�صنة الما�صية 
اأما مح�صول هذه  واأكلها.  المذكور  الوقف  اآقجة من  األف  القا�صي ثالثة ع�صر  ابن  اأخذ 
ال�صنة فاإن محافظ القلعة ا�صتلمه، اإال اأن القا�صي ا�صترده منه، ووزعه على رجاله الذين 

�صبق اأن تقرر عزلهم بموجب االأمر ال�صريف، وعليه فقد اأمرت: 

عند و�صول حكمي ال�صريف، تقوم بتق�صي هذا االأمر على الوجه المنا�صب، لتتحقق 
فيما اإذا كان ابن القا�صي المذكور قد اأكل هذا المقدار من المبالغ من الوقف المذكور 
ما  نق�ض  ودون  ت�صترد  الوقف، كما  با�صم  وت�صجله  وتعيده  ت�صترده منه،  ثبت عليه،  واإذا 

وزعه القا�صي المذكور من مبالغ على رجاله الذين تم عزلهم، وت�صجله با�صم الوقف.

في 2 رجب 959هـ 24 حزيران/ يونيو 1552م. 
مهمة دفتري، طوب قابى �ضرايى 888 �س 283 اأ-ب 

)2(
حكم اإلى بكلر بكي ال�ضام وقا�ضيها

بو�صــــع حـــد بين جدران  اأنه ورد حكم �صريف يق�صـــي  اأر�صلَت ر�صالة تذكر فيها 
المزار ال�صريف للنبي داود عليــــه ال�صالم وم�صجـــده، وبين ]م�صاكن[ الفرنك المقيمـــــين 
بجوارها ومنع التجاوز من ذلك الحد، فتم تفقد المكان، وات�صح اأن الحـــــد الذي يف�صل 
الفرنك  بناها  التي  والحجــــــرات  رقيق،  جــــــدار  هـــــــو  والفرنك  ال�صريف  الم�صجد  بين 
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المقام  هذا  م�صيخة  ُمنحت  وقد  ال�صريف،  الم�صجد  من  القبلية  الجهــــــة  اإلى  تقـــــــع 
في  ودراوي�صه  هو  ي�صكن  باأن  االأمر  و�صــــــدر  الدجاني،  اأحمـــــد  ال�صيخ  اإلى  ال�صريف 
الخلوات )اأماكن االختالء( الواقعة في الق�صم ال�صفلي من الم�صجد المذكـــــــــور... وما 
هــــــذا  عن  وف�صـــــــاًل  ال�صكن.  الأجـــــل  بنيت  حجـــــرات  بل  بكني�صة،  لي�ض  الفرنك  بنــــاه 
هنـــاك  ولي�ض  الكنائ�ض،  مــــن  العديد  لحم  وبيت  ال�صريف  القد�ض  داخــــــــــل  يوجــــد في 
مــــــا يقت�صي �صكـــــن الفرنك في هذا المقــــام. وقد �صبق اأن ورد حكــــــم �صلطاني في �صنة 
ال�صريف  المزار  وب�صكل قطعي قرب   ]...[ �صكن  بعدم جواز  يق�صــــــي  ]1552م[  959هـ 
للنبي داود عليــــه ال�صالم. ولهــــــــذا، فاإن م�صايخ وعلماء القد�ض ال�صريف ينا�صدون ال�صدة 
العليـــــا باإ�صدار فرمان رفيع على غرار الحكم ال�صلطاني الوارد. وبناء على ما عر�صته 
فاإنه ال يجــــوز وب�صكل قطعي قيام طائفة الفرنك بال�صكن بالقرب من المــــــــزار ال�صريف 

واجب التعظيم، والمرقد اللطيف واجب التكريم للنبي داود عليه ال�صالم. واأمرت: 

عند و�صـــــول حكمي ال�صريف، تقوم باإخراج واإبعاد طائفـــة الفرنك ورهبانهم مع 
توابعهم ولواحقهم ممـــن ي�صكنـــــون قرب المزار ال�صريف للنبي داود، وتطهر تلك الجهة 
ال�صريفة من طقو�صهم، ولياأت الرهبـــان المذكورون وي�صكنوا في داخـــل القد�ض ال�صريف 
]اأو[ في بيت لحم اأو في القمـــــامة، والحيلولة دون قيام اأحد بعمل مغاير الأمــــري ال�صريف، 

والتبليــغ عن يوم و�صول هذا االأمر ال�صلطاني اإليك.

في 8 �صوال 959هـ/27 اأيلول/ �صبتمبر 1552م. 
مهمة دفتري، طوب قابى �ضرايي 888 �س 449 اأ – ب

)3(
حكم اإلى اأمير نابل�س 

القد�ض  في  الواقعة  بقاه(  )طال  �صليم  العزيز  ابني  والدة  عمارة  متولي  اأر�صل 
ال�صريف )طورغود زيد قدره( ر�صالة اإلى �صدتي العالية يبلرّغ فيها اأن م�صايخ الم�صا�صقة 
من  هي  والتي  نابل�ض،  بلواء  الواقعة  قاقون  قرية  باأهالي  االأذى  باإلحاق  دائًما  يقومون 

االأوقاف المذكورة، ويغيرون عليهم وي�صلبون اأرزاقهم واأموالهم. 
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ويقام في القرية المذكورة �صوق اأ�صبوعي، وبحجة ال�صوق يتجمع الُع�صاة والمف�صدون 
القرية  اأهالي  اأعالف  وياأخذون  المذكورة،  القرية  اإلى  وياأتون  اأ�صبوع،  كل  االأرجاء  من 
المذكورة  القرية  فاإن  ولهذا  كلي.  بف�صاد  بذلك  ويقومون  مقابل،  وبال  ق�صًرا  واأرزاقهم 

�صارفت على الخراب. 

كما اأن المف�صد المدعو يو�صف بن �صويب)؟( يقوم دائًما مع مائة اإلى مائتين من 
الفر�صان والم�صاة، باالإغارة على جما�صين الواقعة في اللواء المذكور، وهي من االأوقاف 
المذكورة، وي�صلبون اأموال االهالي ويتعر�صون الأهلهم وعيالهم، ولهذا ترك البع�ض منهم 
اأماكنهم، مما اأدى اإلى اإلحاق اأ�صرار كبيرة بمال الوقف. وطلبت اأن يزال ال�صوق االأ�صبوعي 
المقام في القرية المذكورة. ولكل ذلك فقد ن�صبت اأن تتم اإزالة ال�صوق المذكور واإلقاء 

القب�ض على اأهل الف�صاد المذكورين وتاأديبهم، واأمرت: 

اأن تولي عند و�صول هذا الحكم اهتماًما بهذا االمر، وتلقي القب�ض باأي طريقة كانت 
على من يقدم على الف�صاد والتعدي، ممن يغيرون على قرى الوقف المذكورة، ويقومون 
باالعتداء، �صواء اأكانوا من طائفة الم�صا�صقة، اأم كان يو�صف بن �صويب المذكور، وت�صترد 
تعط  وال  عليهم.  الثبوت  بعد  وذلك  عيالهم  واأفراد  الرعايا  من  الم�صلوبة  االأموال  منهم 
مجااًل لمن ظهر ف�صاده و�صناعته، وتوؤدبهم وتخلرّ�ض القرى واالأماكن االأخرى من فتنهم 
اأال ت�صتغل هذا االأمر  اإلى التبليغ، على  ]�صدة �صعادتي[ عما هو بحاجة  وف�صادهم، وتبلرّغ 
وتتدخل خالًفا لل�صرع في �صوؤون َمْن هم في حال �صبيلهم. وتتوخى الحذر من حماية اأهل 

الف�صاد. في 2 �صفر 967هـ/ 2 ت�صرين الثاني 1559م. 
مهمة دفتري 3 �س 175-176 الحكم 483

)4(
حكم اإلى اأمير �ضنجق القد�س ال�ضريف وقا�ضيه 

الحمام  اأن  فيها  ذكروا  العالية،  �صدتي  اإلى  ر�صالة  ال�صريف  القد�ض  اأهالي  اأر�صل 
بالقد�ض  ال�صريفة  اهلل  �صخرة  اأوقاف  من  وهو   » داود  النبي  »حمام  با�صم  المعروف 
ال�صريف، له اآبار تتجمع فيها المياه في ال�صتاء. ويتم ت�صغيل الحمام لمدة �صهرين بوا�صطة 
مياه االآبار، ويتعطل في االأ�صهر االأخرى، ولهذا ال يح�صل مورد للوقف اإال ال�صيء القليل. وقد 
عر�ض فيما �صبق اأمير �صنجق القد�ض وقا�صيه، يطلبان منح الحمام كمية من المياه الجارية 
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اإلى القد�ض ال�صريف، فورد الحكم ال�صريف يطلب بيان ما اإذا كان هذا االأمر ال يترتب عليه 
�صرر لحق ال�صرب الأهالي القد�ض ال�صريف من الناحية ال�صرعية، وما اإذا كانت هناك كمية 
كافية من المياه لتزويد الحمام بها. وبمقت�صى هذا الحكم تم اال�صتف�صار من اأعيان البالد، 
ف�صهدوا باأنه في حالة تزويد الحمام بكمية كافية من الماء لن يلحق ال�صرر بحق ال�صرب 
ا لوقف �صخرة اهلل الم�صرفة.  الأهالي القد�ض ال�صريف، بل يتم ح�صول الفائدة الكلية اأي�صً
ولهذا اأعدرّ اأهالي القد�ض ال�صريف مح�صًرا بهذا ال�صاأن، يطلبون ا�صت�صدار اأمر بمنح كمية 

كافية من الماء للحمام المذكور. ولهذا فقد اأمرت: 
كبيرة  تكون  ال  اأن  على  المذكور،  الماء  بكمية من  المذكور  الحمام  تزويد  يتم  اأن 
ب�صكل يلحق ال�صرر من الناحية ال�صرعية بحق ال�صرب الأهالي القد�ض ال�صريف، واأن تقوما 

بتنفيذ ذلك. في 29 محرم �صنة 972هـ/5 اأيلول 1564م. 
مهمة دفتري 6: 55 الحكم 113 

)5(
حكم اإلى اأمير �ضنجق القد�س وقا�ضيه 

ال�صدة  ــى  اإل ال�صريف،  القد�ض  مــجــاوري  من  وهــو  الــرومــي،  �صيامي  المال  َقــِدم 
ال�صلطانية ليبلغ: »اأن بع�ض الن�صاء ياأتين اإلى الم�صجد االأق�صى في القد�ض ال�صريف الأجل 
التنزه، ويتحججن باأنهن ياأتين الأجل الزيارة والعبادة. وهن يقمن في الحرم ال�صريف، وال 
يخرجن اإلى خارج الحرم الأجل التبول والتغوط. وي�صايقن الم�صلمين عند �صلوات العيد 

والجمعة وفي االأوقات االأخرى. ويعاني الفرا�صون الكثير في رفع قاذوراتهن. 
كما تاأتي الن�صاء ون�صاء الن�صارى وطائفة الن�صارى اإلى قبر ال�صيدة مريم )ر�صي 
المباركة ويتجمعن فيها، ويرتكبن  االأماكن  و�صائر    النبي عي�صى  اهلل عنها( وقدم 

اأعمااًل مخالفة لل�صرع ال حد لها. 
وعند وفاة اأحد اأبناء البدو في القد�ض ال�صريف، تتجمع الن�صاء لياًل، ويقمن بالتجوال 
اأرجاء المحلة. وبعد  المغنيات في المحالت لالإعالن وب�صوت عال عن موتاهن في  مع 
باأ�صوات مختلفة،  وينتحبن  اأيام،  ولثالثة  المقابر  العرب في  ن�صاء  تتجمع  الدفن  اإجراء 

ويطلين وجوههن بال�صواد، ويقمن بالدوران حول بع�صهن كالديكة. 

يرمون  المدار�ض  دور  في  المقيمين  اأن  كما  االأبواب،  بحرا�صة  البوابون  يقوم  وال 
ف�صالت طعامهم في الحرم ال�صريف. 
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ويقيم بع�ض طائفة الهنود مع ن�صائهم في حجرات تقع في اأطراف �صخرة اهلل وفي 
الحرم ال�صريف وموا�صع اأخرى من الحرم، ويتبولون لياًل داخل الحرم ال�صريف. 

ون مع ن�صائهم من داخل الحرم ال�صريف عند جلبهم  كما اأن طائفة الفالحين يمررّ
اللبن والحليب واالأ�صياء االأخرى اإلى ال�صوق، باعتبار اأن هذا الطريق يوؤدي مبا�صرة اإلى 
لل�صرع في  االأو�صاع المخالفة  لل�صرع. وباالإجمال، فاإن  ال�صوق، ويتخذونه طريًقا مخالًفا 

المحرو�صة المذكورة ال حدرّ لها. وال يمكن منع هذه المخالفات. ولهذا فقد اأمرت: 

اأن تراعوا، عند و�صول حكمي ال�صريف، الم�صائل التي تم ذكرها، واأن تقوموا بمنع 
واإزالة المنكرات والمنهيات ب�صكل عام في الم�صجد االأق�صى و�صخرة اهلل الم�صرفة و�صائر 
المقامات المباركة والبلدة الطيبة ومقابرها، واأن تحولوا دون قيام اأي فرد من الرجال 
اهلل  �صخرة  حرم  تبقوا  واأن  االأ�صكال.  من  �صكل  باأي  ال�صريف  ال�صرع  بمخالفة  والن�صاء 
الم�صرفة والمقامات المباركة االأخرى نظيفًة وطاهرًة من النجا�صات. فاأنا ل�صت برا�ض 

عن االأو�صاع بال�صكل المذكور في اأيام �صعادتي ال�صلطانية. 

واإذا ما ورد اإلى اأ�صماعنا باأن اأمًرا مخالًفا لل�صرع واأمري ال�صلطاني قد وقع، فاإنه لن 
يكتفى بتجريدكم من منا�صبكم. فعليكم التقيد وفق ذلك. 

واأن تقوم اأنت اأيها القا�صي، بتدوين حكمي ال�صلطاني هذا في ال�صجالت، لتعمل اأنت 
والق�صاة الذين ياأتون من بعدك بم�صمونه، حتى ال يبقى هناك اأي مجال الأمر مخالف له. 

في 4 �صفر 973هـ/ 30 اآب 1565م. 
مهمة دفتري 5: �س 82، الحكم: 191 

)6(
حكم اإلى بكلر بكى ال�ضام وقا�ضيه وقا�ضيي القد�س ال�ضريف والرملة 

م فالحو قرى اأوقاف العمارة الواقعة في القد�ض ال�صريف، عري�صة اإلى ركابي  قدرّ
متولي  الكريم  عبد  ظلم  ب�صبب  خراًبا  اأ�صبحت  القرى  »اأن  من  فيها  ي�صكون  ال�صلطاني 
االأوقاف المذكورة، الذي قام بابتالع اأوقاف م�صاجد وجوامع العديد من القرى، فغادرها 

اأئمتها وخطباوؤها، وبقيت الجوامع والم�صاجد م�صدودة.« 
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اأر�صلتم  واأنت بكونك بكلر بكى، وانتما بكونكما قا�صيي القد�ض ال�صريف والرملة، 
قرية  �صكان  من  المخرز  وعي�صى  القا�صي  محمد  االأ�صرار  »اأن  فيها:  تبلغون  ر�صالة 
حندانجندا�ض)؟( بق�صاء الرملة، وهي من اأوقاف العمارة المذكورة، و�صحادة واإ�صماعيل 
فقيه من اأهالي يازور، ومحمد بن محمود من اأهالي اللد، قد ثبت مراًرا وباأكثر من دليل 
والع�صيان.  بالتمرد  و�صراًقا، وغدوا معروفين  قتلة  وتلفيقهم وكونهم  عنفهم و�صقاوتهم 
بالطرق  االأ�صرار  مظالم  بدفع  المذكورة  االأوقاف  متولي  الكريم  عبد  �صرع  وعندما 
الذي في ذمتهم.«  الوقف  تاأدية مال  بل تمردوا في  اأي منهم،  له  ي�صتجب  لم  ال�صرعية، 
ولكي يغطوا مفا�صدهم قدموا اإلى �صدة �صعادتي، ون�صبوا اإلى المتولي اأ�صياء غير واقعية. 
ومع هذا فاإن المتولي المذكور ُمجد و�صاٍع فيما يقدمه من خدمات للوقف. واأنه قام ببيع 
الوجوه  وبكل  عنه  وعرف  الرعايا.  ر�صا  وح�صن  القا�صي  بو�صاطة  المتحقق  المح�صول 
اأمانته ونزاهته، وذكروا: »اأنه اإذا ال يتم تاأديب مثل هوؤالء المف�صدين، فاإن م�صالح الوقف 
ا�صتن�صاخ  « ولهذا فقد تم  الم�صتحق.  المال  �صتتعطل، وال يكون باالإمكان جمع وتح�صيل 

العري�صة المقدمة ب�صاأن المتولي واأُر�صلت اإليكم للنظر فيها. وقد اأمرت: 

اأن تحققوا، عند و�صول الحكم، وبمواجهة الخ�صوم في الدعاوى التي لم يتم ف�صلها 
�صرًعا بالمرة، ولم تمر عليها خم�ض ع�صرة �صنة، والواردة �صمن الم�صائل المن�صوبة اإلى 
المتولي المذكور، والمدرجة في العري�صة المقدمة، لتروا هل اأن المتولي المذكور يقوم 
فعاًل بالظلم واالعتداء على الرعايا، وهل ياأكل من مال الوقف ويخبئه؟ وما و�صعه؟ عليكم 
. واأن تقوموا بالتق�صي عن محمد القا�صي وعي�صى  بكتابة ذلك بالتف�صيل وعر�صه عليرّ
اأنا�ض  الواقع، كما عر�ض،  بك و�صحادة واإ�صماعيل ومحمد المذكورين لتروا هل هم في 
ي�صتهرون بال�صر وال�صقاوة وال�صرقة والحرامية؟ وما و�صعهم؟ فاإذا ما ثبت �صرًعا باأنهم 
قاموا بال�صر وال�صقاوة وال�صرقة وقتل النف�ض، تقومون بحب�صهم واأن تكتبوا عن اأو�صاعهم 
وتعر�صوها مع �صورة ال�صجل. على اأن تلتزموا في هذا ال�صدد جانب الحق، وال تنحازوا الأي 
طرف، واأن تتوخوا الحذر كثيًرا من عر�ض ق�صية خالًفا للواقع واإلحاق الظلم واالعتداء 

على اأي �صخ�ض. في 27 رجب �صنة 973هـ/ 18 �صباط 1566م. 
مهمة دفتري 5: 382 – 383، الحكم 1017
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مجموعة الوثائق وال�سجالت الخا�سة بالقد�س 
والموجودة في االأر�سيف العثماني لرئا�سة الوزراء التركية)))

د. جنكيز تومار*

العالي  البالب  وا�صتمر  1516م،  عام  العثماني  الحكم  تحت  القد�ض  مدينة  دخلت 
حاكًما لها طوال اأربعة قرون متتالية، بال انقطاع، حتى عام 1917م. وقبيل التمرد الذي 
حدث بين 1831-1840م، والذي قاده الحاكم محمد علي با�صا من مدينة قواال، الذي 
ذلك  حتى  �صديد،  �صعف  اأ�صابها  قد  المركزية  وال�صلطة  المدينة  بين  الروابط  اأن  راأى 
الوقت كانت القد�ض تقع �صمن والية دم�صق، ثم بعد ذلك، بين عام 1818 وعام 1875م، 
المبا�صر  الحكم  تحت  اأ�صبحت  1872م،  عام  حتى  ذلك  وعقب  ل�صيدا.  تابعة  اأ�صبحت 

لالإدارة المركزية. 

االأولى  القبلة  فهي  للقد�ض،  التوقير  م�صاعر  يحملون  دائًما  العثمانيون  كان 
للم�صلمين، والمدينة الثالثة �صمن المدن الثالث الحرام في االإ�صالم، مما يجعل لتطورها 
اأثناء  في  الخ�صو�ض  وجه  وعلى  لتطويرها،  الرامية  االأن�صطة  كثرت  وقد  هائلة،  اأهمية 
حكم ال�صلطان �صليمان القانوني، والذي ُجددت في عهده قبة ال�صخرة واأ�صوار المدينة، 
باالإ�صافة اإلى حفر قنوات المدينة، وكذلك العديد من ال�ُصبل العامة في اأنحائها. ومن بين 
اأهم المنجزات العثمانية في المدينة »التكية« المهجورة االآن، والتي بنتها ُخرام �صلطان 

)1( البحث في االأ�صل باالإنجليزية، وقد تمت ترجمته اإلى العربيرّة.
* د. جنكيز تومار Gengiz Tomar: اأ�صتاذ م�صاعد، جامعة مرمرة، كلية العلوم واالآداب، ق�صم التاريخ. 
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)2(. وكانت �صهرة القد�ض كمركز للفنون والعلوم قد تعززت في اأثناء الع�صر 
في عام 1551 

التي  الخانات  انت�صار  عن  ف�صاًل  هذا  واالأوقاف،  المدار�ض  من  العديد  باإن�صاء  العثماني 
وقد  والروحانية.  ال�صوفية  باالأجواء  المفعمة  الدراوي�ض  اإيواء  وبيوت  الغرباء،  ت�صتقبل 
ازدهرت عمارة المدينة في اأثناء الع�صرين المملوكي والعثماني، كما ت�صهد العديد من 

المباني العظيمة، والم�صاجد والمدار�ض والبيوت. 

ودون فح�ض كامل لالأر�صيفات العثمانية التي تحتوي ماليين الوثائق ومجموعات 
الدفاتر، من الم�صتحيل اأن نقدم ت�صوًرا دقيًقا للبنية الطبوغرافية والمعمارية للقد�ض. 
وبهذا فاإن الم�صروع الجاري لت�صنيف الوثائق الخا�صة بهذا المو�صوع، يعني فعاًل اأنه ال 
�صبيل حتى االآن لمعرفة عدد الوثائق الموجودة في اأر�صيفات رئا�صة الوزراء العثمانية فيما 
يخت�ض بالقد�ض. ومع ذلك، فحتى اال�صطالع بمهمة �صغيرة لبحث بع�ض الكتالوجات التي 
اإلى اآالف من الوثائق االأخرى التي  تحتوي على عدد محدد من الوثائق، يكفي لالإ�صارة 
تتناول القد�ض. ومع الك�صف عن المعلومات حول العديد من المباني التي اختفت، تقدم 
ا نظرة جيدة حول م�صائل عديدة ت�صمل اأعمال ال�صيانة واالإ�صالح للمباني  الوثائق اأي�صً
والم�صت�صفيات،  والمدار�ض،  والمقابر،  والبيوت،  والكتاتيب،  الم�صاجد،  مثل  المختلفة 
وت�صوية النزاعات بين اليهود والم�صيحيين والم�صلمين، ومنع تو�صع م�صتوطنات اليهود اأكثر 
من الحدود المقررة، واآثار داود و�صليمان، وحظر بيع اأرا�ٍض مملوكة للم�صلمين اإلى اليهود 
والم�صيحيين، واالأذون التي كانت ُتعطى لالأثريين االأجانب وتدقيق ح�صاباتها، واإ�صالحات 
االأ�صوار وبوابات المدينة ومتاري�صها، وت�صوية النزاعات في المناطق المقد�صة، ومنع غير 
الم�صلمين من دخول الحرم، واإ�صالح القنوات، واإن�صاء و�صيانة الطرق والج�صور، وم�صوح 
لقبة  المتاخمة  المناطق  في  االأثرية  الحفريات  من  االأجنبية  ال�صركات  ومنع  االأرا�صي 

)2( ُخرام �صلطان: Hurram Sultan )1558-1506(: الزوجة الثانية لل�صلطان �صليمان القانوني، ووالدة 
ابنه وخليفته �صليم الثاني. ]المترجمة[. 
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للم�صت�صرقين  والترخي�ض  المقد�صة،  االأثرية  القطع  بع�ض  و�صرقة  ال�صتخراج  ال�صخرة 
ي�صاهم  و�صوف  للحرا�صة؛  برج  وبناء  االآثار،  تهريب  �صد  وال�صراع  ال�صور،  بالتقاط 
نواحي  بالقد�ض من  الخا�صة  ال�صخ�صية  كثيًرا في ك�صف  الوثائق  لهذه  الكامل  المحتوى 
الدرا�صة  على  ي�صاعد  مما  والديموغرافيا،  والطبوغرافيا،   ،Typonomy المكان  علم 

التاريخية لعمارة المدينة. 

حول  ة  مهمرّ معلومات  عن  تك�صف  التي  الدفاتر  اأو  بال�صجالت  بيان  يلي  وفيما 
طبوغرافية وعمارة القد�ض: 

هنا  الم�صجلة  الدفاتر  هذه   :(MuhimmeDefteri) المهمة  الدفاتر  اأوًل: 
كانت عبارة عن ن�صخ من المرا�صيم الر�صمية ال�صادرة عن مجل�ض الدولة العثماني، بعد 
تلقي موافقة ال�صلطان، وت�صكل الدفاتر المهمة، التي تحتوي على العديد من المرا�صيم 
الخا�صة بالقد�ض، 263 دفتًرا �ُصجلت بين عام 1544م وعام 1905م. وقد ن�صرت بع�ض 
هذه ال�صجالت، وقليل منها ترجم اإلى اللغة العربية. كما اأن بع�ض الدفاتر المهمة كانت 

مو�صوًعا بحثًيا لبع�ض ر�صائل الماج�صتير اأو الدكتوراة التي لم تن�صر بعد: 
• Topkpi Sarati Arsivi 951-952 Tarihlive E-12321 Numarah Muhimme's 

Defteri (haz. HalilSahillioglu). Istanbul 2002. 
• 3 Numarali Muhimme Defteri (ed. NezihiAykut), Ankara 1993. 
• 5 Numarah Muhimme Defreri (ed. Devlerarsivleri), Ankara 1994. 
• 6 Numarah Muhimmedefreri (ed. Haci Osman Yidirm), Ankara 1995, I-II. 
• 7 Numarah Muhimme Defreri (ed. Haci Osman Yidirm), Ankara 1997-99, I-IV. 
• 12 Numrarh Muhimme Defteri (ed. Haci Osman Yildirm), Ankara 1996, I-III. 
• Muhimme Defreri 90 (ed. NezihiAykut), Istabul 1993. 
• Muhimme Defreri 44 (ed. Mehmet Ali Unal), Izmir 1995. 
• 82 Numarali Muhimme Defreri (ed. Haci Osman Yidirm), Ankara 2000. 
• 83 Numarali Muhimme Defreri (ed. Haci Osman Yidirm), Ankara 2001. 
• 85 Numarali Muhimme Defreri (ed. Haci Osman Yidirm), Ankara 2002. 
• 51 Numarali Muhimme Defreri (ed. HikmetUlker), Istanbul 2003. 
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اأما ال�صجالت حول القد�ض، والمت�صمنة في ال�صجالت االأربعة ال�صابق ذكرها لع�صر 
ال�صلطان �صليمان 

(Topkapi E-12321,  3 Numarali Muhimme Deferi, 5Numarali Muhimmedefreri, 

6 Numarali Muhimme Defreri). 

الأوامر  �ضوء  في  ال�ضام،  )بالد  العربية  باللغة  بن�صرها  بيات  فا�صل  قام  فقد 
االأول(؛  المجلد  2005م،  ان  عمرّ 1544-1566م،  المهمة،  للدفاتر  وفًقا  ال�ضلطانية 
اأور�صليم في ال�صابع من ال�صجالت المهمة في فترة تالية،  وال�صجالت الخا�صة بالقد�ض 
اإلى العربية ون�صره  وال�صجل التا�صع الذي لم ين�صر، كالهما قام نف�ض الباحث بترجمته 
ان  )بالد ال�ضام، في �ضوء الأوامر ال�ضلطانية وفًقا للدفاتر المهمة، 1567-1570م، عمرّ

2006م، المجلد الثاني(. 

 :(Sham Sharif Ahkam Collection) ال�ضام  دفاتر ق�ضاء بالد  ثانًيا: 
الق�صائية  االأحكام  ال�صلطاني في �صجالت  الدولة  ال�صادرة عن مجل�ض  االأحكام  �ُصجلت 
ال�صوء  اإلقاء  في  ال�صجالت  هذه  في  الواردة  االأحكام  ون�صر  ت�صنيف  يفيد  وقد  لل�صام. 
من  الواقعة  الفترة  في  للقد�ض  واالجتماعية  والع�صكرية  وال�صيا�صية  االإدارية  البيئة  على 
القرن الثامن ع�صر وحتى القرن الع�صرين. وت�صمل ت�صع �صجالت منف�صلة تحتوي االأحكام 
ببالد  الم�صماة  المنطقة  واليات  في  الفترة من عام 1326م حتى 1908م  في  ال�صادرة 

ال�صام، مثل �صفد، والقد�ض، وعجلون، ولجون، وغزة، ونابل�ض، وتدمر، و�صفد، وبيروت. 
ال�ضفحاتالتاريخعنوان ال�ضجلرقم

1742292-1754مال�صام1
1754323-1764مال�صام2
1779159-1783مال�صام3
1783194-1793مال�صام4
1794142-1804مال�صام5
1804197-1818مال�صام6
1818233-1830مال�صام7
1830253-1860مال�صام8
1860159-1908مال�صام9
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ا  �ضجالت ال�ضام لالأحكام الق�ضائية الخا�ضة بالقد�س: ت�صمل هذه ال�صجالت اأي�صً
التعليمات واالأحكام الخا�صة باالإ�صالحات واالإن�صاءات في القد�ض، التي نجدها ب�صكل عام 
في �صجالت االأحكام االأخرى. واأبرز مالمح هذه المجموعة اأنها تحتوي على كل المرا�صيم 
التي �صدرت عن االإدارة المركزية حول االإ�صالحات واالإن�صاءات؛ ومن ثم، فمن الممكن اأن 
تكون مفيدة للغاية في تاأكيد تواريخ االإ�صالحات وو�صع قوائم االأر�صيفات االأخرى. ويمكن 
ا اأن نجد في هذه ال�صجالت معلومات مف�صلة حول االأبنية العامة )االأبنية االإدارية؛  اأي�صً
بيوت االإيواء؛ الم�صاجد؛ الكتاتيب؛ القنوات والمجاري المائية؛ الج�صور؛ القالع...( �صواء 
الم�صلمين بين عام 1742-1908م. وهذه  اأيدي  اإ�صالحه على  اأو ما جرى  ما بني منها 
ال�صجالت مليئة بالمعلومات، وال ي�صوبها �صوى فجوة �صغيرة في الت�صل�صل لحوالي 15 عاًما 

فقط )1965-1779م(. وحتى اليوم، لم ي�صطلع اأحد بدرا�صة وبحث هذه ال�صجالت. 

ثالًثا: دفاتر ال�ضكاوي القديمة (Atik Shikayet Defers): ُو�صعت في هذه 
ال�صجالت المرا�صيم والقرارات الخا�صة بالفترة ال�صابقة على االإ�صالحات واالإن�صاءات في 
عام 1742م في القد�ض، والم�صجلة منذ القرن ال�صابع ع�صر ف�صاعًدا. ويمكن الح�صول 
اأو االإن�صاءات للبنية المعنية  على تفا�صيل حول تطبيق المرا�صيم الخا�صة باالإ�صالحات 

من القوائم االأخرى المذكورة فيما ياأتي. 

ق�صة  رواية  اإعادة  مهمة  يوؤدي  اأن  يمكن  المعنية  ال�صجالت  تحليل  فاإن  وهكذا، 
المعمار في القد�ض منذ �صنوات العقد 1650م، حتى القرن الع�صرين، وال ينح�صر ذلك 
المجموعات  في  والتدقيق  للتحقيق  العري�صة  بالخطوط  طريق  خريطة  ر�صم  مجرد  في 
ن�صر  بمهمة  للقيام  جادة  محاولة  االآن  حتى  تحدث  لم  اأ�صف،  وبكل  االأخرى.  االأر�صيفية 

ال�صجالت اأو ترجمتها اإلى اللغة العربية. 

 :(Avkaf and Hazine-iHassa Defters) )رابًعا: دفاتر اأوقاف والخزائن الخا�ضة )ال�ضلطانية
في  العامة  والمنافع  الخدمات  ا�صتمرارية  على  للحفاظ  ال�صبل  اأبرز  هي  االأوقاف  كانت 
واالإن�صاءات  االأعمال  ل�صيانة  حيوي  م�صدر  اأهم  بالتالي  وكانت  االإ�صالمية،  الح�صارة 
اإحدى  الم�صلمون  يعتبرها  التي  القد�ض،  تكون  اأن  المده�ض  من  فلي�ض  ولهذا  المعمارية. 
والم�صوؤولون  ال�صالطين  لها  و�صع  التي  المن�صاأة  هي  والمدينة،  مكة  بعد  الحرام  المدن 
حول  بتفا�صيل  المدينة  بهذه  المتعلقة  الدفاتر  وتمتلئ  االأوقاف.  من  العديد  العثمانيون 
وحجم  مدى  توثيق  مع  وتقييمها،  الموقوفة  للمن�صاآت  والمتواترة  المتفرقة  التكاليف 
االإ�صالحات، والمواد التي ينبغي ا�صتخدامها، وما يت�صل بكل ذلك من تكاليف واإنفاق. 
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والتجديدات  باالإ�صالحات  يخت�ض  فيما  بالبيانات  ثرًيا  م�صدًرا  الدفاتر  تقدم  وهكذا، 
عام  من  �صجل   37000 الكلي  مجموعه  ما  الدفاتر  هذه  وت�صمل  القد�ض.  في  لالأوقاف 
اأنواع من كتالوجات البيانات،  اإلى ثمانية  1528م وحتى عام 1873م، وقد تم ت�صنيفها 

بع�صها قبل االإ�صراف، والبع�ض بعد االإ�صراف. 

حول  تفا�صيل  تحتوي  الرئي�صية  الخزانة  �صجالت  فاإن  االأخرى،  الناحية  ومن 
�صجالت التنظيف، والحفر، واالإ�صالح، واالإن�صاء، وعلى وجه الخ�صو�ض حول المرا�صالت 
بالمن�صاآت  يخت�ض  فيما  ة  مهمرّ حيوية  معلومات  ا  اأي�صً تك�صف  القائمة  وهذه  والنفقات. 

الحالية في القد�ض. 

 :(VilayatGelen-Giden Defers(خام�ًضا: دفاتر ال�ضادر والوارد الخا�ضة بالولية
�صمن �صجالت المرا�صالت بين ال�صدر االأعظم ومختلف الواليات، توجد ثماني �صجالت 
مخت�صة بالقد�ض، تم ت�صجيلها وتوثيقها بين عام 1873م وعام 1910م. وهذه ال�صجالت 
العامْين  بين  الواقعة  الفترة  في  لالإ�صالحات  المحددة  الطبيعة  تحدد  ما  بقدر  مهمة 

المذكورْين. 

هذه  تغطي   :(MaliyedenMudevver Defers) الخزانة  دفاتر  �ضاد�ًضا: 
وتحتوي على حوالي 26000  والمتفرقة،  المختلفة  المو�صوعات  ال�صجالت مجموعة من 
قائمة، تم و�صع ملخ�صاتها التف�صيلية مرتبة زمنًيا على الكمبيوتر. و�صجالت االإ�صالحات 
ة وفريدة في غنى  واالإن�صاءات بعد القرن الثامن ع�صر التي وجدت في هذه المجموعة مهمرّ
محتوياتها، من �صهادات الت�صلرّم ووثائق الخزانة اإلى محا�صر االإ�صراف والنفقات. وياأتي 
ذكر اأنواع الخامات الم�صتخدمة في االإن�صاءات، ومكان �صرائها، ونقلها اإلى القد�ض، واأول 
واآخر اإ�صراف ومراقبة على االإن�صاءات، وتكاليفها االإجمالية، كل ذلك مجرد اأمثلة قليلة 

من البيانات التي تحتويها هذه الدفاتر. 

�ضابًعا: وثائق ت�ضنيف جودت لالأوقاف (CevdetEvkafTasnif): وقد و�صعت 
خال�صة عددها 34 هي كل مجلدات المجموعة، والموجودة في كل كاتلوج، وتحتوي على 
216572 وثيقة، و�صعت مرتبة زمنًيا على الكمبيوتر. وتختلف هذه االأر�صيفات عن دفاتر 
االأوقاف اختالًفا رئي�صًيا فهي تتكون من وثائق وتحتوي على الخامات والمواد ذات ال�صلة 

في الغالب بالقد�ض في القرنين الثامن ع�صر والتا�صع ع�صر. 
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ثامًنا: قائمة المرا�ضيم ال�ضلطانية (Hatt-I HumayunTasnifi): وتحتوي 
القائمة  هذه  في  الموجودة  الوثائق  خال�صة  تدوين  تم  وقد   ،59408 من  مجموعة  على 
يخت�ض  فيما  اأهمية  الوثائق  اأكثر  يعتبر  قد  ما  بينها  ومن  الكمبيوتر.  على  زمنًيا  مرتبة 

بالتاريخ ال�صيا�صي واالإداري الحديث للقد�ض. 
خطط  على  تحتوي  التي  والت�ضميمات:  والم�ضروعات،  الخطط،  قائمة  تا�ضًعا: 
اأهمية  المجموعة  هذه  يعطي  مما  القد�ض،  في  االأوقاف  مباني  من  العديد  وت�صميمات 
اأن الكاتلوج في الوقت الحالي يخ�صع للمراقبة، فيمكن الو�صول  معمارية خا�صة. ورغم 

اإلى وثائقه بعد الح�صول على ت�صريح خا�ض. 
 :(Bash MuhasebeKalemi) عا�ضًرا: دفاتر و�ضجالت المحا�ضبة الرئي�ضية
هذه القائمة تقدم فر�صة لتاأكيد اأ�صماء وتفا�صيل م�صوح البيانات )كمية ومدى االإ�صالحات؛ 
طبيعة المواد والخامات الم�صتخدمة؛ المطلوب من الموظفين والعمال واأجورهم(، وقد 

�صبق اأن ذكرنا الت�صنيفات والتبويبات التي تذكر تواريخ اإجراء هذه االإ�صالحات. 
الهيئة  Yildiz Palace؛  يلديز  )ق�صر  الوثائق  قوائم  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 
اال�صت�صارية للدولة؛ ال�صوؤون الخارجية-الداخلية... اإلخ( اإلى جانب مجموعات الدفاتر، 
تقدم معلومات متكاملة حول اأمور كثيرة، منها التغييرات الديموغرافية للقد�ض في القرن 
التا�صع ع�صر، الهجرات اإليها، والنزاعات بين ال�صكان الذين ينق�صمون اإلى ثالث ديانات، 

وطريقة تناول االإدارة المركزية لالأمور. 

الخاتمة
ومن ثم، فاإنه حتى االآن، ال توجد درا�صة متكاملة �صاملة اأخذت على عاتقها بحث 
العثمانية،  الدولة  القد�ض تحت حكم  لمدينة  الح�صاري  والتطور  المعمارية  البنية  تطور 
بناًء على اأر�صيفات رئا�صة الوزارة العثمانية. ويمكن لهذه الدرا�صة اأن تفتح مجااًل جديًدا 
تقدم  اأن  يمكنها  ذلك،  عن  وف�صاًل  للقد�ض،  التاريخية  بالمواقع  مليء  مخزون  لتقديم 
بيانات اأ�صا�صية واأولية من م�صادرها الفعلية فيما يخ�ضرّ خلفية ال�صراع ال�صيا�صي الدائر 

حالًيا في ال�صرق االأو�صط، وبحث م�صادر قيام اإ�صرائيل بالمطالبة باأر�ض في المنطقة. 
في  واال�صتيطان  للطبوغرافيا  االأهمية  بالغة  معلومات  اإلى  القوائم  تحليل  وي�صير 
القد�ض. وعلى �صبيل المثال، ي�صير اإح�صار تراب لملء الخنادق اإلى تزايد حالة اال�صتيطان 
هذا  من  الجديدة  اال�صتيطان  لمناطق  المحددة  التواريخ  تقرير  واحتمالية  المدينة،  ونمو 
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النوع يمكن بناء عليه الت�صكيك في اأية اأر�صية ت�صتند اإليها مطالبات اليهود بتلك االأرا�صي. 
وبالمثل، تك�صف االأر�صيفات عن اأ�صماء باحثين ورحالة ر�صموا و�صوروا لوحات و�صوًرا للمدينة 
التقطت في بداية القرن التا�صع ع�صر، وتظهر هذه االأ�صماء في الت�صريحات التي اأعطيت 
لبع�ض هوؤالء الباحثين والرحالة، مما يجعل من الممكن تتبع هذه المجموعات، ولي�ض مجرد 

الح�صول على ال�صورة الظلية والن�صيج المعماري للمدينة في اأثناء القرن التا�صع ع�صر. 

تجديد  حول  الوثيقة  يلي  فيما  نجد  اأن  يمكن  العثماني،  االأر�صيف  لوثائق  وكمثال 
الم�صجد االأق�صى وقبة ال�صخرة مع ملخ�ض باالإنجليزية والوثائق االأ�صلية. 

رئا�صة الوزراء، االأر�صيف العثماني. 
MaliyedenMudevver Nr. 4355 pp. 406-473 :الوثيقة

9 �صفر 1120-1125 �صفر 1121 )30 اإبريل 1708-6 مايو 1709(

ملخ�س الوثيقة حول تجديد الم�ضجد الأق�ضى وقبة ال�ضخرة: 
االأق�صى  الم�صجد  لتجديد  المطلوبة  الخ�صب  المختلفة من  االأ�صناف  1- كمية ونوعية و�صعر 

وقبة ال�صخرة واالأماكن المقد�صة االأخرى، ونقلها من اأو�صكدار Uskudar اأوزنيك. 
2- كميات واأ�صعار مواد البناء المتنوعة. 

في  والحرفيين  بالجب�ض،  الت�صوير  اأعمال  في  الحرفيين  من  وثالثين  ت�صعة  اأجور   -3
ا�صتخدامات الر�صا�ض، والحرفين في البناء بالجب�ض و�صانعي الزجاج والنجارين، 

الذين �صوف يجري اإر�صالهم اإلى القد�ض. 
4- قائمة بمواد البناء التي �صحنت على ثالث �صفن من يافا. 

في  والحرفيين  بالجب�ض،  الت�صوير  اأعمال  في  الحرفيين  وعناوين  باأ�صماء  قائمة   -5
ا�صتخدامات الر�صا�ض، والحرفيين في البناء بالجب�ض و�صانعو الزجاج والنجارين 

الذين �صيجري اإر�صالهم بال�صفن. 
6- نقل المواد من ميناء يافا اإلى القد�ض وتكاليف النقل. 

7- اأمر ت�صغيل ب�صناعة 6000 قطعة �صيراميك اإلى ور�صة اإزنيك ل�صناعة ال�صيراميك، 
ونقلها اإلى القد�ض. 

ا اأن الم�صجد االأق�صى وقبة ال�صخرة تم تجديدهما جزئًيا مرات  ملحوظة: تك�صف الوثيقة اأي�صً
عديدة من قبل. ووفًقا للوثيقة اأجريت اإ�صالحات �صاملة في ذلك الوقت لكال الحرمين. 



- 53 -

الوقف االإ�سالمّي يف مدينة القد�س واأكنافها

اأ. د. محمد ها�ضم غو�ضه*

تزخر مدينة القد�ض باأوقافها الوفيرة التي جعلت من كل جزٍء من اأرا�صيها وقًفا 
محب�ًصا على م�صالح العرب والم�صلمين، وحقاًّ قانونًيا ال ينمحي بمرور الزمن، وقد حظيت 
هذه المدينة المقد�صة باهتمام خلفاء و�صالطين العرب والم�صلمين وملوكهم واأمرائهم 
ف�صاًل عن مختلف �صرائح المجتمع نظًرا لمكانتها الدينية والروحية الخا�صة وقد�صيتها، 
ر مكانتها في وقف وتحبي�ض العقارات اأماًل منه في تر�صيخ جذور  وقد �صاهم كل من قدرّ
في  ناجًحا  وعاماًل  رئي�ًصا  عن�صًرا  االأوقاف  فكانت  الديار،  هذه  في  والم�صلمين  العرب 

تاأكيد ملكية واأحقية العرب والم�صلمين لمدينة القد�ض. 

وُي�صتفاد من مظان التاريخ وم�صادره التي ترقى اإلى الفترات االإ�صالمية التي تلي 
االحتالل الفرنجي للقد�ض كيف ازدهرت الكتابات التي تحدثت عن ف�صائل بيت المقد�ض، 
وخططها ومن�صاآتها الدينية والعلمية، وقد اأ�صبحت تلك الموا�صيع، تقليدية تكاد ال تخلو 
منها معظم تلك الكتابات، حتى ظهر كل من ال�صاحب تاج الدين اأحمد بن الوزير اأمين 
الدين عبد اهلل الحنفي )المتوفى �صنة 755هـ/1354م( والذي �صنرّف كتاًبا لم ي�صل اإلينا 
بعنوان »�ضل�ضلة الم�ضجد في �ضفة ال�ضخرة والم�ضجد« اعتمد فيه منهًجا و�صفًيا معمارًيا 
الُعليمي  الرحمن  الدين عبد  والخليل مجير  القد�ض  وموؤرخ  المبارك،  االأق�صى  للم�صجد 
الجليل  »الأن�س  المهم  كتابه  �صنرّف  الذي  927هـ/1521م(  �صنة  )المتوفى  الحنبلي 
بتاريخ القد�س والخليل« وك�صف من خالله عن اأهم حارات القد�ض وخططها وموؤ�ص�صاتها 
اأميًنا لتاريخ الوقف في القد�ض في الع�صرين االأيوبي  الوقفية، ويعد كتابه هذا م�صدًرا 

، الرئي�ض التنفيذي/ دارة القد�ض للبحوث والتوثيق، وع�صو منتدى الفكر العربي. * باحث مقد�صيرّ
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والمملوكي، كونه اعتمد فيه على ال�صجالت ال�صرعية االأيوبية والمملوكية التي اطلع عليها 
كما يوؤكد هو غير مرةٍ في �صياق كتابه م�صتفيًدا من وظيفته قا�صًيا للق�صاة في القد�ض)1(. 

لقد اأ�صبح كتاب مجير الدين اأهم الم�صادر االإ�صالمية لتاريخ القد�ض في الع�صرين 
االأيوبي والمملوكي، ومن خالله تمكن الباحثون ومنهم الم�صت�صرق دونالد لتل العمل على 
في  الحاج  اأبو  اأمل  الباحثة  عليها  عثرت  التي  ال�صريف،  القد�صي  الحرم  وثائق  فهر�صة 
اإحدى خزائن المتحف االإ�صالمي الكائن في الم�صجد االأق�صى المبارك في �صنة 1974م. 

اإنرّ �صياع ال�صجالت ال�صرعية االأيوبية والمملوكية الخا�صة بمدينة القد�ض و�صياع 
اأ�صلوب  اأثرّرت ب�صكٍل كبيٍر على  التي ت�صبق �صنة 935هـ/1529م  العثماني  العهد  �صجالت 
ومنهجية البحث التاريخي لمدينة القد�ض، فهذه ال�صجالت التي لم ن�صاهدها كانت حتًما 
المن�صاآت  من  مزيًدا  يك�صف  القد�ض،  لتاريخ  له  مثيل  ال  وخ�صًبا  غنًيا  م�صدًرا  �صتكون 
االأثرية والتاريخية، وينقل لنا اأخبار وتفا�صيل ذلك الزمان بحذافيره اليومية تماًما كما 
فعلت ال�صجالت ال�صرعية العثمانية لمدينة القد�ض والتي تم ت�صويرها وتقديمها للباحثين 

على لفائف المايكروفيلم. 

)1( ي�صتفـــاد مـــن كتاب جمري الدين العليمي وجود �صجالت �صرعية للقد�ـــض ترقى اإىل الع�صر اململوكي، فقد 
كتـــب عن ق�صاة القد�ض قائاًل: ».. فمنهم من اطلعت علـــى ترجمته وتاريخ وفاته، فاأذكر من اطلعُت عليه 
علـــى وجـــه االخت�صار، ومنهم مـــن مل اأطلع على ترجمة له، واإمنا عرفُت ا�صمه مـــن اطالعي على اإ�صجاله 
يف امل�صتنـــدات ال�صرعيـــة اأو غـــري ذلك، فاأذكر ا�صمـــه والع�صر الذي كان متولًيا فيـــه، وكل من راأيُت له يف 
اإ�صجالـــه اأو غـــري ذلـــك قا�صي الق�صاة اأو ترجـــم بذلك اأحد مـــن املوؤرخن كتبُت له ذلـــك، ومن مل اأَر يف 
اإ�صجالـــه وال يف ترجمته كتبُت له القا�صي..« جمري الدين عبد الرحمن العليمي، الأن�س اجلليل يف تاريخ 
ان، 1973م، ج2، �ض 119؛ حممد غو�صه، القد�س يف تراث كامل  القد�س واخلليل، مكتبة املحت�صب، عمرّ
الع�ضلـــي، القد�ـــض، 1998م، �ض 167؛ وقد كتب عارف العارف عن �صجالت املحكمة ال�صرعية التي ترقى 
اإىل الع�صـــر اململوكـــي قائـــاًل: ».. ويذكر العـــامل االإفرن�صي كلرمان غانـــو يف كتاب البحث عـــن الآثار يف 
فل�ضطني يف املجلد االأول ال�صفحة 236 اأنرّ ال�صيخ اأبا ال�صعود )؟( حدثه فقال: اإن فيها ال�صجالت املت�صلة 
بحـــوادث القـــرون الثالثة االأخرية، واأما ال�صجالت التـــي يرجع تاريخها اإىل ما قبل ذلـــك، فقد نقلت اإىل 
القلعـــة وهـــي ما تزال هناك حتـــى يومنا هذا )1873( واأما اأنا - عارف العـــارف - فل�صت اأدري ماذا فعل 
الزمان ب�صجالت القلعة، وال متى نقلت؟ واإمنا راأيت يف دار املحكمة اجلديدة )الزاوية النق�صبندية �صابًقا 
ودار ال�صيـــخ يعقـــوب البخاري حالًيا( على مقربة من باب الغوامنة �صجالت يرجع عهدها اإىل اأوائل الفتح 
الرتكي يف القرن ال�صاد�ض ع�صر، ويظهر اأن ال�صجالت التي قال عنها اأبو ال�صعود اأنها نقلت اإىل القلعة متت 

باالأ�صل اإىل عهد املماليك.«؛ املف�ضل يف تاريخ القد�س، القد�ض، 1961م، �ض 312. 
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اأبرزها  النكبة في �صنة 1948م من م�صاكل كبيرة،  لقد عانت مدينة القد�ض منذ 
الكائنة  والعقارات  لالأرا�صي  الوقفية  االأمالك  على  المتوا�صلة  االإ�صرائيلية  االعتداءات 
القد�ض  من  الغربية  االأحياء  �صقوط  على  ترترّب  وقد  وحولها،  القديمة  المدينة  داخل 
اقت�صادًيا  رافًدا  ت�صكل  التي كانت  الوقفية  العقارات  العديد من  �صنة 1948م �صياع  في 
مهًما لالأوقاف الخيرية والذرية داخل المدينة المقد�صة، وقد تبعثرت منذ ذلك التاريخ 
ممتلكات وقفية عديدة اأم�صت داخل حدود ما يعرف »بالدولة العبرية«، فاأ�صبحت اإمكانية 
التوا�صل بين اإدارة االأوقاف االإ�صالمية اأو متولي الوقف وبين هذه العقارات اأمًرا م�صتحياًل 

اأدى بالتالي اإلى تاأخر تطور الوقف االإ�صالمي في القد�ض. 
ومن بين الممتلكات والعقارات الوقفية التي �صاعت داخل ال�صطر الغربي اأرا�صي 

وعقارات كانت تتبع مبا�صرًة للوقف االإ�صالمي العام، نذكر منها على �صبيل المثال: 
1. مقبرة مامال الكائنة �صمالي غرب باب الخليل التي جرفت معظم اأرا�صيها وُنهبت 
�صواهد قبورها واأن�صىء على اأنقا�صها اأ�صواق ومباني تجارية وحكومية اإ�صرائيلية. 

2. النُّزل اأو الفندق الذي اأن�صاأه المجل�ض ال�صرعي االإ�صالمي االأعلى في فل�صطين في 
�صارع يافا غربي القد�ض القديمة وذلك في �صنة 1348هـ/1929م. 

رت  3. اأرا�صي القرى العربية المدمرة الكائنة في ال�صطر الغربي من القد�ض التي ُهجرّ
قرية  المثال  �صبيل  على  ومنها  الع�صرين،  القرن  اأربعينيات  منذ  رت  وُدمرّ واأحرقت 
المالحة العربية التي وقفها االأمير منجك في 15 ذي الحجة �صنة 776هـ/1355م 
على م�صالح المدر�صة المنجكية التي اأن�صاأها في القد�ض اإلى الغرب من الم�صجد 

االأق�صى المبارك. 
4. االأرا�صي التي دخلت في ما اأخذ يعرف بين �صنتي 1948م-1967م بالمنطقة الحرام 
التي كانت تقع �صمالي القد�ض القديمة اإلى الغرب من اأرا�صي الم�صرارة وباب العمود، 
دت االأرا�صي الوقفية التي كانت هناك حتى بعد �صقوط ما تبقى من القد�ض  فقد ُجمرّ

في �صنة 1967م. 
5. حي النبي داود الكائن اإلى الجنوب من القد�ض القديمة، وقد تاأثر هذا الحي بحرب 
ال�صيطرة  الكائن هناك تحت  والم�صجد  داود  النبي  زاوية  واأ�صبحت  �صنة 1948م 
دت وقفية ال�صلطان �صليمان خان القانوني الموؤرخة في ذي  االإ�صرائيلية، وبذلك ُجمرّ
اأحمد  الدين  �صهاب  ال�صيخ  م�صالح  على  �صة  والمحبرّ 971هـ/1563م  �صنة  الحجة 

الدجاني وذريته. 
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م�صالح  على  موقوفة  كانت  االأخ�صر  الخط  داخل  تقع  كثيرة  وعقارات  اأرا�صي   .6
العمارة العامرة في القد�ض والمعروفة با�صم »تكية خا�صكي �صلطان«. 

ال�صيخ  حي  في  الكائنتين  الب�صطامية  وقف  واأر�ض  ال�صرقية  المحمديات  اأرا�صي   .7
اح والتي اأن�صاأت عليهما �صلطات االحتالل قبل ب�صع �صنوات فنادق �صياحية.  جررّ

ا�صم  يحمل  م�صت�صفى  لبناء  مخ�ص�صة  كانت  اح  جررّ ال�صيخ  حي  في  تقع  اأر�ض   .8
المح�صنة المقد�صية »اأمينة الخالدي« التي اأن�صاأت عليها فيما بعد �صلطات االحتالل 

ما اأخذ يعرف بالمقر العام لحر�ض الحدود. 

�صنة  في  الخالدي  بدر  بنت  اأمينة  ال�صت  المقد�صية  المح�صنة  وقفية  ك�صفت  لقد 
الخليل غربي  باب  منطقة  في  الكائنة  وقفها  اأرا�صي  �صياع  اأثر  كيف  1361هـ/1942م، 
القد�ض على مجمل اأوقافها، فقد تعطلت ب�صبب ذلك م�صاريعها المتمثلة في بناء م�صت�صفى 
خيري عام وم�صتو�صف يحمالن ا�صمها في اأرا�صي الوقف غربي القد�ض، االأمر الذي جعل 
الدكتور محمود الدجاني متولي الوقف يقوم ب�صراء اأر�ض تابعة لعائلة الدنف االأن�صاري 
تبلغ م�صاحتها )13.500 متًرا مربًعا( تقع في حي ال�صيخ جراح تعرف »بخلة نوح« ُبغية 

اإن�صاء الم�صت�صفى والم�صتو�صف اللذين لم ي�صاهدا النور حتى يومنا هذا)2(. 

وقد اأ�صبحت االأوقاف االإ�صالمية في القد�ض بعد �صنة 1967م، تعاني ب�صقيها الخيري 
المدينة،  واأهالي  �صكان  يعي�صه  الذي  اال�صتقرار  عدم  تعك�ض  التخبط  من  حالة  والذري 
فلم تعد العائالت التي كانت تمتلك عقارات وقفية تعرف اأين اأ�صبحت هذه االأرا�صي اأو 
دت في المناطق الكائنة غربي القد�ض، اأو اأنها  العقارات، فهي تارة اإما اأن تكون قد ُجمرّ
اأو حتى مقابر تماًما كالمقبرة  اأو مناطق ع�صكرية  اإن�صاء م�صتوطنات  �صودرت الأغرا�ض 
اليهودية الكائنة في حي را�ض العمود �صرقي القد�ض والتي ترجع اأرا�صيها في االأ�صل اإلى 
جملة االأوقاف الخيرية التي وقفها ال�صلطان �صالح الدين االأيوبي في 17 ذي الحجة �صنة 
584هـ/1188م، حيث �صارعت �صلطات االحتالل اإلى تو�صيع رقعة هذه المقبرة، وا�صتولت 
على االأرا�صي المجاورة والمال�صقة لها من مختلف الجهات، ثم اتجهت في اعتداءاتها 

على اأرا�صي الوقف �صوب �صفح جبل الزيتون بغية تو�صيع رقعة المقبرة اليهودية. 

)2( موؤ�ص�صة اإحياء الرتاث والبحوث االإ�صالمية، ملف رقم )13/42/5.87/10(؛ )13/42/9.69/10(. 
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ومن الموؤ�صف اأنرّ المحكمة ال�صرعية في القد�ض لم تقم باإجراء م�صح �صامل لكافة 
الوقفيات الم�صجلة في �صجالت المحكمة ال�صرعية في القد�ض، ففي هذه ال�صجالت حجج 
وقفية عديدة جًدا تغطي مختلف مراحل الع�صر العثماني ف�صاًل عن اإ�صجاالت لوقفيات 
من الع�صرين االأيوبي والمملوكي معاد ت�صجيلها في الع�صر العثماني، كما توقفت لالأ�صف 
رام اهلل  االإمام مفتي  اأ�صعد  ال�صيخ محمد  باإعدادها  �صرع  التي  الفهر�صة  ال�صديد جهود 
ت�صفي  فترٍة مبكرة ال  ال�صرعية وذلك في  المحاكم  ل�صجالت  االأ�صبق وعدد من معاونيه 
غليل الباحثين، كما تبخرت اأحياًنا اأخرى فر�ض الباحثين في قراءة بع�ض حجج الوقف 
الم�صورة على لفائف المايكروفيلم عند اأول حجة وقف �صرعية م�صورة ب�صكٍل ال ي�صمح 

با�صتمرار قراءتها ب�صبب رداءة الت�صوير اأكثر من رداءة الخط. 

لقد بدت للباحث مراحل البحث والقراءة الطويلة في �صجالت المحاكم ال�صرعية 
كاأنها والأول وهلٍة لن تنتهي، فهذه ال�صجالت غير المفهر�صة واأحياًنا اأخرى غير المقروءة 
ال�صرعية  ال�صجالت  وحتى  935هـ/1529م  �صنة  من  بدًءا  العثمانية  الفترة  تغطي  والتي 
المعا�صرة يزيد عددها عن 626 �صجاًل �صرعًيا غير مفهر�صة، ت�صتمل على حوالي مليوني 
ال�صرعية  ال�صجالت  مع  م�صمولة  غير  وهي  اليد،  بخط  مكتوبة  �صرعية  حجة  اأو  وثيقة 
فترات  تغطي  �صرعًيا  �صجاًل   150 بحوالي  عددها  ر  ُيقدرّ التي  الم�صورة  غير  االإ�صافية 

مختلفة من العهد العثماني. 

عدد  ب�صيط(  خطاأ  هام�ض  بقاء  )مع  م�صبوق  غير  نحٍو  على  الباحث  اأح�صى  لقد 
االأوقاف  ووثائق  القد�ض  في  ال�صرعية  المحاكم  �صجالت  جميع  في  الم�صجلة  الوقفيات 
ثم  الحديث،  الع�صر  وحتى  االأيوبي  بالع�صر  بدًءا  تف�صيلية  جداول  في  مرتبة  االأخرى 
نها في كتابه المن�صور في �صنة 2010م في ا�صتانبول، وبذلك يكون اأول كتاٍب يحتوي  �صمرّ
الجداول  هذه  ت�صمنت  وقد  االإ�صالمي،  الوقف  حجج  بجميع  �صاملٍة  اإح�صائيٍة  على 
التف�صيلية معلومات تف�صيلية عن ما يلي: رقم مت�صل�صل لحجة الوقف؛ تاريخ الوقف؛ ا�صم 

الواقف؛ تفا�صيل الوقف؛ جهات الوقف؛ م�صادره؛ نوع الوقف. 
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تعريف الوقف 
الوقف لغة الحب�ض)3(، وجمعها اأوقاف، وهو م�صدر للفعل وقف يقف وقًفا، ومعناه 
�صرًعا حب�ض العين المملوكة ملًكا تاًما والت�صدق بالمنفعة)4(، وهو �صرٌب من �صروب البر 
 )6( التي حثَّ عليها القراآن الكريم وعمد اإلى فعلها الر�صول العربي الكريم )واالإح�صان)5
اأو  اأو مدر�صة،  م�صجد،  ببناء  �صخ�ض  يقوم  كاأن  دة  لجهة محدرّ العين  منفعة  تحديد  وهو 
اأو �صبيل لل�صاربين،  اأو خان وُنزل للم�صافرين وعابري الطريق،  داًرا لالأيتام والم�صنين، 
ذريته،  اإلى  وارداتها  ريع  يكون  م�صكن  اأو  مزرعة  حتى  اأو  العلم،  طلبة  لخدمة  مكتبة  اأو 
وغير ذلك من اأعمال البر والخير على اأن يكون الم�صتفيد من الوقف �صخ�ض غير الواقف 
نف�صه اإالرّ اإذا �صرط ذلك في كتاب وقفه اأو كان الوقف على عموم الم�صلمين فيكون الواقف 

اأحدهم)7(. 
1. تعريف الحنفية للوقف

اأو  بمنفعتها«  والت�صدق  الواقف  ملك  على  العين  »حب�ض  الحنفية)8(:  عند  الوقف 
»حب�ض المملوك عن التمليك من الغير«. 

)3( عبـــد الـــروؤوف املناوي، تي�ضـــري الوقوف يف غوام�ـــس اأحكام الوقـــوف، )خ(، املكتبـــة االأزهرية، �ض 37؛ 
برهـــان الديـــن اإبراهيم بن مو�صى ابن اأبي بكـــر الطرابل�صي، الإ�ضعاف يف اأحكام الأوقـــاف، دار الطباعة 
الكـــبى، القاهـــرة، 1292هـ/1875م، �ض 7؛ حممد اأمن ال�صهري بابـــن عابدين، حا�ضية رد املحتار على 
الدر املختار، دار الفكر، 1399هـ/1978م، ج4، �ض 337؛ عبد اهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة، املغني، 
مكتبـــة ابـــن تيمية، القاهـــرة، د. ت، ج، 5، �ض 597؛ زكي الدين �صعبان واأحمـــد الغندور، اأحكام الو�ضية 

واملرياث والوقف يف ال�ضريعة، مكتبة الفالح، الكويت، 1404هـ/1983م، �ض 455.
)4( ابن منظور، ل�ضان العرب، علرّق عليه علي �صريي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان، ط1، 1988م، 
ج15، �ض 374؛ حممد اأفندي، ر�ضالة ق�ضرية يف اأحكام الوقف، )خ(، �ض 68؛ الطرابل�صي، الإ�ضعاف يف 
اأحـــكام الأوقـــاف، �ض 3؛ عبد اهلل بن حممود املو�صلي احلنفي، الختيار لتعليل املختار، مطبعة احللبي، 
م�صـــر، ط2، 1952م، مـــج2، ج3، �ض 40؛ حممد عيد الكبي�صي، اأحكام الوقـــف يف ال�ضريعة الإ�ضالمية، 
مطبعـــة االإر�صـــاد، بغـــداد، 1977م، ج1، �ـــض 55؛ ال�صيخ حممد اأ�صعـــد االإمام، املنهل ال�ضـــايف يف الوقف 

واأحكامه، املطبعة الوطنية، القد�ض، 1982م، �ض 8-7. 
)5( االإمام، املنهل ال�ضايف، �ض 14. 

)6( بحـــارّث دم�صقي، الأوقاف الإ�ضالمية، جملة املقتطف، عدد مايو/اأيار، 1903م، �ض 369؛ االإمام، املنهل 
ال�ضايف، �ض 14. 

)7( ابن قدامة، املغني، ج5، �ض 604. 
)8( جـــالل الدين ال�صيوطي، الأ�ضباه والنظائر يف قواعـــد وفروع فقه ال�ضافعية، دار الكتب العلمية، بريوت، 

1403هـ/1982م، �ض 299. 
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2. تعريف الحنابلة للوقف
ف الحنابلة)9( الوقف باأنه »تحبي�ض االأ�صل وت�صبيل الثمرة«.  عررّ

3. تعريف ال�ضافعية للوقف
ف ال�صافعية)10( الوقف باأنه »تمليك لمنافع معدومة وفوائد معقودة تارة لموجود  عررّ
وتارة لمفقود، وتمليك المفقود اأعظم اأحوال الوقف، فاإنرّ الم�صتحقين الموجودين وقف 
الوقف اإذا انقر�صوا �صارت الغالت والمنافع المعدومة م�صتحقة بالوقف اإلى يوم القيامة«. 

4. تعريف المالكية للوقف
ف المالكية الوقف باأنه: »اإعطاء منفعة �صيء مدة وجوده الزًما بقاوؤه في ملك  عررّ

معطيه ولو تقديًرا«. 
�ضيغ واألفاظ الوقف

يقول  اأن  اأبرزها  لفًظا؛  وع�صرين  �صتة  الوقف  وم�صطلحات  األفاظ  عدد  يبلغ 
للتاأكيد  األفاظ �صريحة  اأبرّدُت)11(وهي  اأو  اأو �صبلُت  اأو ت�صدقُت  اأو حب�صُت  الواقف: وقفُت 
على اأنرّ الواقف قد تنازل عن وقفه لل�صالح العام، اأو اأن يقول ب�صكٍل غير مبا�صر عقاري 
�صبياًل  اأو  اأو م�صجًدا  الُمح�صن مدر�صًة  يبني  كاأن  بالتعامل  وقًفا  اأن يكون  اأو  للفقراء)12(، 

ل في �صجالت المحكمة ال�صرعية.  لل�صاربين دون اأن يقرن ذلك بكتاب وقٍف م�صجرّ
اأنواع الوقف

ويكون  )االأهلي(،  ري  الذُّ والوقف  الخيري  الوقف  ق�صمين هما:  اإلى  الوقف  ُيق�صم 
ا)13( عند تخ�صي�ض ريعه على جهة من جهات البر كالوقف على الم�صاجد اأو  الوقف خيريًّ

)9( ابن قدامة، املغني، ج5، �ض 604. 
)10( عـــز الديـــن بن عبد ال�صالم، قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام، دار الكتب العلمية، بريوت، د. ت، ج2، �ض 98؛ 
�صهاب الدين القليوبي، حا�صية القليوبي بهام�ض �صرح املنهاج جلالل الدين املحلي، ج1، �ض 378؛ عبد الروؤوف 

املناوي، تي�صري الوقوف، )خ(، �ض 41. 
)11( عبد اهلل بن حممد التبيزي، الكفاية يف علم الكتابة، )خ(، مكتبة ت�ص�صرت بيتي، اإيرلندة، �ض 12. 

)12( االإمام، املنهل ال�صايف، �ض 7. 
)13( م�صطفى اأحمد الزرقا، ال�صم�ض اجللية يف الرد على من اأفتى ببطالن اأوقاف الذرية، املطبعة العلمية، 
حلب، 1925م، �ض 4؛ موؤ�ص�صة اإحياء الرتاث والبحوث االإ�صالمية، الوقف االإ�صالمي يف فل�صطن، القد�ض، 

1984م، �ض 9؛ االإمام، املنهل ال�صايف، �ض 14. 
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ًيا)14( عند ا�صتحقاق الريع  المدار�ض اأو الم�صت�صفيات اأو تالوة القراآن الكريم، ويكون ُذررّ
للواقف نف�صه ثم لغيره من االأفـراد الذين ُيعيرّنهم �صواء اأكـانوا من اأقاربه اأم غير ذلك، 
في حين يتحول الوقف الخيري اأو الذري اإلى وقف اأر�صاد)15(عند �صرف �صيء من الوقف 
�ض اأحد المح�صنين مااًل  يه بعد اأن ُيحبرّ من بيت المال على م�صلحة اأو على بع�ض م�صتحقرّ
ر نمٌط جديٌد من وقف االأر�صاد في الن�صف الثاني  على م�صالح خيرية اأو اأهلية، وقد تطورّ
من القرن العا�صر الهجري وفق الن�صف الثاني من القرن ال�صاد�ض ع�صر الميالدي، ثم 
ازدهر في القرن الحادي ع�صر الهجري وفق القرن ال�صابع ع�صر الميالدي وعرف با�صم 
وقف النقود)16(. ويعرف الوقف با�صم وقف الخلو)17( اأو وقف المنفعة حين يكون الوقف 
المال  دافع  يملكه  معنوي  ا�صم  فهو  الخلو  اأما  الموقوف،  بالعقار  االنتفاع  على  مقت�صًرا 
مقابل االنتفاع بالعقار الموقوف �صرط اأن يعمل على عمارته من المال المحبرّ�ض لم�صلحة 
مدينة  في  �صاد  الذي  الحنفي  المذهب  في  جائز  االأوقاف  من  النوع  وهذا  الخلو،  وقف 
القد�ض طوال العهد العثماني)18(، وقد ازدهر وقف الخلو في العهد العثماني الذي تنامت 
فيه �صلطة القا�صي الحنفي في مدينة القد�ض حتى اأ�صبح اأعلى �صلطة ق�صائية وت�صريعية 

في ال�صنجق )لواء( القد�ض. 

)14( الزرقا، ال�ضم�س اجللية، �ض 4؛ اإحياء الرتاث، الوقف الإ�ضالمي، �ض 9؛ االإمام، املنهل ال�ضايف، �ض 15. 
)15( االإمام، املنهل ال�ضايف، �ض 15. 

ر وقف النقـــود يف العهد العثماين ليكون بديـــاًل عن تاأجري االأرا�صي والعقـــارات والدور والدكاكن  )16( تطـــورّ
دة  م بفائدة حمدرّ وغريهـــا لتغطيـــة نفقات الوقف، ويقوم النوع اجلديد على وقف جمموعة من النقود ُتقدرّ
مه من خدمات للمجتمـــع، وقد اأجاز  للتجـــار ت�صمن م�صـــدًرا ثابًتا لتغطية نفقـــات رقبة الوقف ومـــا ُتقدرّ
الفقهـــاء والق�صـــاة االأروام )العثمانين( هذا النوع من الوقف يف العهد العثماين واأ�صبح �صائًعا يف مدينة 
رت اأوقاف النقود اأموااًل للتجارّر واملقرت�صن على اأ�صا�ض اأن ُتعاد هذه االأموال بفائدة يبلغ  القد�ض، وقد وفرّ
ن�صبتهـــا ما بـــن 10 - 12% تعود على م�صالح رقبة الوقف؛ دم�صقي، الأوقـــاف، جملة املقتطف، �ض 372؛ 
حممـــد االأرناوؤوط، تطور وقـــف النقود يف الع�ضر العثمـــاين)2(، جملة درا�ضـــات، جامعة الريموك، املجلد 
التا�صـــع ع�صر)اأ(، العـــدد الثالث، 1992م، )36-48(، �ـــض 357؛ حممد االأرناوؤوط، تطـــور وقف النقود 
يف الع�ضـــر العثمـــاين)3(، جملة درا�ضات، جامعـــة الريموك، املجلد الع�صرون)اأ(، العـــدد االأول، 1993م، 

)356-382(، �ض 357. 
)17( االإمام، املنهل ال�صايف، �ض 31-30. 

)18( عبد اهلل ال�صرقاوي، حا�ضية ال�ضرقاوي على �ضرح التحرير لالأن�ضاري، 1226هـ/1811م، ج2، �ض 491. 
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اأ�ضــــــــــــــكال الوقف
1. وقف الم�ضاع

وقف الم�صاع(19) هو عندما ي�صترك اأكثر من �صخ�ض في ملكية عقار واحد، فيقال 
دة وغير قابلة  اإن الملكية م�صـاعة بينهم، اأي اأنرّ ح�صـة كل �صخ�ض من المالرّك غير محدرّ
للق�صـمة مع �صركائه، وقد اتفق ال�صاحبان اأبو يو�صف يعقوب بن اإبراهيم )المتوفى �صنة 
182هـ/798م( واأبو الح�صن محمد بن الح�صن ال�صيباني )المتوفى �صنة190هـ/805م( 
يمكن  ما  في  واختلفا  والرحى،  والحمام  كالبئر  ق�صمته،  يمكن  ال  م�صاع  وقف  على جواز 

ق�صمته، حيث اأجازه اأبو يو�صف وهو المعتمد في اأحكام ال�صرع واأبطله محمد. 

2. وقف الق�ضمة
وقـــف الق�صمة)20(هو عندما ي�صتـــرك اأكثر من �صخ�ض في ملكية اأو وقف عقار واحد 
يتم فرز ن�صيب كل واحد منهم على نحٍو يعرف فيه كل م�صترك حدوده ون�صيبه في العقار 
المق�صوم، وهو بعبارة اأخرى فرز الن�صيب بين ال�صركاء حتى ينتفع بالق�صمة كل منهم على 

وجه الخ�صو�ض. 

تطور الوقف في مدينة القد�س
وقد  االإ�صالم،  رحاب  في  اأن دخلت  منذ  االإ�صالمي  الوقف  نظام  القد�ض  مدينة  عرفت 
ن فيها من هذه المدينة  م�صح االحتالل الفرنجي للقد�ض خالل الفترة الزمنية الطويلة التي تمكرّ
مخطوط،  واإ�صالمي  عربي  تراٍث  من  فيها  كان  ما  كل  – 583هـ/1187م(  )492هـ/1099م 
حتى اإنرّهم رموا اأحد علماء القد�ض وهو مكي بن عبد ال�صالم بن الرميلي المقد�صي المحدث 

بالحجارة على باب اأنطاكية حتى نال ال�صهادة)21(. 

)19( االإمام، املنهل ال�ضايف، �ض 28.
)20( عـــالء الديـــن اأبو بكـــر بن م�صعـــود الكا�صاين احلنفـــي، بدائـــع ال�ضنائـــع، دار الكتب العلميـــة، بريوت، 
1406هــــ/1985م، ج7، �ض 17؛ اأحمد اإبراهيم بك، املعامالت ال�ضرعية املالية، دار االأن�صار، القاهرة، 

1355هـ/1936م، �ض 221-220.
)21( جمـــري الدين، الأن�س اجلليل، ج1، �ـــض 289-299؛ كامل الع�صلي، خمطوطـــات ف�ضائل بيت املقد�س، 

ان، ط2، 1984م، �ض 40-39.  من�صورات جممع اللغة العربي االأردين، عمرّ
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وقـــد اعتنى ال�صلطان �صالح الدين االأيوبي بعد تحريـــر القد�ض في �صنة 583هـ/1187م 
بتح�صيـــن اأو�صاع المدينة المقد�صة واإعادتها اإلى ما كانت عليه قبل احتاللها من الفرنج، فقام 
بتد�صيـــن الموؤ�ص�صات العلمية والدينية وال�صوفيـــة ف�صاًل عن اهتمامه بعمارة القد�ض وتح�صين 
�صها ال�صلطان �صالح الدين االأيوبي في القد�ض وقفية  �صورهـــا ودفاعاتها، ومن االأوقاف التي حبرّ
المدر�صـــة ال�صالحية، والخانقـــاه ال�صالحية، والبيمار�صتان ال�صالحـــي. كما اعتنى �صالطين 
وملـــوك واأمراء الدولـــة االأيوبية بتطوير االأوقـــاف االإ�صالمية في القد�ض حفاًظـــا على اإ�صالمية 
المدينـــة، ومن هـــوؤالء الملك االأف�صل نور الديـــن علي بن ال�صلطان �صالح الديـــن االأيوبي الذي 
وقف الحارة المعروفة بحارة المغاربة على المغاربة المقيمين في القد�ض)22(، والملك المعظم 
�صـــرف الدين عي�صى ابن اأخـــي �صالح الدين االأيوبي الذي وقف عـــدًدا من المدار�ض في رحاب 

الم�صجد االأق�صى وفي اأرجاء القد�ض. 

وبالرغـــم من ازدهـــار الوقف االإ�صالمي في القد�ـــض في بدايات الع�صـــر االأيوبي، اإالرّ اأن 
هـــذه المدينة عانت فـــي عهد االأيوبيين ال �صيما بعـــد �صنة 616هـ/1219م مـــن قالقل �صيا�صية 
كثيـــرة اأثـــرت ب�صكٍل كبير على تطـــور الوقف االإ�صالمـــي فيها، فقد اأثرت حادثـــة هدم وتخريب 
تح�صينـــات القد�ـــض على يد الملك المعظم �صـــرف الدين عي�صى في تلك ال�صنـــة على ا�صتقرار 

المدينة ال�صيا�صي واالقت�صادي واالجتماعي. 

لقـــد رحل بعد تخريب �صـــور القد�ض ُجلرّ �صكان المدينة وهجروها خوًفا من قدوم الفرنج 
من جديد وذبح الم�صلمين تماًما كما فعلوا عند احتاللهم لها في �صنة 492هـ/1099م، وقد كان 
خـــوف المقد�صييـــن في محلرّه، اإذ احتل الفرنُج القد�َض مـــن جديد بعد ع�صر �صنواٍت اأي في �صنة 
626هــــ/1229م)23(، وا�صتمر احتاللهم لها حتى �صنة 637هـ/1239م، ثم عادوا واحتلوها مرًة 

)22( بهـــاء الدين بن �صداد، النوادر ال�ضلطانية واملحا�ضن اليو�ضفيـــة، من�صورات مكتبة اخلاجني بالقاهرة، 
ط2، 1994م، �ض 320؛ اأبو �صامة املقد�صي، الرو�ضتني يف اأخبار الدولتني النورية وال�ضالحية، حتقيق 
اإبراهيـــم الزيبـــق، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، 1997م، ج4، �ـــض 296- 297، 306 ابن خلدون، تاريخ ابن 
خلـــدون، دارالكتب العلمية، بريوت، 1992م، ج5، �ـــض 389؛ ابن كثري، البداية والنهاية يف التاريخ، دار 

الفكر العربي، بريوت، د. ت ج12، �ض 346؛ جمري الدين، االأن�ض اجلليل، ج1، �ض 384، 386، 390. 
)23( ابن العماد احلنبلي، �ضذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، دار الكتب العلمية، بريوت، ج5، �ض 118؛ ابن 

العبي، تاريخ خمت�ضر الدول، د. ت، �ض 244. 
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ثالثـــًة في الفترة ما بين 641هـ/1243م – 642هــــ/1244م)24(، وهكذا بقيت المدينة في حالٍة 
ل  غيـــر م�صتقرة �صاعت خاللها معظـــم اأوقافها وخلت من الموؤ�ص�صات والعقارات التي كانت تمورّ

هذه االأوقاف. 

وينفرد النعيمي)25(باأح�صن و�صٍف لما اآلت اإليه حال الوقف االإ�صالمي في المدينة 
الملك  اأ�صتادار  المعظمي  اأيبك  الدين  عز  اأنرّ  نقل  فقد  االأيوبي،  الع�صر  في  المقد�صة 
ية،  المعظم �صرف الدين عي�صى كان قد وقف مدر�صًة في القد�ض عرفت بالمدر�صة العزرّ
لكنه �صرط اأن توؤول منفعة وقفه على مدر�صة القد�ض فقط حينما تكون القد�ض فقط بيد 
�ض منفعة وقفه اإلى المدر�صة الحنفية التي وقفها في الجامع  الم�صلمين، في حين خ�صرّ
االأموي بدم�صق اإذا ما كانت القد�ض تحت االحتالل الفرنجي، وهذه الحادثة توؤكد تراجع 
اال�صتقرار ال�صيا�صي في المدينة المقد�صة بعد وفاة ال�صلطان �صالح الدين؛ االأمر الذي 
اأدى اإلى تراجع االهتمام بالوقف االإ�صالمي في القد�ض بعد وفاة ال�صلطان �صالح الدين 

االأيوبي. 

الثالثة  للمرة  الفرنج  االإ�صالمية بعد خروج  باأوقافها  القد�ض تزدهر  عادت مدينة 
واأمراوؤها  �صالطينها  اهتم  التي  المملوكية  الدولة  برعاية  المرة  هذه  ولكن  واالأخيرة، 
باإن�صاء الموؤ�ص�صات الخيرية ووقفها على م�صالح الم�صلمين، وقد ازدهرت المباني الوقفية 
كالمدار�ض والترب والزوايا وخدمت مختلف النواحي الحياتية في المدينة المقد�صة وقد 
وثرّق موؤرخ القد�ض والخليل قا�صي الق�صاة مجير الدين عبد الرحمن العليمي الحنبلي تلك 
االأوقاف في كتابه الأن�س الجليل في تاريخ القد�س والخليل، ومن هذه االأوقاف: وقف 
االأمير  ووقف  668هـ/1269م،  �صنة  في  مو�صى  النبي  مقام  على  بيبر�ض  الظاهر  الملك 

)24( �صتيفـــن رن�صيمـــان، تاريخ احلروب ال�ضليبيـــة، ترجمة الدكتور ال�صيد البـــاز العريني، جامعة القاهرة، 
1993م، ج3، �ض 393-391. 

)25( عبـــد القـــادر النعيمي، الدار�س يف تاريخ املدار�س، دار الكتـــب العلمية، بريوت، ط1، 1990م، ج1، 
�ض 429-428. 
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تنكز النا�صري)26( نائب ال�صام في �صنة 730هـ/1329م، ووقف االأمير منجك)27( في �صنة 
776هـ/1355م، ووقف الملك االأ�صرف قايتباي)28( في �صنة 877هـ/1473م. 

كما ازدهر الوقف االإ�صالمي في القد�ض في العهد العثماني ب�صكٍل فاق كل الع�صور، 
الوقف الخيري والوقف  اإلى جانب  االأوقاف االإ�صالمية  نوًعا جديًدا من  القد�ض  وعرفت 
الذري تمثل في وقف النقود، وفي هذا الع�صر �صهدت القد�ض كبرى اأوقافها عبر التاريخ، 
وهو وقف خا�صكي �صلطان زوجة ال�صلطان �صليمان خان القانوني باالإ�صافة اإلى التناف�ض 
ال�صديد بين �صكان واأهالي المدينة على فعل الخير من خالل تحبي�ض العقارات ووقفها 

للم�صلحة العامة. 

م�ضادر الوقفيات واأماكن وجودها
1. �ضجالت المحكمة ال�ضرعية

ُتعد �صجالت المحكمة ال�صرعية في القد�ض اأهم الم�صادر التاريخية التي تحتفظ 
باأ�صول حجج وكتب الوقف الخا�صة بالمدينة المقد�صة، فهذه ال�صجالت تحت�صن معظم 
وقف  لحجج  اإ�صجاالت  اإلى  باالإ�صافة  العثماني  الع�صر  اإلى  ترقى  التي  الوقف  حجج 
�صنة  في  ال�صرعية  القد�ض  محكمة  �صجالت  وتبداأ  والمملوكي،  االأيوبي  الع�صرين  من 
935هـ/1529م ب�صجٍل غير م�صور يحمل رقم اأب، وهو ي�صبق ال�صجل المعروف بال�صجل 

ل بها �صت وقفيات.  االأول ويتاألف من 351 �صفحة �ُصجرّ

في  اأ�صولها  والمحفوظة  بت�صويرها  �ُصمح  التي  ال�صرعية  ال�صجالت  كانت  ولما 
المحكمة ال�صرعية في القد�ض تبداأ بال�صنة 936هـ/1529م، فاإنرّ جميع ال�صجالت ال�صرعية 
التي ت�صبق ال�صجل اأب غير الم�صور قد �صاعت وتبعثرت بمرور الزمن ولم يبق لها اأثر، 

)26( �ـــض. �ض 92 �ـــض 426-430؛ موؤ�ص�صة اإحياء الرتاث والبحوث االإ�صالميـــة، ملف )13/1194/2،1/2(؛ 
ان، 1981م، مج1، �ض 121-108.  كامل الع�صلي، وثائق مقد�ضية تاريخية، عمرّ

)27( �ض3، موؤ�ص�صة اإحياء الرتاث، ملف )13/1194/2،1/2(. 
)28( عبـــد اللطيـــف اإبراهيم، وثيقة ال�ضلطـــان قايتباي، املوؤمتر الثالث لالآثـــار يف البالد العربية املنعقد يف 

مدينة فا�ض �صنة 1959م، جامعة الدول العربية، القاهرة، 1961م، �ض 413. 
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مما يعني اأن غالبية وقفيات القد�ض التي ت�صبق ذلك التاريخ وترجع اإلى فترات الع�صر 
االأيوبي والمملوكي ومطلع العهد العثماني �صاعت واأ�صبحت من الزمن الما�صي لالأ�صف 

ال�صديد. 

ويبلغ عدد �صجالت محكمة القد�ض ال�صرعية 820 �صجاًل منها 670 �صجاًل م�صوًرا 
على لفائف المايكروفيلم، وحوالي 150 �صجاًل غير م�صورة ك�صف عن وجودها الباحث 
1402هـ/ �صنة  االأول  ربيع  �صهر  حتى  عددها  اأنرّ  الع�صلي)30(  ويذكر  �صالمة)29(،  خ�صر 
كانون االأول �صنة 1982م بلغ 616 �صجاًل، في حين يذكر االأن�صاري)31( اأنرّ عدد ال�صجالت 
الم�صورة حتى �صنة 1983م بلغ 626 �صجـاًل، ثم اأورد اإح�صائيٍة اأخرى لل�صيخ محمد اأمين 

الدنف االأن�صاري)32( ل�صجالت القد�ض في العهد العثمـاني بلغت 343 �صجاًل. 

اأقدم  اأنها  في  تكمن  القد�ض  مدينة  في  ال�صرعية  المحكمة  �صجالت  اأهمية  اإنرّ 
ال�صجالت ال�صرعية في بالد ال�صام)33(فهي تبداأ في �صنة 935هـ/1529م، في حين تبداأ 
�صجالت محكمة حلب ال�صرعية على �صبيل المقارنة في �صنة 962هـ/1554م، و�صجالت 
محكمة دم�صق في �صنة 991هـ/1583م، وال ي�صبق �صجالت محكمة القد�ض ال�صرعية في 
التاريخ �صوى �صجالت محكمة بور�صة التي يرجع اأقدم �صجالتها اإلى �صنة 860هـ/1455م، 

ثم يليها �صجالت محكمة قي�صرى في �صنة 895هـ/1489م. 

)29( خ�صـــر �صالمـــة، �ضجالت املحكمـــة ال�ضرعية يف مدينـــة القد�س ووثائقهـــا ودور كامـــل الع�ضلي، كـامل 
الع�ضلي العالمة املقد�ضي وق�ضية القد�س، القد�ض، 1996م، )255-273(، �ض 257 

ان، 1981م، مج1، �ض 11.  )30( كامل جميل الع�صلي، وثائق مقد�ضية تاريخية، عمرّ
)31( فهمـــي االأن�صاري، �ضجالت املحكمـــة ال�ضرعية ووثائقها ودور كامل الع�ضلـــي، كـامل الع�ضلي العالمة 

املقد�ضي وق�ضية القد�س، القد�ض، 1996م، )245-254(، �ض 247. 
)32( ال�صيـــخ حممـــد اأمن الدين بن عمر الدنف االأن�صاري؛ خامت الورارّقن يف القد�ض وقيرّم املكتبة اخلالدية؛ 
تـــرك مكتبـــًة قيرّمة تبعرثت بعد وفاته؛ تويف يف العـــام 1958م يف منزله الكائن يف حارة باب ال�صل�صلة فوق 

درج العن؛ حممد غو�صه، القد�س يف تراث كـامل الع�ضلي، القد�ض، 1998م، �ض 18. 
)33( حممـــد غو�صـــه، �ضجالت املحكمة ال�ضرعيـــة يف القد�س، جملة عربيكا، بحـــوث موؤمتر اأدوات البحث يف 

االأر�صيف، القاهرة من 6-8 مايو 2000م، )273-284(، �ض 273. 
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2. دفاتر الأر�ضيف العثماني
وهي عبارة عن مجموعة من الدفاتر العثمانية المعروفة بطابو تحرير دفتر لري)34(، 
اأي دفاتر ت�صجيل االأرا�صي العثمانية التي ت�صمى كذلك ب�صجالت الدفتر الخاقاني، وُتحفظ 
هذه الدفاتر في اأر�صيف رئا�صة الوزراء في ا�صتانبول، كما يوجد ن�صخة مايكروفيلمية منها 
في مركز الوثائق والمخطوطات التابع للجامعة االأردنية، وت�صتمل على عدد من الدفاتر 

الخا�صة باأوقاف القد�ض وبالد ال�صام من اأبرزها: 
• 	 - 805هـ/1402م  ل�صنة   539 رقم  ال�صريف  القد�ض  لواء  واأمالك  اأوقاف  دفتر 

964هـ/1556م. 
• 	 - 900هـ/1494م  ل�صنة   342 رقم  ال�صريف  القد�ض  لواء  وامالك  اأوقاف  دفتر 

965هـ/1557م. 
• ل لواء قد�ض �صريف )قانونامة �صي( ل�صنة 930هـ/1523م. 	 دفتر مف�صرّ
• دفتر اإجمال األوية غزة و�صفد والقد�ض رقم 427 ل�صنة 932هـ/1525م. 	
• دفتر اأوقاف لوائي القد�ض وغزة رقم 131 ل�صنة 932هـ/1525م. 	
• دفتر اأوقاف فل�صطين رقم 602 ل�صنة 940هـ/1533م. 	
• دفتر اأوقاف لوائي غزة والقد�ض رقم 1015 ل�صنة 945هـ/1538م. 	
• دفتر اإجمال لواء القد�ض ال�صريف رقم 283 ل�صنة 952هـ/1545م. 	
• دفتر مالية مدورة 3723 ل�صنة 961هـ/1553م – 974هـ/1566م. 	
• دفتر خا�ض بلواء القد�ض رقم 289 ل�صنة 961هـ/1553م. 	
• دفتر طابو 516 ل�صنة 963هـ/1555م. 	
• دفتر اإجمال لواء القد�ض رقم 346 ل�صنة 970هـ/1562م. 	
• ل�صنة 	  522 رقم  وعجلون  ونابل�ض  و�صفد  والقد�ض  ة  غزرّ لواء  واأمالك  اأوقاف  دفتر 

980هـ/1572م. 

)34( ملزيد من التفا�صيل عن هذه الدفاتر ينظر: الع�صلي، وثائق مقد�ضية تاريخية، مج1، �ض 38-26. 
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3. وثائق الأوقاف الإ�ضالمية )وثائق موؤ�ض�ضة اإحياء التراث والبحوث الإ�ضالمية(
تحفظ هذه الوثائق في موؤ�ص�صة اإحياء التراث والبحوث االإ�صالمية في �صاحية اأبو 
ثتها موؤ�ص�صة  دي�ض بالقد�ض ال�صريف، وهي تتاألف من كم هائل من الوثائق االأ�صلية التي وررّ
االأوقاف االإ�صالمية والمحاكم ال�صرعية طوال العهد العثماني وفترة االنتداب البريطاني 
والعهد االأردني والعهد المعا�صر في فل�صطين والقد�ض، ويوجد في اأر�صيف موؤ�ص�صة اإحياء 
التراث ماليين الوثائق المخطوطة التي تتعلق بمختلف الموا�صيع التي لها �صلة ب�صوؤون 
االأوقاف االإ�صالمية، وهي جميعها محفوظة في دائرة الوثائق التركية )العثمانية( وحجج 
وقف اخرى معاد ت�صجيلها محفوظة في دائرة الوثائق العربية، وقد تمكنت الموؤ�ص�صة من 

فهر�صة جميع الوثائق المتعلقة باالأوقاف االإ�صالمية وحفظها في �صناديق خا�صة. 

الم�صادر  مجموعة  اإلى  والوقف  والطابو  واالأحكار  االأرا�صي  �صجالت  وت�صاف 
حجج  ت�صم  التي  االإ�صالمية،  والبحوث  التراث  اإحياء  موؤ�ص�صة  في  المحفوظة  المهمة 
عدد  ويبلغ  والذري،  الخيري  ب�صقـيه  االإ�صالمي  الوقف  ب�صوؤون  عالقة  لها  واأخرى  وقفية 
ال�صجـالت المحفوظة في موؤ�ص�صة اإحياء التراث زهاء 3800 �صجل منها �صجالت عديدة 
ة الرومية، باالإ�صافة اإلى  رر المعروفة ب�صجالت ال�صررّ متعلقة ب�صوؤون مالية ك�صجالت ال�صُّ

ال�صجالت الم�صنفة ب�صجالت الوظائف اأو الفرمانات ال�صلطانية. 

4. حجج وقف لدى عائالت القد�س 
�صها اأجدادها  تحتفظ معظم عائالت القد�ض بوثائق عائلية تخ�ض االأوقاف التي حبرّ
على ذريتهم وعلى الموؤ�ص�صات الخيرية والعامة، ومن بين العائالت المعروفة بحيازتها 
االأ�صتاذ  يعد  االأن�صاري حيث  الدنف  الخطيب، وعائلة  وقفية نذكر عائلة  لوثائق وحجج 
راية  حملوا  الذين  المعا�صرين  القد�ض  رجاالت  اأ�صهر  من  واحًدا  االأن�صاري  فهمي 
الحفاظ على تراث االآباء واالأجداد المتعلق باالأوقاف، وعائلة الح�صيني التي جمع اأبناوؤها 
اأبرزها  ومن  العائلة،  اأبناء  منازل  في  متناثرة  كانت  التي  الوقف  بوثائق  ا  خا�صً اأر�صيًفا 
اأوقاف ال�صيد ح�صن اأفندي بن عبد اللطيف الح�صيني مفتي ال�صادة الحنفية في القد�ض 
– 1226هـ/1811م(، وعائلة الخالدي التي تتميز بمكتبتها العريقة  )1156هـ/1743م 
التي ت�صتمل باالإ�صافة اإلى المخطوطات المتنوعة على عدد من الوثائق الخا�صة المتعلقة 
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باأوقاف واأمالك العائلة الخالدية في القد�ض، وعائلة البديري؛ حيث كانت توجد وثائق 
الوقف الخا�صة بالعائلة لدى المتولي ال�صابق الحاج عبد اهلل البديري في منزل الوقف 
وعائلة  االإمام،  وعائلة  المبارك،  االأق�صى  الم�صجد  ل�صق  الناظر  باب  حارة  في  الكائن 
العربية  القد�ض  وغيرهم من عائالت  وقطينه،  والن�صا�صيبي،  الترجمان،  وعائلة  قويدر، 

التي ال مجال لح�صرها في هذا ال�صياق. 

5. مخطوطات القد�س وم�ضاحفها
ت�صتمل  المخطوطات  اأنرّ عدًدا من هذه  القد�ض  تفيد فهار�ض مخطوطات مكتبات 
على ن�صو�ض لحجج وقف ينق�صها اإ�صجال القا�صي ال�صرعي، ومن بين هذه النماذج وقف 
م�صطفى م�صلح الدين بن ب�صير خطيب قلعة القد�ض في ربيع االأول �صنة 953هـ/1566م 
لكتاب الك�ّضاف عن حقائق التنزيل، الأبي القا�صم جار اهلل محمود بن عمر الخوارزمي 
في  العلم  طلبة  م�صالح  على  وذلك  538هـ/1144م(،   - )467هـ/1075م  الزمخ�صري 
القد�ض، وقد ُن�صخ هذا المخطوط في اأوائل �صهر �صعبان �صنة 952هـ/1545م وُكتب في 
م�صطفى  الحاج  من  ال�صريف  القد�ض  في  العلم  طلبة  على  وقف  الكتاب  هذا  »اإن  اأوله: 
م�صلح الدين بن ب�صير خطيب القلعة المن�صورة بالقد�ض ال�صريف بتاريخ �صهر ربيع االأول 
ابن  �صعيد  بن  وح�صام  م�صلم  بن  اأحمد  بن  من محمد  كل  ذلك  على  و�صهد  953هـ  �صنة 
يعــقوب مدر�ض المـدر�صة الح�صــنية واأمــــت خليفة بن اإبراهيم وعبــد الكـــريم خليفة بن 

اإبراهيم«.)35(
وتتميز الم�صاحف التي يحتفظ بها المتحف االإ�صالمي في القد�ض باأنها ُكلها عبارة 
الم�صاحف  هذه  على  واأنرّ  و�صيوخ،  واأعيان  واأمراء  �صالطين  من  موقوفة  م�صاحف  عن 
في  االإ�صالمي  المتحف  يحتفظ  فمثاًل  دين،  محدرّ اأنا�ٍض  من  موقوفة  اأنرّها  تفيد  كتابات 
الم�صجد االأق�صى المبارك بن�صخة خطية من الجزء الثاني ع�صر لم�صحف �صريف كتب 
ل على اإحدى �صفحاته حجة وقف با�صم الحاجة اأغل خاتون بنت االأمير  بخط الثلث �ُصجرّ

محمد بن االأمير تمق موؤرخة في �صهر رم�صان �صنة 760هـ/1358م)36(. 

)35( خ�صر اإبراهيم �صالمة، فهر�س خمطوطات امل�ضجد الأق�ضى، عمان، 1983، ج2، �ض 29. 
)36( خ�صـــر اإبراهيـــم �صالمة، املخطوطات القراآنية يف املتحف الإ�ضالمـــي يف احلرم ال�ضريف، القد�ض، دار 

غارنت للن�صر يف بريطانيا، لبنان، 2004م، �ض 84. 
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6. النقو�س الأثرية
مختلف  في  المتوزعة  التاريخية  النقو�ض  من  كبيٌر  عدٌد  القد�ض  مدينة  في  يوجد 
حاراتها العتيقة، وتتنوع م�صامين هذه النقو�ض تبًعا ل�صبب تثبيت كلٍّ منها، واأغلب هذه 
والذكريات،  ال�صلطانية  والمرا�صيم  والدفن  والترميم  البناء  بحوادث  تتعلق  النقو�ض 
م�صجد  مدخل  على  المثبت  النق�ض  الوقفية،  النقو�ض  نماذج  ومن  تاأكيد،  بكل  والوقف 
ال�صيخ محمد بن محارب الكائن في حارة ال�صرف، والنق�ض المثبت فوق مدخل المدر�صة 
القرمي،  محمد  ال�صيخ  زاوية  من  بالقرب  مرزبان  خط  في  الكائنة  البدرية(  )الزاوية 
الم�صجد  �صاحة  في  المعظم  الملك  ل�صهريج  ال�صمالية  الواجهة  على  المثبت  والنق�ض 

االأق�صى المبارك والمتعلق بوقف قا�صم بن عبد اهلل كتخدائي قلعة القد�ض.)37(

عدد الوقفيـات
بمدينة  الخا�صة  االإ�صالمية  الوقفيات  لعدد  �صاملة  اإح�صائية  االآن  حتى  يوجد  ال 
القد�ض، وقد اأعدرّ مجهول في �صنة 1338هـ/1919م، فهر�صًة لعدد من الوقفيات الم�صجلة 
في �صجالت المحكمة ال�صرعية في القد�ض)38(، كما يوجد لدى عائلة االأن�صاري في القد�ض 
دفتر بخط ال�صيخ محمد اأمين الدنف االأن�صارى ي�صتمل على فهر�صة لعدد من الوقفيات 
ها  الم�صجلة في �صجالت المحكمة ال�صرعية في القد�ض، باالإ�صافة اإلى الفهار�ض التي اأعدرّ
في  ال�صرعية  المحكمة  �صجالت  الأوائل  اآخرين  بم�صاعدة  الح�صيني  االإمام  اأ�صعد  ال�صيخ 
في  الم�صجلة  الوقف  حجج  من  قليل  غير  عدٍد  عن  خاللها  من  ف  تك�صرّ والتي  القد�ض، 
�صجالت المحكمة ال�صرعية، اإالرّ اأنرّ عمله هذا - رغم الجهد الوا�صح فيه - ما كان لي�صفي 
غليل الباحث االأكاديمي ب�صبب توقف م�صروع الفهر�صة عند منت�صف القرن الحادي ع�صر 
الهجري وفق منت�صف القرن ال�صاد�ض ع�صر الميالدي وهي مرحلة مبكرة من �صجالت 

العهد العثماني التي احت�صنت عدًدا كبيًرا جًدا من الوقفيات العثمانية. 

)37( حممد غو�صه، تاريخ امل�ضجد الأق�ضى، القد�ض، 2002م، �ض 93.
(38) Mohammad Ali Alami, The Waqfs of the traditional Families of Jerusalem in the 

Ottoman Period, in Ottoman Jerusalem, 2000, (145-158) 158. 
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جهات الوقف
وهي  تنقطع،  ال  بر  اإلى جهة  عليهم  الموقوف  انقرا�ض  بعد  الذرية  االأوقاف  توؤول 
ة لفعل الخير حتى يرث اهلل االأر�ض ومن عليها،  بذلك تحافظ على ديمومتها كوثيقة معدرّ
اأنرّ واردات  اإلى  ت�صير  الذرية على ن�صو�ٍض في خاتمتها  الوقفيات  ا�صتملت جميع  ولذلك 
الوقف �صوف توؤول في نهاية المطاف اإلى جهات عامة خيرية كقبة ال�صخرة الم�صرفة، 
اأو الم�صجد االأق�صى المبارك، اأو الم�صجد النبوي ال�صريف، اأو الم�صجد الحرام في مكة 
المكرمة، اأو عدد من المقامات والم�صاجد والزوايا والتكايا التي اأُن�صئت الأغرا�ٍض خيرية، 
ر ذلك، فهذه الواردات توؤول اإلى فقراء القد�ض وعابري ال�صبيل، وبذلك ي�صمن  واإن تعذرّ

�صاحب الوقف اأنرّ واردات وقفه �صوف توؤول حتًما اإلى جهة برٍّ ال تنقطع. 

الموقوفات
�صها  اأظهرت حجج الوقف التي اأفاد منها البحث تنوع واختالف الموقوفات التي حبرّ
والزاويا  الم�صاجد  فمنها  متنوعة  الموقوفات  هذه  جاءت  وقد  القد�ض،  في  اأ�صحابها 
والمباني  والتكايا،  المياه،  وم�صادر  االأطفال(  تعليم  )مكاتب  والكتاتيب  والمدار�ض 
الخا�صة كالم�صاكن، وال�صهاريج والحواكير، والحوانيت والمزارع، واالأرا�صي، والقرى، 
والمداب�ض،  واالأفران،  والمطاحن  والم�صـابن،  المعـا�صر،  اإلى  باالإ�صـافة  والخرب، 
والخانات،  والنقود،  ال�صريفة،  والم�صاحف  والكتب  والمخطوطات  الحياكة،  وحوانيت 

وحتى اأواني منزلية ولوازم الطبخ، واأدوات معدنية و�صيوف، وخناجر.
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وقفية اأبي مدين الغوث في مدينة القد�س 
)720هـ/1320م(

د. محمد ماجد �ضالح الدين الحزماوي*

مدخـــــــل
ارتبط تاريخ المغاربة بمدينة القد�ض منذ االأيام االأولى لدخول االإ�صالم اإلى �صمال 
بفل�صطين،  يمرون  الحجازية  الديار  اإلى  الحج  االنتهاء من فري�صة  بعد  اإفريقيا، فكانوا 

طمًعا في االأجر والثواب والتبرك ببيت المقد�ض م�صرى الر�صول  ومعراجه.)1(

)358هـ/969م-463هـ/1070م(  الفاطمي  العهد  خالل  القد�ض  مدينة  و�صهدت 
الجي�ض  العظمى في  الغالبية  المغاربة  المغاربة، فقد �صكل  المهاجرين  اأعداد  زيادة في 
الفاطمي الذي �صيطر على بالد ال�صام، وا�صتوطن بع�صهم في مدينة القد�ض وبع�ض مدن 
بالد ال�صام االأخرى، واأقام مغاربة في مدينة القد�ض بحي اأ�صبح فيما بعد يعرف با�صمهم 

»حارة المغاربة« وتقع في الجهة الجنوبية من القد�ض بجوار الحرم القد�صي ال�صريف.)2(

جيو�ض  ارتكبت  492هـ/1099م،  عام  القد�ض  مدينة  على  الفرنجة  ا�صتيالء  وبعد 
الفرنجة مجزرة ب�صعة بحق الم�صلمين في بيت المقد�ض، وكان المغاربة من الجماعات 
التي تعر�صت لهذه المجزرة، فا�صت�صهد عدد منهم، وا�صطر الباقي للجالء عن المدينة 

هرًبا من االأعمال الوح�صية الفرنجية.)3(

)1( عبد الهادي التازي، القد�س والخليل في الرحالت المغربية، رحلة ابن عثمان نموذًجا، المنظمة االإ�صالمية * اأ�صتاذ، جامعة القد�ض، فل�صطين، اأ�صتاذ زائر بجامعة قطر. 
للتربية والعلوم والثقافة، اإي�صي�صكو، 1997م، �ض11. و�صُي�صار اإليه فيما بعد: التازي، القد�ض والخليل. 

)2( عبد الرحمن محمد المغربي، طائفة المغاربة في القد�س ال�ضريف 492-922هـ/1099-1516م، ر�صالة 
دكتوراة غير من�صورة، جامعة عين �صم�ض، كلية البنات، القاهرة، 2000م، من 73. و�صُي�صار اإليه فيما 

بعد: المغربي، طائفة المغاربة.
)3( المرجع نف�صه، �ض 78.
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الخطر  واإزالة  583هـ/1187م،  عام  القد�ض  مدينة  الدين  �صالح  تحرير  وبعد 
الفرنجي، �ُصِمَح لمن يريد من المغاربة بالعودة اإلى ديارهم، فمنهم من عاد اإلى وطنه، 
ومنهم من ف�صل البقاء في المدينة)4(، واأقام من بقي في المدينة في الحي نف�صه الذي 
المجاورة  ت�صاهي  عندهم  القد�صي  للحرم  المجاَورة  كانت  حيث  االأجداد،  فيه  اأقام 

للحرمين ال�صريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.)5(

وباالإ�صافة اإلى العوامل الع�صكرية التي �صاهمت في قدوم المغاربة اإلى بيت المقد�ض 
ا عوامل اأخرى علمية ودينية وتجارية تتمثل في المكانة  واال�صتقرار فيها، فقد �صاهمت اأي�صً
الدينية لمدينة القد�ض، وترددهم اإليها لطلب العلم، والدور الذي قاموا به اأدالء لقوافل 

الحجاج والقوافل التجارية.)6(

العائالت  من  العديد  باأ�صماء  ال�صرعية  القد�ض  لمحكمة  ال�صرعي  ال�صجل  يزودنا 
بع�ض  ون�صبت  العربي،  المغرب  بلدان  مختلف  من  المغاربة  حارة  �صكنت  التي  المغربية 
هذه العائالت اأ�صماء اإلى البلدان والمدن التي قدمت منها مثل: المغربي)7( والمراك�صي)8( 
والجزائري)9( والرباطي)10(والق�صنطيني)11( والمكنا�صي)12( والهواري)13( وال�صو�صي)14(. كما 

)4( عبد الهادي التازي، اأوقاف المغاربة في القد�س، وثيقة تاريخية �ضيا�ضية، قانونية، مطبعة ف�صالة، 
المغرب، 1981م، �ض11. و�صُي�صار اإليه فيما بعد: التازي، اأوقاف المغاربة. 

)5( المغربي، طائفة المغاربة، �ض76. 
)6( غالب عبد اأحمد العربيات، تاريخ الحياة الجتماعية في ناحية القد�س ال�ضريف في الن�ضف الأول 
ال�ضابع ع�ضر الميالدي، ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة، جامعة  من القرن الحادي ع�ضر الهجري/ 

موؤته، الكرك، 2000م، �ض111. و�صُي�صار اإليه فيما بعد: العربيات، الحياة االجتماعية.  
)7( �ضجل محكمة القد�س ال�ضرعية 383، ذي القعدة 1310هـ/1892م، �ض110.

)8( �ضجل �ضرعي 374، 23 �صوال 1303هـ/ت 1885م، �ض4.

)9( �ضجل �ضرعي 383، 22 �صوال 1312هـ/1894م، �ض283.
)10( �ضجل �ضرعي 378، 14جمادى االأولى 1305هـ/ 1887م، �ض15.

)11( �ضجل �ضرعي 344، اأوائل �صوال 1277هـ/1860م، �ض104.
)12( �ضجل �ضرعي 378، 14 جمادى االأولى 1305هـ/ 1887م، �ض15.

)13( �ضجل �ضرعي 374، 16 ذي الحجة 1304هـ/1886، �ض118.

)14( �ضجل �ضرعي 374، 19 ربيع االأول 1304هـ/ 1886م، �ض49.
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وجدت عائالت اأخرى حملت اأ�صماء مختلفة كال�صمان)15( وال�صاوي والبكري من الجزائر)16( 
والدراوي)17( والزواوي والجيالني والعقبي والعطاوي والعبيدي والحيفاوي.)18(

واأقامت هذه العائالت في حارة المغاربة الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية للحرم 
  القد�صي، ويال�صقها من الجهة ال�صرقية حائط البراق ال�صريف، الذي ربط بجواره النبي
البراق الذي امتطاه ليلة االإ�صراء والمعراج، ويحدها من الجهة الغربية دور عدد من اأعيان 
القد�ض، اأما من الجهة ال�صمالية فيحدها حارة باب ال�صل�صلة)19( التي ال يكاد يف�صلها عن 
حارة المغاربة �صوى ب�صعة اأبنية مملوكية كالمدر�صة التنكزية)20(، اأما من الجهة الجنوبية 

فيحدها �صور المدينة)21(. 
وتبلغ م�صاحة حارة المغاربة نحو اأربعين دونًما، وتتخذ �صكاًل م�صتطياًل تتخلله طرق 
اإلى  المال�صقة بع�صها  المنازل  اإلى عدد من  اأو خط، تف�صي  ت�صمى زقاق  مبلطة �صيقة 
الجير،  اأو  الحجر  مبنية من  قديمة  اأبنية  المنازل  وهذه  الم�صترك،  المدخل  بع�ض ذات 
وتتكون من طابق واحد اأو طابقين، وكثير من البيوت العلوية تحتوي على ديوان اأو اأكثر، 
ال�صغيرة  وغرفها  باآبارها  المنازل  وت�صتهر هذه  ال�صيف،  لل�صهر خالل ف�صل  ي�صتخدم 
في  االأخرى  الحارات  المغاربة عن  وتختلف حارة  و�صغر مداخلها.  ال�صميكة،  وجدرانها 

مدينة القد�ض، اإذ اإنها غير م�صقوفة وال يوجد بها قناطر)22(. 

)15( �ضجل �ضرعي 374، 19 ربيع االأول 1304هـ/1886م، �ض118.
)16( �ضجل �ضرعي 383، 10�صفر 1312هـ/ 1894م، �ض285.

)17( �ضجل �ضرعي 378، 14 جمادى االأولى 1305هـ/1887م، �ض15.
التراث  اإحياء  بمركز  محفوظة  الوثائق  وهذه   .13/40/9،60/10 رقم  ملف  التراث،  اإحياء  وثائق   )18(

التابع لوزارة االأوقاف الفل�صطينية، و�صُي�صار اإليها فيما بعد: وثائق التراث.
)19(  حارة باب ال�صل�صلة: عرفت ن�صبة لباب ال�صل�صلة الذي يقع في الرواق الغربي للم�صجد االأق�صى بين 
المدر�صة البلدية والمدر�صة التنكزية. محمد ها�صم غو�صه، تاريخ الم�ضجد الأق�ضى، وزارة االأوقاف 

وال�صوؤون الدينية، القد�ض، 2002م، �ض50. �صُي�صار اإليه فيما بعد: غو�صة، تاريخ الم�صجد االأق�صى.
)20(  المدر�صة التنكزية: وتن�صب لواقفها االأمير �صيف الدين تنكز النا�صري نائب ال�صام الذي اأن�صاأها �صنة 
729هـ/1328م. واأوقفها في �صنة 730هـ/1329م. وو�صفها الحنبلي »وهي مدر�صة لي�ض في المدار�ض 
اأتقن من بنائها«، وتقع ل�صق باب ال�صل�صلة وتعلوا واجهتها ال�صرقية الرواق الغربي للم�صجد االأق�صى 
الأن�س الجليل  ال�صريف. مجير الدين الحنبلي،  البراق  في حين تطل واجهتها الجنوبية على �صاحة 
اإليه فيما بعد:  بتاريخ القد�س والخليل، جزءان دار النه�صة، بغداد، 1995م، ج2، �ض35. و�صُي�صار 
القد�ض،  االأندل�ض،  مطبعة  القد�س،  تاريخ  في  المف�ضل  العارف،  عارف  الجليل.  االأن�ض  الحنبلي، 

1961م، �ض245. و�صُي�صار اإليه فيما بعد: العارف، المف�صل في تاريخ القد�ض.
)21(  التازي، اأوقاف المغاربة، �ض12.

)22( المغربي، طائفة المغاربة، �ض206. �صحيفة القد�س، عدد 13495، 2007/3/15م، �ض18.
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�ضيخ املغاربة
المحكمة  في  وتمثيلهم  م�صالحهم،  ورعاية  اأمورهم  يتولى  �صيخ  للمغاربة  كان 
يمثل  وكان  التركات،  وتوزيع  كاالأوقاف  بم�صالحهم  تتعلق  التي  الق�صايا  ب�صاأن  ال�صرعية 
اأو  بالوالي  ممثلة  اأخرى  المدينة من جهة  و�صلطات  المغاربة من جهة  بين  الو�صل  �صلة 
اأي  ور�صد  و�صكانه،  الحي  وحماية  الطائفة  م�صالح  حماية  على  ويعمل  المت�صرف)23( 
تحركات غريبة داخله اأو قريبة منه)24( وقد اأطلقت عليه �صجالت المحكمة ال�صرعية لقب 

»�صيخ ال�صادات المغاربة«)25( واأحياًنا »�صيخ الم�صايخ«، و»�صيخ المغاربة«.)26( 

ومن اأبرز �صيوخ المغاربة في القرن ال�صابع ع�صر الميالدي ال�صيخ محمد بن �صعيد 
المغربي، واأحمد بن علي، والحاج من�صور بن عبد الرحمن، واأحمد المغربي المكنا�صي، 
ونويران فرح، و�صالم بن علي المغربي)27(. اأما في القرن التا�صع ع�صر فكان منهم ال�صيخ 
عبد اهلل المغربي، وعبد اهلل التون�صي، ومحمد يعقوب المغربي، واأحمد الوزني)28( والحاج 
وب�صير  المغربي،  ال�صالم  عبد  والحاج  التون�صي،  اأفندي  عربي  والحاج  الهلولي،  محمد 
المغربي، ومحمد اإبراهيم ال�صو�صي، و�صالح الجزائري، ومحمد اأحمد المغربي التون�صي، 

ومحمد عارف الق�صنطيني)29(. 

وقد جمع بع�ض �صيوخ المغاربة بين وظيفتي الم�صيخة ووالية الوقف، فكان ال�صيخ 
محمد عارف الق�صنطيني �صيًخا لطائفة المغاربة ومتولًيا لوقف اأبي مدين الغوث)30(. 

)23( زياد عبد العزيز المدني، مدينة القد�س وجوارها خالل الفترة 1215-1245هـ/ 1800-1830م، من�صورات 
ان، 1996م، �ض206. و�صُي�صار اإليه فيما بعد: المدني، مدينة القد�ض وجوارها. بنك االأعمال، عمرّ

)24( المغربي، طائفة المغاربة، �ض102.
)25( المدني، مدينة القد�س وجوارها، �ض217.

)26( العربيات، الحياة الجتماعية، �ض112.
)27( المرجع نف�صه، �ض112.

)28( المدني، مدينة القد�س وجوارها، �ض216.
1246-1336هـ/1831- العثماني  العهد  اأواخر  في  وجوارها  القد�س  مدينة  المدني،  العزيز  عبد  زياد   )29(
ان، 2004م، �ض215. و�صُي�صار اإليه فيما بعد: المدني، مدينة القد�ض في اأواخر العهد العثماني. 1918م، عمرّ

10جمادى   ،357 �ضرعي  �ضجل  �ض20.  1278هـ/1861م،  االأولى  جمادى  اأوائل   ،345 �ضرعي  �ضجل   )30(
االأولى 1287هـ/1870م، �ض 188.
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اأوقاف املغاربة
وقف  من  وهي  حب�صه  اأي  ال�صيء  فوقف  المنع،  اأو  الحب�ض  يعني  اللغة  في  الوقف 
االأر�ض على الفقراء والم�صاكين)31(. اأما ا�صطالًحا فهو »حب�ض العين عن تمليكها الأحد 

من العباد والت�صدق بالمنفعة على م�صرف مباح« وهو �صدقة جارية وجائز �صرًعا)32(. 

واكت�صب الوقف �صرعيته من القراآن الكريم في اآيات كثيرة دعت اإلى عمل الخير 
ِمْن  ُتْنِفُقوا  َوَما  ُتِحُبّوَن  ا  ِمَمّ ُتْنِفُقوا  َحَتّى  اْلِبَرّ  َتَناُلوا  َلْن  تعالى:  كقوله  اأ�صكاله،  بكل 
 ،)34(ا َرَزْقَناُكْم ِذيَن اآَمُنوا اأَنِفُقوا ِمَمّ َها اَلّ َ ِبِه َعِليٌم)33(، وقوله تعالى: َيااأَُيّ َنّ الَلّ �َضْيٍء َفاإِ
وحثرّ اهلل �صبحانه وتعالى الم�صلمين على التناف�ض في عمل الخير قال تعالى َوِفي َذِلَك 

 .)35( ََفْلَيَتَناَف�ْس اْلُمَتَناِف�ُضون

وهكذا تناف�ض الم�صلمون من اأمراء و�صالطين واأثرياء بل وعامة ال�صعب في مختلف 
الع�صور، على وقف المن�صاآت العمرانية واالأرا�صي في كثير من المدن االإ�صالمية، وازدهر 
نظام الوقف وتنوعت اأ�صكاله واأنواعه وات�صعت م�صامينه، فهناك الوقف الخيري العام، 
والكنائ�ض  والزوايا  الم�صاجد  على  كالوقف  عامة  خيرية  جهة  على  موقوًفا  يكون  الذي 
ي الذي يكون م�صروًطا للواقف نف�صه  واالأديرة اأو العلماء والفقراء والعجزة، والوقف الُذررّ
ومن ثم على اأوالده وعلى ذريته ون�صله، واإذا انقطعت ذريته توقف اإلى جهة خيرية اأو اإلى 

موؤ�ص�صة دينية اأو اإلى فقراء مدينة ما.)36(

الحديث،  دار  مجلدات،   9 العرب،  ل�ضان  711هـ/137م(،  )ت  الدين،  جمال  الف�صل  اأبو  منظور،  ابن   )31(
انظر: محمد  كذلك  العرب.  ل�صان  منظور،  ابن  بعد:  فيما  اإليه  و�صُي�صار  م4، �ض378.  د. ت،  القاهرة، 
اأ�صعد االإمام الح�صيني، المنهل ال�ضافي في الوقف واأحكامه، المطبعة الوطنية، القد�ض، 1982م، �ض7. 

و�صُي�صار اإليه فيما بعد: الح�صيني، المنهل ال�صافي. 
)32( دعيب�ض المر، اأحكام الأرا�ضي المتبعة في البالد العربية المنف�ضلة عن ال�ضلطنة العثمانية، جزءان، 

مطبعة بيت المقد�ض، القد�ض، ج1، �ض16. و�صُي�صار اإليه فيما بعد: المر، اأحكام االأرا�صي.
)33( �صورة اآل عمران، االآية 91.

)34( �صورة البقرة، االآية 253
)35( �صورة المطففون، االآية 26

)36( زياد عبد العزيز المدني، الأوقاف في القد�س وجوارها في القرن التا�ضع ع�ضر الميالدي 1215هـ/1800م-
ان، 2004، �ض13-19. و�صُي�صار اإليه فيما بعد: المدني، االأوقاف. 1336هـ/1918م، عمرّ
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واهتم المغاربة في مدينة القد�ض بوقف بع�ض المن�صاآت العمرانية داخل المدينة 
الوقفيات  ع�صرات  هناك  فكان  والثواب،  لالأجر  وك�صًبا  وجل  عز  هلل  تقرًبا  وخارجها 
العائدة ل�صخ�صيات من اأ�صول مغربية، وقد قام العالمان المغربيان ال�صيخ محمد اأفندي 
التون�صي عام  بن حميد  بن محمد  اأفندي  وال�صيخ محمد  المغربي،  المهدي  بن  المهدي 
1342هـ/1923م، بجمع جميع وقفيات المغاربة من �صنة 720هـ حتى �صنة 1356هـ ون�صخها 
واإيداعها بالمحكمة ال�صرعية بمدينة القد�ض. وفي عام 1981م قام الدكتور اأحمد العلمي 
بن�صخ �صجل وقفيات المغاربة والدعاوي المتعلقة بها، وترقيم الحجج وفهر�صتها، واأ�صدر 
كتاًبا بذلك بعنوان »وقفيات المغاربة« ويقع في 321 �صفحة، �صدر عن دائرة االأوقاف 

العامة بمدينة القد�ض.)37(

تعد وقفية حارة المغاربة التي اأوقفها الملك االأف�صل نور الدين علي بن ال�صلطان 
اختالف  على  المغاربة  على  588هـ/1192م  عام  االأيوبي  الدين  �صالح  النا�صر  الملك 

اأجنا�صهم ذكورهم واإناثهم، اأولى اأوقاف المغاربة)38(. 

)693هـ/1294م-  المملوكي  قالوون  بن  محمد  النا�صر  الملك  عهد  وفي 
المغربية في مدينة  الجالية  اأبناء  للكثير من  المادية  االأحوال  741هـ/1341م، تح�صنت 
القد�ض، واأ�صبحوا من االأثرياء وذوي االأمالك، فاأن�صاأ اأحد �صيوخهم وهو عمر بن عبد اهلل 
ابن عبد النبي الم�صمودي المجرد وقفية على زاويته التي اأن�صاأها بحارة المغاربة، ويعود 
المغاربة،  وا�صتملت على ثالث دور بحارة  اإلى عام 703هـ/1303م،  الوقفية  تاريخ هذه 
على  �صحيًحا  وقًفا  ذلك  واأوقف  حجرات،  ع�صر  على  وت�صتمل  الحارة،  باأعلى  وزاوية 

المغاربة المقيمين بالمدينة، والواردين اإليها)39(. 

)37( اأحمد العلمي، وقفيات المغاربة، دائرة االأوقاف العامة، القد�ض، 1981م، �صُي�صار اإليه فيما بعد: العلمي، 
وقفيات المغاربة.

)38( تم االعتماد على ن�ض الوقفية من وثائق مركز اإحياء التراث، ملف 7،3/2،1/2/.
)39( الم�صدر نف�صه. الملف نف�صه.
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وقفية اأبي مدين الغوث
مدين  اأبو  ال�صيخ  اأوقفه  وقد  واأكبرها،  المغاربة  اأوقاف  اأهم  من  الوقف  هذا  يعد 
�صعيب بن اأبي عبد اهلل محمد بن اأبي مدين الغوث)40( على الفقراء والمحتاجين من اأبناء 

الجالية المغربية في مدينة القد�ض عام 720هـ/1320م. 

ن�س الوقفية
ل�صرعية  الواجبة  االأ�صا�صية  االأركان  توفر  الغوث  اأبي مدين  وقفية  ن�ض  يظهر من 
هذا الوقف، وهي ا�صم الواقف وو�صف الوقف و�صروط الواقف، والجهات الم�صتحقة لهذا 
ومتوليه  الوقف  بناظر  الواقف  حددها  التي  وال�صفات  منها،  اال�صتفادة  وكيفية  الوقف، 

وواجباتها. 
تتكون وقفية اأبي مدين الغوث من مكانين منف�صلين هما: 

اأوًل: قرية عين كارم)41(، وت�صتمل على اأرا�صي ت�صم المعتمل، والمعطل، والعامر، 
ا على اآثار دور بر�صم �صكن فالحيها،  والداثر، وال�صخور، وال�صهول، واالأوعار. وت�صتمل اأي�صً
واآثار بنيان باأرا�صيها، وب�صتان �صغير ي�صتقى من ماء عينها، واأ�صجار رمان وزيتون وخروب 
وتين وبلوط وقيقب. وذلك بجميع حقوقها ومرافقها ومزروعها ومفتلحها واآبارها ودوالي 
العنب الرومية العتيقة وكل ما ين�صب للقرية �صواء اأكان داخلها اأم خارجها، وا�صتثنى من 

ذلك م�صجد القرية، والطريق العام، والمقبرة الخا�صة بالم�صلمين. 

اأبي مدين �صعيب المغربي االأندل�صي  اأبي عبد اهلل محمد بن  اأبو مدين �صعيب بن  اأبو مدين الغوث:   )40(
التلم�صاني، ولد في قطنيانة اإحدى قرى ا�صبيلية، در�ض بفا�ض، وقد ارتحل اإلى ال�صرق والتقى بعدد من 
علماءه ال�صرق، مثل عبد القادر الجيالني الذي لقيه في مكة، ثم عاد اإلى المغرب وبداأ بتعلم ال�صوفية، 
واأقام في بجاية التي كان يف�صلها على كثير من المدن، وكان له مجل�ض عام وفتوى، كان له كرامات 
كثيرة، وكانت تعاليمه تخالف مذاهب فقهاء الموحدين، فو�صوا به اإلى ال�صلطان الموحدي اأبي يو�صف، 
فطلب من عامله في بجاية باأن ير�صل له اأبي مدين اإلى مراك�ض، وقد لبى اأبو مدين طلب ال�صلطان، غير 
اأنه مر�ض في الطريق، وحين بلغ �صواحي تلم�صان اأدركته المنية فتوفي عام 594هـ/1197م. في قرية 
العباد حيث دفن فيها. وقد ترك له ولد من جارية حب�صية �صماه محمد حيث توفي عام 643هـ/1245م 
انظر:  با�صمه.  �صمي  الذي  الوقف  �صاحب  وهو  الحفيد-  مدين-  اأبي  �صماه  ولًدا  وراءه  ترك  اأن  بعد 
المغربي، طائفة المغاربة، �ض 138. اأبو القا�صم �صعد اهلل، »الدين وال�ضيا�ضة في وقف اأبي مدين« 
»الأوقاف في بالد  بعنوان  ال�صام  لتاريخ بالد  ال�صابع  الدولي  للموؤتمر  ال�ضريف، بحث قدم  بالقد�س 
�صعبان 1427هـ/14-10  الع�ضرين« 21-17  القرن  نهاية  اإلى  الإ�ضالمي  العربي  الفتح  منذ  ال�ضام 

ان، 2006م، �ض2. اأيلول 2006م، الجامعة االأردنيرّة، عمرّ
)41( قرية عين كارم: تقع على م�صافة 8كم غربي مدينة القد�ض مع انحراف قليل اإلى الجنوب. المو�ضوعة 

الفل�ضطينية، الق�صم العام، م3، �ض370.
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ينتهي  منها  »الجنوبي«  القبلي  فالحد  االأربع،  القرية من جهاتها  الوقفية  وحددت 
كاووت)43(  عين  اأرا�صي  بع�ض  اإلى  فينتهي  ال�صمالي  الحد  اأما  المالحة)42(،  قرية  اإلى 
وقلونية)44( وحارا�ض)45( و�صاطاف)46(وزاوية البختياري)47(، وينتهي الحد الغربي اإلى عين 
ال�صقاق)48(، اأما الحد ال�صرقي فينتهي اإلى بع�ض اأرا�صي قرية المالحة وبيت مزميل)49(. 

ثانًيا: اأما المكان الثاني في الوقفية فيقع داخل مدينة القد�ض ويعرف بقنطرة اأم 
البنات)50( بباب ال�صل�صلة، وي�صتمل على اإيوان )قاعة( وغرفتين، و�صاحة �صماوية، ومرتفق 
ومخزن، وقبو في اأ�صفل المبنى. ويالحظ اأن الوقفية لم تبد اهتماًما بتحديد هذا المكان، 
اأربعة معلومة«. وقد اأوقف هذا المكان »االإيوان«  اأنه »لذلك حدود  اإلى  واكتفت باالإ�صارة 
االإناث  ذلك  من  وا�صتثنى  القد�ض،  اإلى  المغاربة  من  الواردون  فيها  ي�صكن  زاوية  ليكون 

والمغاربة المقيمين في المدينة. 
يوهنه  وال  دهر،  تقادم  يبطله  »ال  اأبدي  وقف  هو  الوقف  هذا  اأن  الوقفية  وتوؤكد 
ده اأبد االآبدين،  اختالف ع�صر، كلما مر عليه زمان اأكده، وكلما اأتى عليه اأوان بيرّنه، و�صدرّ

ودهر الداهرين اإلى اأن يرث اهلل االأر�ض ومن عليها«. 

بالدنا  الدباغ،  مراد  م�صطفى  القد�ض.  من  الغربي  الجنوب  اإلى  تقع  المالحة:  قرية  المالحة  قرية   )42(
فل�ضطين، 10 اأجزاء، دار الهدى، كفر قرع، 1991م، ج8، ق2، �ض166.

)43( عين كاووت: لم اأعثر على ترجمة لها.
)44( قلونية: وتقع اإلى الغرب من مدينة القد�ض على م�صافة نحو 6كيلومتر. الدباغ، بالدنا فل�ضطين، جزء8 �ض160.
)45( حارا�ض اأو خربة حري�ض وتقع بين قريتي عين كارم و�صوبا. م�صطفى مراد الدباغ، بالدنا فل�ضطين، 

10 اأجزاء، دار الهدى، كفر قرع، 1991، ح8 ق2، �ض160.
قرى  الخالدي،  �ض160.  ق2،  ج8،  الدباغ،  القد�ض.  مدينة  من  الغرب  اإلى  وتقع  �صاطاف:  قرية   )46(

فل�ضطين، �ض629.
)47( زاوية البختاري اأو زاوية بختيار وتقع �صمال قرية عين كارم وغرب قرية بيت اك�صا. 

Hutteroth wolf dieter and Abdul Fattah kamal, historical geography of Palestine trans 
Jordan and southern Syria in the late 16th century, Erlanger, 1977, p. 177. 

)48( عين ال�صقاق: لم اأعثر على ترجمة لها.
)49( بيت مزميل: وهي خربة �صغيرة تقع اإلى ال�صرق من قرية عين كارم الدباغ، بالدنا فل�ضطين، ج8، �ض160.
ال�صل�صلة. مايكل دمبر،  اأطلق عليها فيما بعد ا�صم قنطرة ول�صن تقع بجوار باب  البنات:  اأم  )50( قنطرة 
الدرا�صات  موؤ�ص�صة  1948-1988م،  فل�ضطين  في  الإ�ضالمية  الأوقاف  تجاه  اإ�ضرائيل  �ضيا�ضة 

الفل�صطينية، بيروت، 1992م، �ض216. و�صُي�صار اإليه فيما بعد: دمبر، �صيا�صة اإ�صرائيل.
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الجهة الم�ضتفيدة من الوقف
حدد الواقف الجهة الم�صتفيدة من وقفه وتتمثل بالمغاربة المقيمين بمدينة القد�ض، 
ينتفعون  واإناًثا،  ذكوًرا  وحرفهم،  واأو�صافهم،  اأ�صولهم،  اختالف  على  اإليها  والواردين 
الوقف،  اأرا�صي  والمزارعة في  والمقا�صمة،  االنتفاعات  و�صائر  واالإيجار،  ال�صكن،  بذلك 
وُيقدم فيه الواردون من المغاربة على المقيمين، واالأحوج فاالأحوج واالأدين فاالأدين. وفي 
حال انقرا�ض المغاربة من مدينة القد�ض ولم يعد يقطنها اأحد منهم، يعود الوقف على 
المغاربة المقيمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فاإذا لم يبق منهم اأحد هناك يعود 

الوقف على الحرمين ال�صريفين في مكة والمدينة. 

�ضروط الوقف
لالأر�صد  ثم  حياته،  لنف�صه طوال  وواليته  الوقف،  نظارة  تكون  اأن  الواقف  ا�صترط 
بالتقوى،  له  ي�صهد  يكون ممن  اأن  القد�ض، على  المقيمين بمدينة  المغاربة  فاالأر�صد من 
ريعه.  في  ويزيد  عينه  بقاء  يحفظ  بما  وترميمه  و�صيانته  الوقف  تعمير  المتولي  ويتولى 
ا عدم تاأجير مرفقات الوقف الأكثر من �صنتين، واأن ال ي�صتاأنف عقد حتى  اأي�صً وا�صترط 

ينتهي العقد االأول. 
وا�صترط الواقف تخ�صي�ض ما يزيد من فائ�ض الوقف بعد التعمير واإ�صالح الزاوية، 
بقيمة  وذلك  ورم�صان،  و�صعبان  رجب  اأ�صهر  خالل  الزاوية  على  يوزع  خبز  �صراء  على 
الع�صر،  �صالة  بعد  التوزيع  ويكون  المقيمين،  اأو  للواردين  �صواء  واالأنثى  للذكر  رغيفين 
وبعد التوزيع يقراأ الحا�صرون �صورة الفاتحة �صبع مرات، و�صورة االإخال�ض والمعوذتين 
 والأ�صحابه، والتابعين ولروح الواقف، ولجميع من  اإلى الر�صول  ثالث مرات، وتوهب 

ين�صب له فعل الخير ويت�صبب في هذا الوقف. 
الفطر  عيد  من:  كل  في  المغاربة  لفقراء  طعام  وجبة  تقديم  الواقف  وخ�ص�ض 
وعيد االأ�صحى، وعيد المولد النبوي ال�صريف. وا�صترط تقديم ك�صوة لكل فقير قادم من 
المغرب، ويقيم في الزاوية لتقيه من البرد. واإذا مات مغربي، ولم يكن عنده من المال 

�صيء، في�صرف على تجهيزه وتكفينه من غلة الوقف. 

واأخيًرا طالب الواقف احترام �صروط الوقفية دون تبديل اأو تغيير، وال يحق الأحد 
االآخر  واليوم  باهلل  يوؤمن  الأحد  يحل  »وال  فيها:  فمما جاء  الوقف،  اإبطال هذا  كان  اأيٍّ 
هذا  يبطل  اأن  جائر  �صلطان  وذي  ماأمور  اإمرء  من  �صاير  العظيم  ربه  اإلى  اأنه  ويعلم 
باإيحاء وال بفتوى وال  باأمر وال  اإبطال �صيء منه  اإبطاله وال في  الوقف... وال ي�صعى في 
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بم�صورة وال بتدقيق حيلة يعلم بها الذي يعلم خائنة االأعين، وما تخفي ال�صدور، فمن فعل 
ويلقى اهلل  بعمله  بفعله ومجازي  وموؤاِخذ  تعالى طليبه وح�صيبه  واأعان عليه، فاهلل  ذلك 
تعالى وهو غ�صبان عليه غير را�ٍض عنه... ومن خالف ذلك فقد عدل عن اأمر ربه، وتمرد 
عليه، وا�صتبان وعيده، وا�صتحق لعنته ولعنة اهلل لعنة الالعنين والمالئكة والنا�ض اأجمعين 

فالويل ثم الويل لمن خالفه وتعداه...«. 

اإدارة الموقوف
تولى اإدارة وقف اأبي مدين الغوث ناظر ومتولي ح�صب �صروط الواقف. ويعد الناظر 
و�صيانته  الوقف  على  المحافظة  في  �صلطته  وتتمثل  الوقف،  على  العام  الم�صرف  بمثابة 
وخدمته. اأما المتولي فيتولى االإ�صراف المبا�صر على الوقف، ومن مهامه: تعمير الوقف 
كيفية  الواقف، وعدم مخالفتها مثل:  �صروط  تنفيذ  والعمل على  الواقف،  �صروط  ح�صب 
الوقف،  عن  والدفاع  للم�صتحقين،  االأموال  و�صرف  غلته،  وتق�صيم  الوقف،  ا�صتغالل 
والمحافظة عليه، وله حق اإجارة الوقف لما في ذلك من تحقيق الإيراد ي�صرفه في الوجوه 

التي حددها الواقف)51(. 

وي�صتدل من وثائق الوقف اأنه �صغل من�صب اأمور التولية متوليان يمثال المغاربة على 
ا من المغاربة  اأ�ص�ض اإقليمية، ويظهر ذلك من ن�ض ر�صالة بعث بها خم�صة ع�صر �صخ�صً
االأعلى  االإ�صالمي  المجل�ض  لرئي�ض  القد�ض  بمدينة  المقيمين  والتون�صيين  الجزائريين 
اآذار 1926م طالبوا فيها تعيين الحاج اأحمد عامر متولًيا  بتاريخ 18 �صوال 1344هـ/ 3 
ثانًيا اإلى جانب المتولي االأول ال�صيخ محمد المهدي، وذلك بعد وفاة المتولي الحاج محمد 
الدقا�صي، ومما جاء فيها: »وحيث اإننا فريقين اأي فريق المغرب االأق�صى الذي هو معين 
الحاج محمد المهدي، وفريق ثاني وهو نحن الجزائريين والتون�صيين الذي مرادنا تعيين 
الحاج اأحمد عامر، وحيث اأنه قديًما �صار تعيين اثنين بهذه ال�صورة متوليين �صرعيين 
اأحدهم الحاج محمد المهدي والثاني الحاج محمد الدقا�صي عنا نحن الفريق الم�صتدعي. 

ونظًرا لوفاته طلبنا تعيين هذا االأخير مكان المتوفى«)52(. 

)51( المدني، الأوقاف في القد�س، �ض27-25. 
المجل�ض  رئي�ض  اإلى  والتون�صيين  الجزائريين  المغاربة  من  مجموعة  ر�صالة  ن�ض  التراث،  وثائق   )52(

االإ�صالمي االأعلى بتاريخ 18 �صوال 1344هـ/ 3 اآذار 1926م، ملف رقم 13/22/7،6/10. 
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وينبغي على المتولي اأن يقدم للقا�صي ال�صرعي ك�صًفا �صنوًيا بالح�صابات عن واردات 
م ال�صيخ محمد عارف الق�صنطيني المغربي متولي وقف اأبي  الوقف وم�صروفاته، فمثاًل قدرّ
قيمة  فبلغت  لعام 1280هـ/1863م،  الوقف  بح�صابات  ك�صًفا  المجرد  وزاوية عمر  مدين 
االإيرادات 367742 قر�ًصا، بينما بلغت الم�صروفات 3786111 قر�ًصا، وبذلك تكون قيمة 
العجز في ميزانية الوقف )10858( قر�ًصا، وفي هذه الحالة يطلب من المتولي �صد هذا 

العجز من ريع الوقف للعام التالي)53(. 

ووفًقا لك�صف ح�صابات الوقف لعام 1962/61م بلغت قيمة الواردات خالل الفترة ما 
بين 1961/4/1م - 1962/3/31م ح�صب م�صتندات القب�ض 2740.503 ديناًرا اأردنًيا)54( 

بينما بلغت قيمة النفقات 2738.857 ديناًرا، وقد وزعت النفقات على النحو االآتي: 

ال�ضهرالمبلغال�ضهرالمبلغ
ت�صرين االأول 1961م547.560ني�صان 1961م276.265
ت�صرين الثاني 1961م91.342اأيار 1961م101.210
كانون االأول 1961م157.985حزيران 1961م19.710

كانون الثاني 1962م268.170تموز 1961م116.320
�صباط 1962م59.160اآب 1961م150.530
اآذار 1962م49.050اأيلول 1961م272.860

2110.162المجموع

ي�صاف اإلى ذلك 628.695 ديناًرا �صرفت الأعمال التعمير لمختلف عقارات الوقف 
فيكون المجموع 2738.857 دينار.

)53( �ضجل �ضرعي 346، 1�صفر 1280هـ/1863م، �ض336. 
ملف  1962/1961م«  ل�ضنة  الداخل  والمغاربة-  مدين  اأبي  »وقف  بعنوان  وثيقة  التراث،  وثائق   )54(

 .13/61/5،135/10
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ووزعت النفقات البالغة 2110.162 دينار على النحو االآتي:)55( 
البيانالمبلغالبيانالمبلغ

اأجرة عقارات87.400خبز145.290
اأعياد97.320ك�صوة1.000

متفرقة255.942مياه37.930
رواتب وم�صاعدات �صهرية دائمة548.950محروقات44.475

عائدات الناظر والمتوليين274.050م�صاعدات طارئة366.590
حفظة القراآن الكريم8.500�صرائب محاكم272.715

وبذلك يكون الفرق بين الواردات والنفقات )العجز( هو 1.646 دينار وهو مبلغ 
قليل جًدا اإذا ما قورن ب�صنوات اأخرى. ويتقا�صى ناظر الوقف ومتوليه راتًبا �صنوًيا من ريع 
لعام 1279هـ/1862م )50( قر�ًصا  الغوث  اأبي مدين  ناظر وقف  راتب  بلغ  الوقف، فقد 

بينما بلغ راتب المتولي )90( قر�ًصا)56(. 

وكان لوقف اأبي مدين جاٍب وكاتب، وتعد وظيفة الجابي من الوظائف المهمة لل�صوؤون 
الم�صتاأجرين  ومطالبة  ومحا�صيله  الوقف  عائدات  تح�صيل  يتولى  حيث  للوقف،  المالية 
المتولي)57(.  اأو  الناظر  اإلى  وغالله  ومحا�صيله  الوقف  ريع  وت�صليم  االإيجارات،  بقيمة 
وبلغ راتب جابي وقف اأبي مدين لعام 1279هـ/1862م، )180( قر�ًصا)58(. وي�صتدل من 
د على  اأن راتب جابي الوقف ُحدِّ اأبي مدين خالل فترة االنتداب البريطاني  وثائق وقف 
يقدم  اأن  عليه  وكان  الم�صتاأجرين،  من  الوقف  واردات  تح�صيالت  قيمة  من   %7 اأ�صا�ض 
كفالة مالية لدائرة االأوقاف العامة بقيمة 100جنيه)59(. ويبدو اأن تحديد هذه الن�صبة جاء 
نتيجة لتخلف بع�ض الم�صتاأجرين عن دفع اأجرة عقارات الوقف، وبالتالي حثرّ الجابي على 

تح�صيل تلك االأجرة، ومتابعة الم�صتاأجرين المتخلفين. 

)55( وثائق التراث، وثيقة بعنوان »ك�ضف ح�ضاب وقف اأبي مدين الغوث واأوقاف المح�ضنين المغاربة في 
القد�س وخارجها« ملف 31/61/5،135/10. 

)56( �ضجل �ضرعي 345، اأوائل محرم 1279هـ/1862م، �ض358.
)57( المدني، الأوقاف في القد�س، �ض 33.

)58( �ضجل �ضرعي 345، اأوائل محرم 1279هـ/1862م، �ض358.
)59( وثائق التراث، اأوراق دائرة اأوقاف القد�ض، ر�صالة من ماأمور اأوقاف القد�ض اإلى ال�صيخ محمد المهدي، 

15 رجب 1357هـ/10 اأيلول 1938م. ملف 13/38/9،49/10.
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اأما كاتب الوقف فكان يتولى ت�صجيل واردات الوقف، وم�صروفاته، وبلغ راتبه لعام 
1279هـ/1862م )200( قر�ض)60( اأي اأكثر من �صعف راتب المتولي واأربعة اأ�صعاف راتب 

الناظر ما يدل على مدى اأهمية هذه الوظيفة.

تداعيات ق�ضية متولِّيي وقف اأبي مدين الغوث

اأخذ بع�ض اأبناء الجالية المغربية بمدينة القد�ض يتذمرون من �صوء اإدارة متوليي 
الوقف وهما: ال�صيخ اأحمد عامر وال�صيخ محمد المهدي، وتردي اأو�صاع عقارات الوقف 
دون اهتمام المتوليْين بذلك، وكان من بين االنتقادات التي وجهت لهما، عدم االلتزام 
اأ�صهر رجب و�صعبان  المغاربة خالل  بتوزيع الخبز على فقراء  المتعلرّقة  الواقف  ب�صروط 
ورم�صان، متذرْعين بعدم وجود اإيرادات للوقف)61(، وذكرت اإحدى ر�صائل االحتجاج التي 
قدمت لقا�صي محكمة القد�ض ال�صرعية، اأن ال�صيخ اأحمد عامر خ�ص�ض له دارين من دور 
الوقف؛ االأولى بحارة المغاربة، وتتكون من �صت غرف، والثانية، بباب ال�صل�صلة، وتتكون 

من خم�ض غرف)62(. 

تت�صع  اأنها  مع  واحدة  لعائلة  بيوًتا  الوقف  متوليْي  تخ�صي�ض  االنتقادات  بين  ومن 
االإ�صالمي  المجل�ض  اإلى  بالمدينة  المغاربة  الأكثر من ذلك، ففي ر�صالة وجهها عدد من 
بيوت  في  ت�صكن  التي  العائالت  باأ�صماء  قائمة  فيها  اأوردوا  1939/3/8م  بتاريخ  االأعلى 

تابعة للوقف وتت�صع الأكثر من ذلك على النحو االآتي:)63(

)60( �ضجل �ضرعي 345، اأوائل محرم 1279هـ/ 1862م، �ض 358.
بتاريخ  ال�صرعي  القا�صي  اإلى  المغربية  الجالية  اأبناء  من  مجموعة  من  ر�صالة  التراث،  وثائق   )61(

1947/7/1م، ملف 3/28/9،51/10. 
ال�صرعي  القا�صي  اإلى  المغربي  الدين  وعلي محيي  المغربي  ر�صالة من عمر محمد  التراث،  وثائق   )62(

بتاريخ 1358/4/6هـ الموافق 1939/5/25م. ملف 13/38/9،49/10.
)63( وثائق التراث، ر�صالة وجهها عدد من اأبناء الجالية المغربية اإلى رئي�ض المجل�ض االإ�صالمي االأعلى 

بتاريخ 1939/3/8م، ملف 13/38/9،49/10. 
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عدد العائالت التي يمكن ا�ضتيعابها في البيتا�ضم رب العائلة المقيم في البيتالرقم
2الحاج �صالح المغربي1
3الحاج �صالح التون�صي2
3الحاج اأحمد الم�صلوحي3
3محمد الزواوي4
3الحاج ح�صن ال�صحار5
3اأحمد ال�صرحاني6

3�صعيد الفيالني7 
2الحاج اأحمد اأبو الزعوط8 
2الحج محمد الحيحي9 

2عبد با�صا10 

وفي ر�صالة اأخرى وجهها كل من عمر محمد المغربي وعلي محيي الدين المغربي 
للقا�صي ال�صرعي، ذكر فيها باأنه يوجد في حارة المغاربة بيوت مقفلة من عدة �صنوات، 
ا باأن هناك  اأي�صً اأ�صحابها خارج مدينة القد�ض وهم غير محتاجين لها، وذكروا  ويقيم 
بع�ض االأ�صخا�ض يوؤجرون بيوتهم الآخرين لي�صوا من م�صتحقي الوقف، وهذه قائمة باأ�صماء 

البيوت المقفلة ومكان اإقامة اأ�صحابها:)64( 
مكان اإقامتها�ضم ال�ضخ�سالرقم

بيت �صفافاالحاج عبد الواحد1
اأريحاالحاج عبيد حماد2
اأريحا�صيد اأحمد3
اأريحا�صعيد الماأمون4
�صرق االأردنالحاج المكي5
اأريحااأحمد المغربي6
بير معينالحاج اإبراهيم الدراجي7
بيت لحمدار بهجة8

وبين مدير االأوقاف العام في ر�صالة بعث بها اإلى هيئة المجل�ض االإ�صالمي االأعلى، 
اأن وقف اأبي مدين الغوث اأ�صبح في حالة يرثى لها نظًرا ل�صوء اإدارة متوليي الوقف، اإذ 

)64( وثائق التراث، ر�صالة من عمر محمد المغربي ومحيي الدين المغربي اإلى القا�صي ال�صرعي بتاريخ 
1358/4/6هـ الموافق 1939/5/25م. ملف 13/38/9،49/10.
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اإن اأكثر الم�صتحقين بالوقف ي�صكون من عدم ح�صولهم على م�صاكن لهم ح�صب �صروط 
الوقف، كما اأن جباية اأموال الوقف ت�صير ببطء �صديد، عالوة على ت�صاوؤل قيمة الموجود 
رجب  اأ�صهر  خالل  المغاربة  فقراء  باإطعام  للقيام  تفي  تكاد  ال  حتى  الوقف،  اأموال  من 

و�صعبان ورم�صان ح�صبما �صرط الواقف في وقفيته)65(. 
فقد  القد�ض،  في  المغاربة  اأبناء  من  عدد  وجهها  التي  االنتقادات  اإلى  وباالإ�صافة 
اإدارة متولْيي الوقف، وارتكزت في ذلك على ك�صوف  ا دائرة االأوقاف �صوء  اأي�صً انتقدت 
ذلك  من  الوقف،  متوليي  مها  قدرّ كما  وم�صروفاته  الوقف  الإيرادات  ال�صنوية  الح�صابات 
لة  الح�صابات المتعلقة بالفترة ما بين 1374هـ/1928م - 1350هـ/1930م، وهي مف�صرّ

على النحو االآتي: 
ل  اأوًل: البقايا المدورة من �صنة 1346هـ/1927م وقدرها )12426.4( قر�ًصا ُح�صِّ

منها )55447( قر�ًصا وبقي )6979.7( قر�ًصا. 
ل  ثانًيا: بلغ اإيراد الوقف عن �صنة 1347هـ/1928م )80661.3( قر�ًصا، وقد ُح�صِّ

من ذلك )77546.3( قر�ًصا. 
بمبلغ )6043.6(  االإيراد  تزيد عن  وهي  قر�ًصا  النفقات )139.37(  قيمة  بلغت 

قر�ًصا وهذه مفرداتها: 
نوع الإنفاقجنيهمل
عمارة610629
خارطة لقرية عين كارم ونفقات الق�صية270221
رواتب للفقراء والمتولين وبع�ض الخدم910315
�صراء دار للوقف535057
نفقات ق�صايا البراق ال�صريف395049
ما اأنفق على زاوية اأبي مدين الغوث120077
نفقات متفرقة53039
3701390

ويالحظ اأن المبلغ الذي انفق على اأعمال التعمير يقرب من ن�صف االإيراد، كما اأن 
المبلغ الم�صروف للرواتب بلغ ربع االإيراد ال�صنوي. 

المجل�ض  اإلى هيئة  العامة  االأوقاف  ر�صالة من مدير  العامة،  االأوقاف  اأوراق مديرية  التراث،  وثائق   )65(
االإ�صالمي االأعلى بتاريخ 12 �صعبان 1358هـ/26 اأيلول 1939م، ملف 3/38/9،51/10.
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ثالًثا: بلغ اإيراد الوقف �صنة 1348هـ/1929م )1028.902( جنيه، وهو يزيد عن 
ريع العام ال�صابق، واإذا اأ�صيف اإليه المتبقي من العام ال�صابق يبلغ المجموع )1139.845( 
ل من ذلك )1025.237( جنيًها، واأنفق )1034.45( جنيًها، وتاأخر  جنيًها، وقد ح�صرّ
دفع مبلغ )11461.8( قر�ًصا. ويالحظ هنا اأن نفقات الوقف تزيد عن اإيراده كما هي في 

العام ال�صابق وهذا ملخ�صها: 
نوع الإنفاقجنيهمل
عمارة595494
رواتب المتوليين والفقراء والموؤذن والخدم755282
نفقات محاماة675119
نفقات الزاوية115124
متفرقة )دفن موتى، ونفقات �صفر(21010
المجموع5891034

حجة  وكانت  النفقات،  اإجمالي  ن�صف  نحو  بلغت  التعمير  نفقات  اأن  ويالحظ 
البالد عام 1346هـ/1927م  لها  تعر�صت  التي  للزالزل  نتيجة  يعود  باأن ذلك  المتوليين 
منها  جنيًها   )1192.21( بلغ  فقد  1349هـ/1930م،  عام  ريع  اأما  1347هـ/1928م.  و 
العام  من  مدورة  جنيًها   )11461.8( و  الوقف  اإيجارات  اإيراد  جنيًها   )1077.431(

ل منها )1037.598( جنيًها.  ال�صابق. وبلغت قيمة المتح�صرّ

وبمقابلة اإيراد العاملين يتبين اأنه يوجد في اإيراد عام 1349هـ/1930م زيادة عن 
ا المبلغ الذي لم يح�صل اإذ  العام ال�صابق، وكما زاد االإيراد في هذا العام فقد ازداد اأي�صً

بلغ )154.423( جنيه)66(. 

قيمة  بلغت  1356هـ/1937م،  لعام  الوقف  بح�صابات  يتعلق  اآخر  لتقرير  ووفًقا 
الواردات  قيمة  بلغت  في حين  قر�ًصا  الغوث )104568.2(  اأبي مدين  وقف  م�صروفات 

)903562.2( قر�ًصا اأي بفارق )14162( قر�ًصا.)67(

الوقف،  ب�صاأن محا�صبة متولْيين  المكلفة  اللجنة  تقرير  القد�ض،  اأوقاف  اأوراق دائرة  التراث،  وثائق   )66(
23�صفر 1351هـ/25 حزيران 1932م، ملف 13/32/5،104/10.

ل�ضنة  وملحقاته  الغوث  مدين  اأبي  �ضيدنا  وقف  وم�ضروفات  »بيان  بعنوان  ك�صف  التراث،  وثائق   )67(
1356هـ/ 1937م«، ملف 13/38/9،49/10.
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وجمع  الوقف،  لعقارات  المتوليين  متابعة  في عدم  يتمثل  الخلل  اأن  وا�صًحا  يبدو   
االإيجار من الم�صتاأجرين. ونتيجة لذلك قرر المجل�ض االإ�صالمي االأعلى عزل المتوليْين 

من مهامهما، وطلب من المحكمة ال�صرعية ت�صكيل لجنة لمحا�صبة متوليي الوقف. 

موقف الجالية المغربية من عزل المتولي
احتج الكثير من اأبناء الجالية المغربية بمدينة القد�ض على قرار المجل�ض االإ�صالمي 
العامة،  االأوقاف  لمديرية  الوقف  على  االإ�صراف  واإناطة  الوقف،  متوليْي  بعزل  االأعلى 
ت�صليم  اأو  عملهما،  اإلى  الوقف  متوليْي  باإعادة  فيها  يطالبون  العرائ�ض  يقدمون  واأخذوا 
الوقف الأحد اأبناء المغاربة بالقد�ض تنفيًذا ل�صروط الوقف، ففي الخام�ض من ني�صان عام 
ا من اأفراد الجالية المغربية بالمدينة، ر�صالة احتجاج  1938م قدم نحو ثالثين �صخ�صً
للمندوب ال�صامي، وذكروا فيها اأن مديرية االأوقاف العامة منذ ت�صلمها اإدارة الوقف لم 
د  تبد االهتمام الالزم بتعمير الوقف، واأن اإدارتها للوقف مخالفة ل�صرط الواقف الذي حدرّ
للمغاربة الإدارة �صوؤونه  الوقف  با�صترجاع  المغاربة، وطالبوا  الوقف من  باأن يكون متولي 

بوا�صطة اأحد اأبناء الجالية)68(. 
وفي عري�صة ثانية قدمتها مجموعة اأخرى من المغاربة للمجل�ض االإ�صالمي االأعلى، 
هددوا فيها باأنهم »لن يتوانوا عن بذل الم�صتحيالت وتكري�ض كل قوانا في �صبيل اإعادته 
اأي يد ال حق لها بهذا  باأوقافنا  اأن تعبث  اإلى ما كان عليه ... ونحن نرف�ض كل الرف�ض 

التدخل �صرًعا ...«. وبينوا اأن الوقف »اأ�صبح بحالة يرثى لها من تدهور وانحالل«)69(. 
وفي عري�صة ثالثة ذكروا اأن اإدارة االأوقاف »ال تعنى بالوقف المذكور اأقل اعتناء، 
و�صك  على  المحلة  في  منازل  عدة  وهناك  الوقف،  في  الخراب  دب  اأن  النتيجة  فكانت 
العجزة  اأ�صاب  ما  ا  واإلغاوؤها، وخ�صو�صً متبعة  كانت  التي  العادات  انقطاع  ثم  ال�صقوط، 
واالأرامل والم�صاكين من انقطاع االإمدادات الطفيفة التي كانوا ي�صتعينون بها على �صظف 
باأ�صخا�ض  مح�صوًرا  »لي�ض  الوقف  هذا  باأن  قائلين  العري�صة  موقعو  وا�صتطرد  العي�ض«. 
لها  االأخرى  االأوقاف  اإن  حيث  �صهولة،  بكل  اإدارته  االأوقاف  الإدارة  يت�صنى  حتى  معينين 

)68( وثائق التراث، ر�صالة وجهها عدد من اأبناء الجالية المغربية اإلى المندوب ال�صامي بتاريخ 1938/4/5. 
ملف 3/38/9،51/10.

)69( وثائق التراث، عري�صة قدمها عدد من اأبناء الجالية المغربية اإلى اأع�صاء المجل�ض االإ�صالمي االأعلى 
بتاريخ 26 ذي القعدة 1358هـ/6 كانون ثاني 1940م، ملف 13/40/9،60/10.
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م�صتحقين، ولكل م�صتحق اأ�صهم معينة ودخل معين مفهوم... كما اأن اإدارة االأوقاف لي�ض 
لها الحق باأن تت�صرف في هذا الوقف ما دام هناك اأفراد مغاربة هم اأحق النا�ض باإدارته 

والت�صرف ب�صوؤونه«)70(. 

وال�صدق  اأمانته  فيه  عهدوا  حيث  المتولي  عن  عرائ�صهم  في  المغاربة  ودافع 
ال  باأنه  واأكدوا  بواجبه،  القيام  في  تق�صير  اأو  جنحة  ارتكاب  له  ي�صبق  ولم  واال�صتقامة، 
يوجد اأي من اأفراد الجالية المغربية اأف�صل منه في تولي هذا المن�صب، ولذلك ال يجوز 
ها ال�صرع و�صروط الواقف، واالأ�صباب التي �صاقها  توقيفه عن العمل اإال الأ�صباب قاهرة يقررّ

المجل�ض االإ�صالمي االأعلى لي�صت مقنعة ومبررة بعزل المتولي عن من�صبه)71(. 

ويبدو اأن المجل�ض االإ�صالمي االأعلى قد طلب من دائرة االأوقاف العامة اإعادة النظر 
باإعادة اإدارة الوقف اإلى المغاربة، االأمر الذي دعا مدير االأوقاف عبد اهلل مخل�ض اإلى 
ت�صليم  باإعادة  تطالب  التي  العرائ�ض  بع�ض  اأن موقعي  المجل�ض، مو�صًحا  مخاطبة هيئة 
باأن دائرة االأوقاف  اأبناء الجالية، واأ�صاف  اأبناء الجالية المغربية ال يمثلون  اإلى  الوقف 
المحا�صبة  اأمور  �صير  من  يت�صح  باأنه  مبيًنا  ال�صابقْين،  المتوليْين  محا�صبة  على  تعكف 
باأنهما لم يح�صنا القيام على اأمور الوقف، وكانا يبددان اأمواله، واختتم ر�صالته مو�صًحا 
الوجه  على  المحا�صبة  تتم  »فلبينما  قائاًل:  وف�صادهما  الوقف  متولْيي  اإدارة  �صوء  مدى 
األعوبة  اأ�صبحت  التي  الوقف  واأعيان  �صروط  وتتبين  الحقائق،  وتظهر  االأكمل،  ال�صرعي 
باأيدي المغاربة، يت�صرفون بها باالإقامة وتاأجير االأعيان التي و�صعوا اأيديهم عليها بزعم 
الرجل داًرا موؤلفة من عدة  ياأخذ  اأن  ي�صتلزم  ال�صكن ال  اأن  ال�صكن بها، مع  حقوقهم في 
وتح�صل  ذلك  كل  يتم  لبينما   - الخا�ض  لح�صابه  الباقية  ويوؤجر  باإحداها  لل�صكن  غرف 
المذكورة  االأوقاف  بقاء  بد من  المغاربة ال  اأوقاف  اأن يحافظوا على  يمكنهم  لمن  الثقة 

تحت تولية واإ�صراف اإدارة االأوقاف«.)72(

)70( وثائق التراث، عري�صة قدمها عدد من اأبناء الجالية المغربية اإلى اأع�صاء المجل�ض االإ�صالمي االأعلى 
بتاريخ 1358/10/27هـ/1939م ملف 13/40/9،6/10.

)71( وثائق التراث، عري�صة قدمها عدد من اأبناء الجالية المغربية اإلى هيئة المجل�ض االإ�صالمي االأعلى 
بتاريخ 24 ذي الحجة 1358هـ/3 �صباط 1940م، ملف 13/40/9،60/10.

المجل�ض  اإلى هيئة  العامة  االأوقاف  ر�صالة من مدير  العامة،  االأوقاف  اأوراق مديرية  التراث،  وثائق   )72(
االإ�صالمي االأعلى بتاريخ 17 ذي الحجة1358هـ/27كانون الثاني1940م، ملف 13/40/9،60/10. 
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لجنة المحا�ضبة
لمحا�صبة  لجنة  بت�صكيل  بتاريخ 1939/4/13م  قراًرا  ال�صرعية  المحكمة  اأ�صدرت 
متولْيي وقف اأبي مدين الغوث، تكونت من ال�صيخ مو�صى البديري والمحامي ال�صيخ محمد 
اأديب رم�صان ال�صراج كمحاٍم عن المتوليْين وال�صيخ حلمي المحت�صب، ثم اعتذر ال�صيخ 
مطيع  ال�صيخ  عنه  بداًل  فعين  المر�ض،  ب�صبب  اللجنة  بع�صوية  اال�صتمرار  عن  البديري 
بتاريخ 1939/6/24م  تقرير  بتقديم  انتهت  وع�صرين جل�صة،  اإحدى  وعقدت  الحمامي، 

مت�صمًنا عدم ثبوت التهم الموجهة للمتوليين)73(. 
غير اأن المجل�ض االإ�صالمي االأعلى ودائرة االأوقاف العامة لم يعترفا بهذا التقرير، 
من   55 للمادة  مخالفة  ذلك  وفي  اللجنة،  بع�صوية  االأوقاف  ماأمور  اإ�صراك  عدم  بذريعة 
نظام تو�صية الجهات الموؤرخ في 2 رم�صان 1332هـ التي تنفي باأنه في حال وفاة اأو ا�صتغناء 
متولي الوقف اأو عزله، يجري ح�صاب الوقف وت�صجيل موجوداته بدفتر من طرف ماأمور 
االأوقاف والمحكمة ال�صرعية المحلية)74(، وبناًء على ذلك، �صكلت المحكمة ال�صرعية لجنة 
ثانية تتكون من ماأمور االأوقاف وال�صيخ �صعد الدين العلمي وال�صيخ المحامي محمد اأديب 
ال�صراج وال�صيخ حلمي المحت�صب، وفي الجل�صة التي عقدتها بتاريخ 1939/9/30م اأ�صر 
ماأمور االأوقاف على اأن يت�صلم كتب الوقف التي تن�ض على عقاراته ح�صب االأ�صول، وبعد 
اأن تم اإح�صار هذه الم�صتندات تم عقد ثالث جل�صات بح�صور وكيل ماأمور االأوقاف جمال 
ت�صكل  ال�صرعية  المحكمة  انتهائها)75( مما جعل  الثالثة قبل  الجل�صة  الذي غادر  القا�صم، 
ال�صراج،  اأديب  وال�صيخ  االأوقاف  وماأمور  ال�صرعية  المحكمة  نائب  من  تتكون  ثالثة  لجنة 
وتقرر �صرف )9(جنيهات لكل منهم ت�صرف من ريع الوقف)76(. وانق�صم اأع�صاء اللجنة 
اإلى فريقين؛ فقد ت�صكل الفريق االأول من نائب المحكمة وماأمور االأوقاف، وقدما تقريًرا 
بينا فيه باأن المتوليْين مدينان للوقف بمبلغ )257.715(جنيًها، اأما الفريق الثالث فقد 

بتاريخ 25 محرم  االأعلى  االإ�صالمي  المجل�ض  اإلى هيئة  ال�صرعي  القا�صي  التراث، ر�صالة من  وثائق   )73(
1359هـ/4 اآذار1941م، ملف 13/40/9،60/10. 

)74( وثائق التراث، اأوراق المحكمة ال�صرعية، ر�صالة من القا�صي ال�صرعي اإلى مفت�ض المحاكم ال�صرعية 
بتاريخ 5 رجب 1359هـ/8 اآذار 1940م ملف 13/40/9،60/10.

بتاريخ 25 محرم  االأعلى  االإ�صالمي  المجل�ض  اإلى هيئة  ال�صرعي  القا�صي  التراث، ر�صالة من  وثائق   )75(
1359هـ/ 4 اآذار 1940م /ملف 13/40/9،60/10.

القد�ض  اأوقاف  ماأمور  اإلى  ال�صرعي  القا�صي  من  ر�صالة  ال�صرعية،  المحكمة  اأوراق  التراث،  وثائق   )76(
بتاريخ 20 محرم 1359هـ/ 7 ني�صان 1940م ملف 13/40/9،60/10.
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اقت�صر على المحامي اأديب ال�صراج وهو محامي المتهمين، حيث قدم تقريًرا بيرّن فيه اأن 
الوقف مدين للمتوليين ولكن دون اأن يحددرّ المبلغ)77(. وو�صح ماأمور االأوقاف في ر�صالة بعث 

بها اإلى مدير االأوقاف العام المخالفات التي قام بها المتوليْان وتتمثل في االأمور االآتية: 

1. خلط ريع وقف اأبي مدين الغوث مع باقي اأوقاف المغاربة، و�صرفه خالًفا لما �صرط له. 
2. عدم وجود كتب �صائر اأوقاف المغاربة ليعلم منها جواز ت�صرف المتوليين بما �صرفوه. 
بلغ  وقد  المتوليين  بذمة  نفذ  المدور  باأن  1350هـ/1931م  ل�صنة  المحا�صبة  من  تبين   .3
196جنيًها وهذا المبلغ لم يذكر بالدفتر الذي اأبرزه المتوليان عن �صنة 1351هـ/1932م. 

4. عدم وجود عقود اإيجارات تثبت �صحة ما ذكر بالدفاتر المبرزة. 
5. عدم وجود طوابع على الق�صم االأعظم من الو�صوالت. 

6. اأن بع�ض الم�صتندات المبرزة لم ي�صعر موقعها »ما�صيها« قب�صه المبلغ المحرر بها بل 
هي ب�صورة ك�صف يبين به ما يلزم اإجرائه. 

7. عدم وجود ك�صف ابتدائي اأو اتفاقية ب�صاأن التعميرات ذات المبالغ الباهظة ولم تو�صع 
مو�صع المناق�صة. 

8. عدم وجود و�صوالت برواتب المتوليين البالغة 120 جنيًها. 
9. وجود جملة و�صوالت تنق�ض مجموعها عما هو محرر بالدفتر المبرز من المتوليين. 

10. تحقق مبلغ )257.525( جنيًها باقي بذمة المتوليين)78(. 

ومهما يكن من اأمر، فقد اأ�صدر قا�صي محكمة القد�ض ال�صرعية قراًرا في 30 تموز 
اأوقاف القد�ض بمن�صب قائم مقام متولي الوقف، بحيث  1938م ن�ض على تعيين ماأمور 
يتولى اإدارة جميع �صوؤونه من اإجارة وا�صتئجار ومحاكمة طالما كانت محا�صبة المتوليين 

م�صتمرة)79(. 

)77( الم�صدر نف�صه.
)78( وثائق التراث، اأوراق مديرية االأوقاف العامة، تقرير ماأمور اأوقاف القد�ض القديمة اإلى مدير االأوقاف 

العامة بتاريخ 23 �صفر 1359هـ/ 7 ني�صان 1940م ملف 13/40/9،60/10.
)79( وثائق التراث، اأوراق مديرية اأوقاف القد�ض. ر�صالة من وكيل ماأمور اأوقاف القد�ض اإلى مدير االأوقاف 

العامة. التاريخ غير وا�صح. ملف 13/38/9،49/10.
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وقد ا�صتمرت ق�صية المحا�صبة مدة ثالث �صنوات انتهت بعد �صدور قرار من المحكمة 
ال�صرعية بتاريخ 1940/4/6م، بتبرئة متولْيي الوقف من التهم المن�صوبة لهما، واأقرت �صم 
ماأمور اأوقاف القد�ض ب�صفة �صريك في التولية. وقد احتج مدير االأوقاف العام على ذلك 
في ر�صالة بعث بها اإلى هيئة المجل�ض االإ�صالمي االأعلى، ذكر فيها باأن هذا ال�صم ال يغير 
من و�صع المتولي االأ�صلي، كما اأن اإ�صراك الماأمور ال يحد من �صالحيات المتولي، بل هو 
»من قبيل جعله �صاهًدا على تلك الت�صـرفات وموافًقا على ما فيهـــا من خطـــاأ اأو �صــواب« 
ال �صيما اأن قانون توجيه الجهات ال ين�ض على ن�صب ماأموري االأوقاف ب�صفة �صركاء، واإنما 
اآخر،  متولي  تعيين  اإلى حين  المتولي  مقام  قائم  ب�صفة  ن�صبهم  ال�صرعية  للمحكمة  يبيح 
وبذلك ا�صتاأنف ماأمور االأوقاف الحكم اإلى محكمة ا�صتئناف �صرعية القد�ض، غير اأنها ردت 
اال�صتئناف واأيدت الحكم االبتدائي، وبذلك بقي ال�صيخ محمد المهدي متولًيا على االأوقاف، 

وكان المتولي الثاني ال�صيخ اأحمد عامر قد وافته المنية قبل �صدور القرار)80(. 

رد  فقد  االأوقاف،  مدير  باحتجاج  االأعلى  االإ�صالمي  المجل�ض  هيئة  تكترث  ولم 
�صكرتير المجل�ض على ر�صالة المدير بعبارة كتبها في اأ�صفل الر�صالة نف�صها معلًقا: »بما 
بت�صديق  القطعية  الدرجة  واكت�صبت  ف�صلت  قد  المغاربة  باأوقاف  المتعلقة  الق�صية  اأن 
وبذل  المذكور،  الحكم  بموجب  العمل  فيجب  الحكم،  على  ال�صرعية  ا�صتئناف  محكمة 
الوقف  اإدارة  في  النظام  واإدخال  الفو�صى،  الإزالة  االهتمام  من  مزيد  وتوجيه  الجهود 

المذكور«)81(. وبذلك تكون �صفحة عزل متوليي الوقف قد طويت بعد ك�صبهما للق�صية. 

تعمير الوقف
اهتمت اإدارة وقف اأبو مدين الغوث بتعمير العقارات والوقفية وترميمها واإ�صالحها 
حفاًظا عليها والتزاًما ب�صرط الواقف، ال �صيما اأن دور حارة المغاربة كانت قديمة وبحاجة 
اإلى ترميم ب�صكل م�صتمر، للحيلولة دون خرابها و�صقوطها بفعل �صدة االأمطار وت�صاقط 
ت�صدع  اإلى  يوؤدي  مما  للزالزل  ال�صنوات  بع�ض  في  المدينة  تعر�ض  اإلى  اإ�صافة  الثلوج، 

جدران الدور و�صقوطها. 

المجل�ض  اإلى هيئة  العامة  االأوقاف  العامة. ر�صالة من مدير  االأوقاف  اأوراق مديرية  التراث،  وثائق   )80(
االإ�صالمي االأعلى بتاريخ 4 تموز 1941. ملف 13/40/9،60/10. 

كتاب  على  االأعلى  االإ�صالمي  المجل�ض  �صكرتير  تعليق  العامة.  االأوقاف  مدير  اأوراق  التراث،  وثائق   )81(
مديرية االأوقاف بتاريخ 1941/7/5م. ملف 13/40/9،60/10. 
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 وكانت اأعمال التعمير والترميم تتم بناًء على تقرير مهند�ض االأوقاف الذي كان 
يتابع حالة العقارات الوقفية، وفي حال وجود منازل تحتاج للتعمير، كان يبلغ اإدارة الوقف 
بذلك، ومن االأمثلة على ذلك اأن �صكرتير المجل�ض االإ�صالمي االأعلى وجه كتاًبا اإلى مدير 
اأبلغه فيه موافقة المجل�ض  االأوقاف بالقد�ض بتاريخ 10 �صوال 1364هـ/27اأيلول 1945م 
االأوقاف،  مهند�ض  تقرير  على  بناًء  الوقف  دور  اإحدى  لتعمير  جنيًها   )70( �صرف  على 

واأو�صى باأن يتم �صرف المبلغ من اأمانات الوقف)82(. 

ا �صرف مبلغ )550( جنيًها لتعمير بع�ض دور المغاربة  واأقر المجل�ض االإ�صالمي اأي�صً
ال�صرورة بحيث  تعمير  يتم  اأن  االأوقاف، على  تقرير مهند�ض  بناًء على  لت�صدعها  نظًرا 
والمهند�ض  االأوقاف  ماأمور  بمعرفة  التعمير  اأعمال  تجري  واأن  المهم،  على  االأهم  يقدم 
ا �صرف مبلغ بقيمة )1100( جنيه  اأي�صً واأقر  المحلية)83(.  االأوقاف  اأع�صاء لجنة  واأحد 
على تعمير دور اأخرى بحارة المغاربة تابعة للوقف نظًرا الأنها اأ�صبحت »في حالة يرثى 
لها، ومن ال�صروري جًدا اإ�صالح ما يمكن اإ�صالحه قبل حلول ف�صل ال�صتاء، وخوًفا من 
ال�صرر الذي ربما يلحق ب�صكان الحارة من جراء الخراب« وتقرر ت�صكيل لجنة لالإ�صراف 
على ذلك برئا�صة ال�صيخ كمال اأفندي ع�صو المجل�ض االإ�صالمي االأعلى، وع�صوية كل من 

ماأمور االأوقاف والمتولي الثاني للوقف ال�صيخ محمد المهدي ومهند�ض االأوقاف)84(. 

وبلغت قيمة الم�صروفات التي اأُنفقت على تعمير مختلف عقارات وقف اأبي مدين 
اأردنًيا، وا�صتملت اأعمال التعمير على  بحارة المغاربة لعام 1961م )512.215( ديناًرا 
اإ�صالح دور موؤجرة وتبليط اأزقة وبناء كراجين وطرا�صة وتكحيل وتركيب اأبواب وطاقات 

وترميم غرف الزاوية، وتقا�صم هذا المبلغ ع�صرة حرفيين على النحو االآتي:)85(

)82( وثائق التراث، اأوراق المجل�ض االإ�صالمي االأعلى. ر�صالة من �صكرتير المجل�ض االإ�صالمي االأعلى اإلى 
مدير االأوقاف العامة بتاريخ 10 �صوال 1364هـ/ 27 اأيلول 1945م. ملف 13/38/9،51/10.

)83( وثائق التراث، اأوراق المجل�ض االإ�صالمي االأعلى. ر�صالة من وكيل �صكرتير المجل�ض االإ�صالمي االأعلى 
اإلى مدير االأوقاف العامة بتاريخ 17 رم�صان 1361 هـ/ 29 اأيلول 1942م. ملف 13/40/9،60/10.

)84( وثائق التراث، اأوراق دائرة اأوقاف القد�ض. ر�صالة من ماأمور اأوقاف القد�ض اإلى مدير االأوقاف العامة 
بتاريخ 28 رجب 1361هـ/ 19 اآب 1942م. ملف 13/40/9،6/10.

)85( وثائق التراث. وثيقة بعنوان »تعميرات وقف المغاربة ل�ضنة 1961-1968م«. ملف 13/61/5،135/10.
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عدد الأعمال التي قام بهاالمبلغال�ضمالرقم
41.3554�صعد الدين الب�صيتي1. 
197.97421جمعة النت�صه2. 
2.0501عبد الرحيم �صلهب3.
1.8651محمد البللي4.
45.4008داود القزاز5.
16.2001اأحمد ال�صالحي6.
37.8956عبد الرحيم عبي�صان 7.
58.0755اأحمد �صيخة8.
38.4803ر�صا القدومي9.

15.8301عمر االأ�صمر10.

17.2851علي المغربي11.

الذي  النت�صة  المتعهد جمعة  عليه  قد ح�صل  كان  مبلغ  اأكثر  اأن  الجدول  من  يبدو 
�صيخة  اأحمد  ويليه  ديناًرا،  ويبلغ مجموع ما ح�صل عليه )197.974(  بـ 21 عماًل،  قام 
بثمانية  الذي قام  القزاز  اأعمال حيث ح�صل على )58.075( ديناًرا، ثم داود  بخم�صة 
اأعمال وح�صل مقابل ذلك على )45.400( ديناًرا، وبلغ اأقل مبلغ )1.865( الذي �صرف 
لمحمد البللي، و)2.050( ديناًرا لعبد الرحيم �صلهب حيث قام كل منهما برفع اأنقا�ض 

واأتربة من مخزن الوقف. 

وكانت اأعمال التعمير تتم من خالل اإعالن المناق�صة لفترة زمنية محددة، ويتقدم 
خاللها عدد من اأ�صحاب المهن باأ�صعار معينة ي�صعوها بظروف مغلقة ت�صلم الإدارة الوقف، 
وبعد انتهاء مدة المناق�صة يجري فتح الظروف بح�صور اأع�صاء لجنة الوقف، ويتم اختيار 
اأرخ�ض االأ�صعار، وبعد ذلك تنظم اتفاقية بين دائرة االأوقاف والملتزم تت�صمن �صروًطا 

عامة وخا�صة. 

ومن االأمثلة على ذلك المناق�صة التي طرحتها دائرة االأوقاف عام 1942م الأعمال 
ت�صعة  لذلك  تقدم  وقد  المغاربة،  بحارة  الوقف  لعقارات  والتكحيل  والطرا�صة  الق�صارة 

اأ�صخا�ض وقدموا االأ�صعار االآتية: 
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نوع العمل و�ضعر المتر بالمالتا�ضم �ضاحب المهنةالرقم
تكحيلطرا�ضةق�ضارة

61050محمد محمود اإبراهيم ال�صلواني1. 
-10-اإبراهيم محمد الق�صماني2. 
33--راأفت �صميرة3. 
-8-�صري الفتياني4. 
34-47خليل الحاج دروي�ض5. 
--46�صبحي مو�صى بيد�ض6. 
46834داود ح�صين خليل7. 
40--ر�صيد م�صطفى البلبي�صي8. 
44730داود �صليمان9. 

وبعد اأن ف�صت لجنة االأوقاف المحلية ظروف المناق�صة، اأحالت اإلى عهدة كل من 
داود ح�صين خليل ال�صلواني اأعمال التكحيل، واأحالت اإلى محمد محمود اإبراهيم اأعمال 

الطرا�صة، بينما اأحيل اإلى �صبحي مو�صى بيد�ض اأعمال الق�صارة)86(. 
وت�صمنت  الثالثة،  المتعهدين  من  كل  مع  اتفاقية  الوقف  اإدارة  اأبرمت  ذلك  بعد 
االتفاقية بنوًدا عامة واأخرى خا�صة، منها تحديد نوع االأعمال المتفق عليها، وتعهد الملتزم 
بمبا�صرة العمل خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإحالة التعهد القطيعة، واأن يقدم عدد كاف 
تاأميًنا مقداره ع�صرون بالمائة من قيمة الك�صف لالأعمال،  من العمال وال�صناع، و يدفع 
ويحدد عقد العمل المدة التي ينبغي انتهاء العمل فيها ويعتمد ذلك على نوع العمل، فقد 
واأ�صطح  تكحيل جدران  ب�صاأن  ال�صلواني  داود ح�صين خليل  مع  اأبرم  الذي  االتفاق  ت�صمن 
عقارات الوقف، باأن ينتهي من العمل خالل �صهر واحد من تاريخ مبا�صرة العمل، وفي حال 
االتفاق  ويت�صمن  تاأخير غرامة مقدارها )500( مل،  يوم  يدفع عن كل  تاأخره عن ذلك 
ا تحديد ن�صبة مئوية الإحداث تعديالت في كميات االأ�صغال من زيادة اأو نق�صان وذلك  اأي�صً
ح�صب نوع العمل، فمثاًل كانت الن�صبة المتفق عليها بين داود �صليمان واإدارة الوقف %25، 
بينما حددت في عقد العمل مع محمد محمود اإبراهيم ال�صلواني الذي ر�صى عليه العطاء 
باأعمال الطرا�صة بـ10% علًما اأن مدة العمل المتفق عليها معه بلغت �صهًرا واحًدا من تاريخ 
البدء بالعمل، وبلغت الن�صبة المئوية نف�صها بعقد العمل الذي اأبرم مع �صبحي بيد�ض %10. 

)86( وثائق التراث، ر�صالة وجهها عدد من اأبناء الجالية المغربية اإلى 86- وثائق التراث. اأوراق دائرة 
اأوقاف القد�ض. قرار لجنة االأوقاف المحلية 23 ذي الحجة 1361هـ/31 كانون االأول 1942م. ملف 

 .13/40/9،62/10



- 95 -

على  لالأعمال  الالزمة  المواد  تقدم  باأن  الثالث،  باالتفاقيات  االأوقاف  دائرة  وتعهدت 
نفقتها الخا�صة، واأن تو�صلها اإلى مكان العمل، وكان من ال�صروط الخا�صة مع المتعهدين 
اأعمال  عن  الناتجة  االأنقا�ض  برفع  يقوما  اأن  ال�صلواني  اإبراهيم  ومحمود  بيد�ض  �صبحي 

الق�صارة وطرحها اإلى الخارج في مكان منا�صب يوافق عليه مهند�ض االأوقاف)87(. 

الدور الجتماعي للوقف
المقد�صي من حيث خدمته وتنميته،  اأبو مدين دوًرا مهًما في المجتمع  اأدى وقف 
فقد �صاهم في اأعمال الخير وبخا�صة في تقديم الطعام للفقراء المغاربة واإيواء الفقراء 
والم�صافرين منهم، وقد جاء ذلك تنفيًذا ل�صروط الواقف، ويظهر ذلك في الم�صاريف 
والمولد  واالأ�صحى  الفطر  اأعياد  الفقراء خالل  الإطعام  الوقف  ريع  تنفق من  كانت  التي 
النبوي ال�صريف. ومن االأمثلة على ذلك �صرف مبلغ )17.650( جنيًها ثمن لوازم اإطعام 
فقراء المغاربة في عيد المولد النبوي ال�صريف، وقد وزع هذا المبلغ على النحو االآتي:)88(

الكميةالنوعجنيهمل
25 رطاًللحم2504
3 �صواالت�صميد8103
10 اأرطالب�صل-200
14 رطاًلقرعة-500
4 اأرطال�صمنة8001
اأوقيتانبهار وفلفل-40

قنطارانحطب4401
اأربعة اأرطال�صكر-320
اأوقية�صاي-80

-اأجرة فتاالت لعمل المغربية3501
-اأجرة اأربعة طباخين2001
-اأجرة الموزع-500
-اأجرة نقيب-500
-طعام للفتاالت لمدة يومين-150
-اأجرة لوك�صات-300
بيا�ض النحا�ض2101
المجموع65017

)87( تم الح�صول على ن�صو�ض هذه االتفاقيات من وثائق مركز اإحياء التراث، ملف رقم 13/40/9،62/10.
)88( وثائق التراث. اأوراق دائرة اأوقاف القد�ض. ر�صالة من ماأمور اأوقاف القد�ض اإلى مدير االأوقاف العامة 

بتاريخ 7 ربيع االأول 1359هـ/ 4 ني�صان 1940م. ملف 13/40/9،69/10.
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ووافق المجل�ض االإ�صالمي في عام 1942م على �صرف مبلغ )75.100( جنيًها ثمن 
االأقوات المقدرة من قبل المتولي وماأمور االأوقاف بعد مطالعة مدير االأوقاف على ذلك، 
فقراء  اإطعامية  تكاليف  وبلغت  االأ�صحى)89(.  عيد  في  المغاربة  فقراء  الإطعامية  وذلك 
المغاربة عام 1364هـ/1945م بمنا�صبة عيد الفطر ال�صعيد )45( جنيًها)90(. �صاهم وقف 
ا بتغطية المر�صى المغاربة وعالجهم بالم�صت�صفيات، وبخا�صة الم�صت�صفى  اأبو مدين اأي�صً
الفرن�صي في بيت لحم، فبالرغم من اأن الواقف لم يذكر قي ق�صيته اإدخال المحتاجين 
من فقراء المغاربة في الم�صت�صفيات، بل ا�صترط اإطعام المحتاجين وك�صوتهم وال�صرف 
يطلب  باأن  االأوقاف  مدير  من  طلبت  الوقف  اإدارة  اأن  غير  المباركة،  االأيام  في  عليهم 
اإدارة الوقف االأمر بال�صالحية باإدخال َمْن  من هيئة المجل�ض االإ�صالمي االأعلى اإعطاء 
ترى �صرورة اإدخاله للم�صت�صفى �صواء بمدينة القد�ض اأو بيت لحم لقربهما لمكان اإقامة 

المغاربة)91(. 

اأبناء المغاربة في  وقد وافق المجل�ض االإ�صالمي على ذلك، فتم عالج الكثير من 
تلك الم�صت�صفيات على نفقة الوقف، فقد اأجريت عملية جراحية ل�صعيد اإبراهيم ال�صبتي 
بالم�صت�صفى الفرن�صي في بيت لحم وبلغت تكلفة ذلك خم�صة جنيهات)92(. وتم عالج كل 
من عمر الحاج محمد دحمان وعلي اأحمد ال�صاري بالم�صت�صفى نف�صه على نفقة الوقف)93(. 
واأقرت اإدارة الوقف �صرف )13.700( جنيًها للم�صت�صفى نف�صه بدل نفقات عالج لكل من 

عمر الزواوي واأحمد اإبراهيم النائلي)94(. 

)89( وثائق التراث، اأوراق المجل�ض االإ�صالمي االأعلى. ر�صالة من وكيل �صكرتير المجل�ض االإ�صالمي االأعلى اإلى 
مدير االأوقاف العامة بتاريخ 3 ذي الحجة 1361هـ/10 كانون االأول 1942م. ملف 13/40/9،60/10.

)90( وثائق التراث. اأوراق المجل�ض االإ�صالمي االأعلى. ر�صالة من �صكرتير المجل�ض االإ�صالمي بالوكالة اإلى 
مدير االأوقاف العامة بتاريخ 29 رم�صان 1364هـ/6 اأيلول 1945م. ملف 13/40/9،60/10.

)91( وثائق التراث. اأوراق دائرة اأوقاف القد�ض. ر�صالة من المتولي الثاني لوقف اأبو مدين الغوث وماأمور 
الثاني  ت�صرين  1363هـ/15  القعدة  ذي   29 بتاريخ  العامة  االأوقاف  مدير  وكيل  اإلى  القد�ض  اأوقاف 

1944م. ملف 13/40/9،62/10.
)92( وثائق التراث. اأوراق دائرة اأوقاف القد�ض. ر�صالة من ماأمور االأوقاف اإلى مدير الم�صت�صفى الفرن�صاوي 

في بيت لحم بتاريخ 14 �صوال 1361هـ/24 ت�صرين االأول 1942م. ملف 13/40/9،62/10.
)93( وثائق التراث. اأوراق دائرة اأوقاف القد�ض. ر�صالة من ماأمور االأوقاف اإلى مدير الم�صت�صفى الفرن�صاوي 

في بيت لحم بتاريخ 1 تموز 1942م. ملف 13/4/9،62/10.
)94( وثائق التراث. اأوراق من دائرة اأوقاف القد�ض. قرار اللجنة الم�صرفة على اأوقاف المغاربة بتاريخ 

14 �صوال 1361هـ/24 ت�صرين االأول 1942م. ملف 13/4/9،62/10.
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المغاربة،  والمحتاجين  للفقراء  المالية  الم�صاعدات  بتقديم  الوقف  اإدارة  وقامت 
اإلى �صيد المختار  فقد اأقرت لجنة الوقف عام 1940م �صرف جنيه �صهرًيا من مال الوقف 
ة فقره واحتياجه... ولكونه  ال�صنقيطي نظًرا »ل�صالحه وتقواه والتزامه الحرم ال�صريف و�صدرّ

من المغاربة ومن االأ�صخا�ض الذين ت�صملهم الوقفية...«)95(. 
واأو�صى كل من متولي الوقف وماأمور اأوقاف القد�ض ب�صفته قائم مقام المتولي 
االأوقاف في 1942/9/23م ب�صرف )500( مل  للوقف، بكتاب قدماه لمدير  الثاني 
ا من اأبناء الجالية المغربية بالقد�ض، غير اأن مدير االأوقاف رف�ض ذلك،  لـ480 �صخ�صً
واقترح تخفي�ض المبلغ اإلى 350ماًل نظًرا لقلة اأمانات الوقف، وقد برر ذلك بر�صالة 
عام  ح�صلت  مغربية  عائلة  كل  باأن  االأعلى  االإ�صالمي  المجال�ض  هيئة  اإلى  بها  بعث 
1941م على جنيه واحد مقابل ثمن الخبز، كما اأن وليمة عيد الفطر �صتكلف فوق ما 
خ�ص�ض لها مبلغ )66.500( جنيًها وبالتالي يكون اإجمالي المبلغ الذي �صيدفع خالل 
�صهر واحد )300.50(جنيًها، وهو مبلغ عالي مقارنًة مع اإمكانيات الوقف، واأ�صاف 
اإلى تعميرات الزمة تزيد عن )500( جنيه، واقترح �صرف  الوقف يحتاج  باأن  ا  اأي�صً

مبلغ )234.50( جنيًها للخبز ووليمة العيد)96(. 
)350(ماًل،  اإلى  المبلغ  تخفي�ض  على  المهدي  محمد  ال�صيخ  الوقف  متولي  واحتج 
وخاطب المجل�ض االإ�صالمي قائاًل »اإما اأن تعطوهم ن�صف جنيه واإما نحن في غنى عنها. 
من  عليرّ  المتكلمين  هوؤالء  و�صاأحيل  الموؤلم،  الكالم  من  ال�صدمات  اأتحمل  الذي  فاأنا 
الم�صتحقين رجااًل ون�صاًء على ح�صراتكم واأنتم اأقنعوهم باأقل مما تف�صل به �صعادة مدير 
االأوقاف فلربما تقنعوهم بـ )250( ماًل)97( غير اأن المجل�ض االإ�صالمي رف�ض الموافقة على 
�صرف المبلغ المحدد من قبل اإدارة الوقف ووافق على اقتراح مدير االأوقاف بتخ�صي�ض 

)350(ماًل لكل رب عائلة و�صرف )66.500( جنيًها وليمة عيد الفطر)98(. 

)95( وثائق التراث. اأوراق دائرة اأوقاف القد�ض. قرار اللجنة الم�صرفة على وقف اأبو مدين بتاريخ 
22 جمادى الثانية 1361هـ/5تموز 1942م. ملف 13/40/9،60/10.

المجل�ض  هيئة  اإلى  العامة  االأوقاف  مدير  من  ر�صالة  العامة.  االأوقاف  دائرة  اأوراق  التراث.  وثائق   )96(
االإ�صالمي االأعلى بتاريخ 1942/9/23م. ملف 13/40/9،60/10.

بتاريخ  االأعلى  االإ�صالمي  المجل�ض  اإلى هيئة  الغوث  اأبو مدين  وقف  متولي  ر�صالة من  التراث.  وثائق   )97(
30رم�صان 1361هـ/1 ت�صرين الثاني 1942م ملف 13/40/9،60/10.

)98( وثائق التراث. قرار اللجنة الم�صرفة على الوقف بتاريخ 22 جمادى الثانية 1361هـ/5 تموز 1942م. 
ملف 13/40/9،60/10.
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ووافق المجل�ض بناًء على طلب متولي الوقف وتزكية ماأمور االأوقاف وموافقة مدير 
ا من فقراء المغاربة والمالزمين لزاوية  االأوقاف، على �صرف 350مل الأحد ع�صر �صخ�صً

اأبي مدين الغوث)99( وبعد �صهرين اأ�صيف لذلك ثالثة اأ�صخا�ض اآخرين)100(. 
ا ب�صرف مبلغ �صهري ولمدة �صتة اأ�صهر بقيمة جنيه و500 مل لل�صيخ  كما اأمر اأي�صً
عبد العال اأحمد التون�صي، و300مل لكل من محمد ح�صين الزواوي وال�صيدة العلمية زوجة 
الحاج علي اأبو رحمون وذلك اعتباًرا من اأول حزيران عام 1943م، وقد جاء ذلك بناًء 
على �صهادة كل من �صيخ الزاوية و�صيخ المغاربة باأن طالبي الم�صاعدة هم من الفقراء 
والمحتاجين المغاربة)101(. وخ�ص�ض المجل�ض االإ�صالمي 300 مل �صهرًيا تدفع من اأمانات 

الوقف للحاج محمد الرحماني المغربي لفقره وكبر �صنه)102(. 
وكان المجل�ض االإ�صالمي اأحياًنا و �صمن ظروف معينة يزيد من قيمة المخ�ص�صات 
المالية لبع�ض االأفراد فقد اأقر �صكرتير المجل�ض اإ�صافة 500 مل لعائ�صة اإبراهيم الجابي 
بحيث ي�صبح المبلغ المخ�ص�ض لها �صهرًيا جنيًها واحًدا نظًرا الحتياجها للمعالجة ب�صبب 

مر�صها وكبر �صنها وال يوجد من يقوم باإعالتها اأو النظر اإليها)103(. 
ولم تقت�صر الم�صاعدات المالية للفقراء والمحتاجين فقط، بل كانت تطول َحَفَظة 
الحفظة  وكان  والحفظة،  القراآن  دار  الوقف  ملحقات  بين  من  فكان  الكريم،  القراآن 
علي  الحاج  الحفظة  من  لكل  جنيه   4.500 �صرف  تم  فقد  لذا  القراآن،  بتالوة  يكلفون 
محمد ال�صناوي، والحاج محمد المهدي، والحاج عبد اهلل الجريدي، واأرملة الحاج عمر 

االأعرج)104(. 

اإلى  االإ�صالمي  المجل�ض  االأعلى. ر�صالة من وكيل �صكرتير  االإ�صالمي  المجل�ض  اأوراق  التراث.  وثائق   )99(
مدير االأوقاف بتاريخ 17ذي القعدة 1361هـ/24 ت�صرين الثاني 1942م. ملف 13/40/40/9،60/10.
)100( وثائق التراث. اأوراق المجل�ض االإ�صالمي االأعلى. ر�صالة من وكيل �صكرتير المجل�ض االإ�صالمي االأعلى 
اإلى مدير االأوقاف بتاريخ17 ذي القعدة 1361هـ/ 24 ت�صرين الثاني 1942م. ملف 13/40/9،60/10. 
االإ�صالمي  المجل�ض  �صكرتير  وكيل  من  ر�صالة  االأعلى.  االإ�صالمي  المجل�ض  اأوراق  التراث.  وثائق   )101(
ملف  1943م.  حــزيــران  1362هــــــ/22  الثانية  جــمــادى   18 بتاريخ  االأوقــــاف  مــديــر  اإلـــى  االأعــلــى 

 .13/40/9،62/10
)102( وثائق التراث. اأوراق المجل�ض االإ�صالمي االأعلى. ر�صالة من وكيل �صكرتير المجل�ض االإ�صالمي االأعلى 

اإلى مدير االأوقاف بتاريخ 3 رجب 1364هـ/3/حزيران 1946م. ملف 3/38/9،51/10.
اأوراق المجل�ض االإ�صالمي االأعلى. ر�صالة من �صكرتير المجل�ض االإ�صالمي بالوكالة  وثائق التراث.   )103(

اإلى مدير االأوقاف بتاريخ 4 جمادى االأولى 1364هـ/ 15 ني�صان 1945م. ملف 3/40/9،62/10.
)104( وثائق التراث. اأوراق المجل�ض االإ�صالمي االأعلى. ر�صالة من �صكرتير المجل�ض االإ�صالمي اإلى مدير 

االأوقاف بتاريخ 22 رم�صان 1365هـ/ 19 اآب 1965م. ملف 3/38/9،51/10.
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تنمية الوقف
وا�صتغاللها  الوقف  عقارات  تنمية  على  الغوث  مدين  اأبي  وقف  اإدارة  حر�صت 
الوقف  نفقات  اأن  خا�صة  احتياجاته،  ي�صد  للوقف  ثابًتا  مورًدا  تبقى  حتى  وا�صتثمارها 
وم�صاريفه كانت عالية، ممثلة بالرواتب ال�صهرية لبع�ض االأ�صر المغربية، وتقديم الطعام 
في االأعياد الدينية، وعالج المر�صى، ونفقات التعمير، لذلك فقد لجاأت اإلى تاأجير اأرا�صي 
الوقف بقرية عين كارم لفالحي القرية، وتاأجير بع�ض ممتلكات الوقف في حارة المغاربة، 

اإ�صافة اإلى متابعة م�صتاأجري دور الوقف من المغاربة في الحارة. 
وكان يتم تاأجير اأر�ض الوقف بقرية عين كارم بالمزاد العلني، حيث يبين نوع العقار 
ورقمه اأو مقدار الح�صة لمن يرغب با�صتئجاره، وي�صترط باأن يدفع الم�صتاأجر ثلث قيمة 
االإيجار عربوًنا ويتعهد بدفع البدل جميعه اإلى �صندوق االأوقاف على ثالثة اأق�صاط، يكون 
الق�صط االأول عند اإجراء االإحالة القطعية، ويمكن احت�صاب العربون مقابل هذا الق�صط، 
وفي حال انتهاء مدة المزايدة البالغة ع�صرين يوًما، يتم تعليق االأر�ض المطروحة بالمزاد 
واإعالنها لمدة 48 �صاعة، وبعد انتهاء مدة المزايدة والتعليق ير�صو المزاد على من يدفع 

ال�صعر االأعلى)105(. 
وتحدد مدة االإيجار ما بين �صنة اإلى �صنتين، فقد ا�صتاأجر مو�صى محمد عو�ض اهلل 
�صنتين  لمدة  دونًما   80 م�صاحتها  البالغة  جليجل  اأحمد  وال�صيخ  الفردة  خلة  اأر�ض  قطعتي 
اعتباًرا من ت�صرين الثاني 1926م لغاية ت�صرين الثاني 1928م مقابل 650 قر�ًصا م�صرًيا.)106(
كما اأجرت اإدارة الوقف مجرى مياه داخل حارة المغاربة لبلدية القد�ض، وجاء ذلك 
كان ال منا�ض  ولما  الوقف،  باأر�ض  العادمة  للمياه  باإحداث مجرى  البلدية  قامت  اأن  بعد 
من بقاء المجرى باأر�ض الوقف، اأمر القا�صي ال�صرعي باإر�صال لجنة للك�صف على الموقع 
تتكون من اأ�صحاب الخبرة؛ وهم الحاج يو�صف وفا الدجاني والحاج مو�صى هندية وح�صن 
قليبو وال�صيخ ر�صيد الدنف وال�صيخ ح�صن اأفندي كاتب �صبط المحكمة ال�صرعية و�صبحي 
للقا�صي  للمكان، قدمت تقريًرا  اللجنة  اأحد مبا�صريها، وبعد معاينة  الرازق  محمد عبد 
اأن المجرى قد اأحدث �صرًرا باأر�ض الوقف، حيث ف�صلها من الجهة  ال�صرعي بينت فيه 
الغربية بمقدار ع�صرين متًرا بطولها من ال�صمال اإلى الجنوب، وبينت اأن تاأجير المجرى 

للبلدية باإجارتين فيه الحظ االأوفر والم�صلحة التامة لجهة الوقف)107(. 

)105( وثائق التراث. قائمة مزايدة لدائرة اأوقاف القد�ض. ملف 13/28/1،23/10. 
)106( وثائق التراث. الئحة بعنوان قائمة مزايدة الأرا�صي االأوقاف المندر�صة. ملف 13/28/1،23/10.

)107( وثائق التراث. ر�صالة من اللجنة المكلفة للك�صف على المكان اإلى القا�صي ال�صرعي بتاريخ 2 �صعبان 
1345هـ/26 �صباط 1927م. ملف 13/27/2/2،256/10.
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مراد  محمد  ال�صيخ  االأعلى  االإ�صالمي  المجل�ض  رئي�ض  وكيل  بعث  ذلك  على  وبناًء 
كتاًبا اإلى القا�صي ال�صرعي، اأخبره بموافقة المجل�ض االإ�صالمي على اإعطاء االإذن لمتولي 
الوقف بتاأجير مكان المجرى للبلدية)108( لما في ذلك من »م�صلحة البلدية العامة بو�صع 
مجرى عمومي يمر من تلك االأر�ض اإلى قرية �صلوان حيث ال مفر منه، و�صرورة ا�صتجالب 
ال�صياع بعقد  للواقف من  الوقف و�صيانة  الأن بذلك حفظ ومنفعة لجهة  للوقف  المنفعة 

االإجارتين)109(«. 

الوقف،  ومتوليي  القد�ض  بلدية  رئي�ض  الن�صا�صيبي  راغب  بين  اتفاق  اأُبرم  ذلك  وبعد 
ن�ض على ا�صتئجار البلدية لمجرى للمياه العادمة باأر�ض الوقف بحارة المغاربة بطول 87م 
وعر�ض 1.20م، وت�صمن االتفاق باأن يكون ذلك باإجارتين؛ اأحداهما معجلة ومقدارها 60 
جنيًها، والثانية موؤجلة ومقدارها 3 جنيهات تدفع �صنوًيا من بداية اأول �صهر محرم في بداية 
على  اأو  االأر�ض  في  ين�صئ  اأن  المذكورة  ب�صفته  كان  اأًيا  البلدية  لرئي�ض  يحق  وال  �صنة،  كل 
المجرى اأي بناء �صوى المجرى، واالرّ يعار�ض المتوليين اأًيا كانوا باالنتفاع باالأر�ض المذكورة 
ا باأن تكون موا�صير المجرى مغطاة بالتراب على م�صتوى  وفوق المجرى، وت�صمن االتفاق اأي�صً
االأر�ض بحيث »ال يكون مانًعا من الحراثة والزراعة فوقه من طرف المتوليين في اأول فر�صة 

ممكنة ح�صبما تقت�صيه القوانين والنظامات المو�صوعية في هذا الخ�صو�ض«)110(. 

وحر�صت اإدارة الوقف على متابعة الم�صتاأجرين المتخلفين عن ت�صديد اأجرة المنازل 
التي يقيمون فيها، فكان ماأمور الوقف ير�صل لهم اإخطاًرا يبلغهم فيه باأن عليهم دفع قيمة 
بمراجعة  االأوقاف  مديرية  �صتقوم  واإال  االإخطار  تاريخ  من  اأيام  �صبعة  خالل  الم�صتحقات 

الطرق القانونية واإجبار المتخلفين دفع كافة الم�صاريف واأجرة المحاماة القانونية.)111(

)108( وثائق التراث. اأوراق المجل�ض االإ�صالمي االأعلى. ر�صالة من وكيل المجل�ض االإ�صالمي اإلى القا�صي 
ال�صرعي بتاريخ 26 �صوال 1345هـ/28 ني�صان 1927م. ملف 13/27/2،256/10. 

)109( وثائق التراث. اأوراق المحكمة ال�صرعية. ملف 13/27/2،256/10.
)110( وثائق التراث. ر�صالة من متوليي الوقف اإلى القا�صي ال�صرعي بتاريخ 6 �صعبان 1345هـ/28 �صباط 

1927م. ملف 13/27/2،256/10.
)111( وثائق التراث. ن�ض �صيغة االأخطار. ملف 13/39/4،3/1/5/70.
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ثمانية  االأوقاف  ماأمور  بعث  1939/11/27م  الموافق  1358هـ  �صوال   15 ففي 
اإخطارات لبع�ض الم�صتاأجرين المتخلفين عن دفع قيمة االإيجار اأو جزء منها ويظهر ذلك 

في الجدول االآتي:)112(

قيمة الأجرة ا�ضم الم�ضتاأجر
ال�ضنوية بالجنيه

مجموع المبلغ 
توزيع المبلغالمتبقي

820محمد �صعيد الزواوي
ــة  ــن ــص � بــــــواقــــــي  مــــــن  جـــنـــيـــه   4

1356هـ/1937م
8جنيه اأجرة �صنة 1357هـ/1938م
8جنيه اأجرة �صنة 1357هـ/1939م

1.5 اأجرة �صنة 1357هـ/2.551938الحاج ديب الغزاوي
2.5 اأجرة 1358هـ/1939م

عن �صنة 1357هـ/1938م570ملغير وا�صحالخواجة جبرا جري�ض
عن �صنة 1357هـ/1938م7.2507.250جمعية يو�صف �صختورة

3جنيه عن �صنة 1357هـ/1938م710محمد عابدين ال�صاعاتي
7جنيه عن �صنة 1358هـ/1939م

4 جنيه عن �صنة 1357هـ/1938م711اأحمد محمد عابدين
7جنيه عن �صنة 1358هـ/1939م

4.300 عن �صنة 1357هـ/1938م27.40031.710الخواجة م�صعود اليهودي
27.400 عن �صنة 1358هـ/1939م

اأجرة عن �صنة 1357هـ/1938م33خور�صيد داود

العتداءات على عقارات الوقف
تعر�صت ممتلكات الوقف - بخا�صة في حارة المغاربة - العتداءات وتجاوزات من 
قبل بع�ض اأبناء المغاربة المقيمين بمنازل الوقف، محاولين اإخراج �صندات طابو بتملكهم 
تلك العقارات، فكان بع�صهم يقيم في دور تتكون من عدة غرف، وي�صغل غرفة اأو غرفتين 
الت�صرفات  هذه  اأن  من  وبالرغم  الوقف،  م�صتحقي  من  لي�صوا  الأ�صخا�ض  الباقي  ويوؤجر 
تعد مخالفة لل�صرع و�صرط الواقف، اإال اأن اإدارة الوقف ف�صلت عدم اإقامة الدعاوى على 
المخالفين والمعتدين في المحاكم، خوًفا من اأن تعتبر المحكمة ذلك عرًفا وعادة �صاروا 

ملف  الم�صتاأجرين.  ــى  اإل ـــاف  االأوق مــاأمــور  مــن  ر�صالة  االأوقــــاف.  دائـــرة  اأوراق  الـــتـــراث.  وثــائــق   )112(
 .13/39/4،3/1/5/70
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عليها من قديم الزمان، اإ�صافة اإلى التخوف من قانون حماية الم�صتاأجرين الذي اأ�صدرته 
�صلطات االنتداب البريطاني. 

الق�صنطيني  عارف  الوقف، محاولة محمد  على  االعتداء  بين محاوالت  من  وكان 
اإخراج قيد من دائرة الطابو للدار التي ي�صكن فيها، مع اأنها تابعة للوقف، مما دفع ال�صيخ 
محمد المهدي متولي الوقف تقديم الم�صتندات الثبوتية لدائرة الطابو، والتي تثبت باأن 
الوقفية  العقارات  تملك  الدعاءات  حًدا  االأوقاف  دائرة  ت�صع  وحتى  للوقف.  تابعة  الدار 
بحارة المغاربة، عملت على م�صح جميع العقارات، وتم عمل خريطة لكل دارين اأو ثالثة 

دور، وحددت من كافة الجهات بوقف المغاربة)113(. 

بع�ض  اأخذ  فقد  الوقف،  دور  على  االعتداءات  ا�صتمرت  فقد  ذلك،  عن  ورغًما 
ملكيتها  ويدعون  فيها،  يقيمون  التي  للدور  الوقف  ملكية  ينكرون  المغاربة  الم�صتاأجرين 
بمرور الزمن، وت�صير اإحدى الر�صائل التي بعثها ال�صيخ عي�صى ها�صم المختار اأحد متولي 
اأن عدد الدور المغت�صبة من  اإلى قا�صي المحكمة ال�صرعية في 1962/12/4م،  الوقف 
باإقامة  لهما،  ماأذونين  ب�صفتهما  الوقف  متولْيي  دفع  مما  داًرا،  �صتين  بلغ  المغاربة  قبل 
الدعاوى لدى المحاكم �صد خ�صوم الوقف، فاأقيمت دعوى �صد عبد ال�صالم اأحمد الجبلي 
الثبوتية  ال�صندات  المتولي  اأح�صر  وقد  فيها،  ي�صكن  التي  للدار  الوقف  ملكية  اأنكر  الذي 
التي تثبت ملكية الوقف للدار، منها �صورة م�صدقة من قرار قا�صي المحكمة ال�صرعية 
بهدم الدار، ورخ�صة بناء �صادرة عن لجنة القد�ض المحلية لالأبنية وتنظيم المدن با�صم 
الحاج علي محمد ال�صالح ب�صفته متولي الوقف، و�صهادات ت�صجيل با�صم الوقف، وحجة 
وقفية �صادرة عن المحكمة ال�صرعية في القد�ض، و�صند �صرف م�صدق عليه من المحكمة 
وخارطة، اإ�صافة اإلى عدد من ال�صهود، وهم كايد رجب اأبو جالجل الذي قام باإعادة بناء 
الدار التي يقيم فيها المدعى عليه بعد هدمها باأمر المتولي نظًرا ل�صدة خرابها، ومحمد 
ال�صنقيطي مراقب العمال، اإ�صافة اإلى عادل �صرف ومحمد ح�صنة، ونتيجة لقناعة محكمة 
البداية بحجة متولي الوقف والم�صتندات وال�صهود، اأ�صدرت قراًرا جاء فيه: »لجميع ما 
تقدم نرجح بينة المدعيين على بينة المدعى عليه، ونرى اأن المدعيين قد اأثبتا دعواهما 
للدار  المغاربة  المح�صنين  واأوقاف  الغوث  مدين  اأبي  وقف  بملكية  الحكم  لذلك  وتقرر 

وثائق التراث. اأوراق دائرة االأوقاف. ر�صالة من متولي الوقف اإلى ماأمور االأوقاف بتاريخ 4 رجب   )113(
1359هـ/18 اآب 1940م. ملف 13/4/9،62/10.
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مو�صوع الدعوى... مع ت�صمين المدعى عليه الر�صوم والم�صاريف...«)114(. وكان محامي 
»نموذجية  باأنها  المحاكمة  و�صف  الذي  التميمي  الخطيب  اأنور  الدعوى  هذه  في  الوقف 

بالن�صبة لجميع االأ�صخا�ض الذين يعتدون على عقارات الوقف واأمالكه«)115(. 

فقط،  االأفراد  على  المغاربة  بحارة  الوقفية  العقارات  على  التعديات  تقت�صر  ولم 
اأ�صجار  اإزالة  في  ذلك  وتمثل  الوقف،  اأمالك  على  باالعتداء  االنتداب  حكومة  قامت  بل 
بالحارة وجعله »قاًعا �صف�صًفا بعدما كان قوًتا لفقراء  الوقف  باأر�ض  الموجودة  ال�صبر 
وم�صتحقي ذلك الوقف«)116(. وكانت اإدارة الوقف تقوم بت�صمين ثمر ال�صبر �صنوًيا، فقد 
بلغ ريع �صمانه لعام 1357هـ/1938 م، 600 قر�ض)117( ونتيجة الحتجاج اإدارة الوقف على 

ا على ذلك)118(.  ت�صرفات حكومة االنتداب دفعت الحكومة 40 جنيًها تعوي�صً

ا اأرا�صي الوقف بقرية عين كارم العتداءات من قبل اليهود و�صكان  وتعر�صت اأي�صً
مدينة القد�ض وفالحي القرية، وذلك من خالل االإدعاء بتملك بع�ض قطع اأرا�صي القرية 
بملكيتها  واالدعاء  الوقف  اأر�ض  على  اعتداء  محاولة  اأول  وجاءت  وجه حق،  دون  وبيعها 
اأهالي مدينة القد�ض، حيث تمكن من الح�صول  الن�صنا�ض من  من قبل يو�صف عبد اهلل 
اأر�ض  تموز عام 1920م بقطعة  القد�ض موؤرخ في 20  دائرة طابو  �صند نظامي من  على 
من اأرا�صي القرية وتعرف با�صم »مراح بني زيادة« وتبلغ م�صاحتها دونمين، ويحدها من 
عفيفة  اأر�ض  الغرب  ومن  العام،  الطريق  الجنوب  ومن  اللفاتوة،  اأر�ض  وال�صرق  ال�صمال 
عبد اهلل، واأقامت اإدارة الوقف دعوى على الن�صنا�ض، وقد وكلت في ذلك المحامي محمد 
ح�صن البديري الذي بلغ قا�صي المحكمة ال�صرعية باأن اأر�ض قرية عين كارم هي اأر�ض 
وقف اأبي مدين الغوث، وال يجوز ح�صب �صرط الواقف بيع اأو �صراء اأو تناقل اأي جزء منها، 

ملف  1962م.  االأول  ت�صرين   12 بتاريخ   60/380 رقم  القد�ض  بداية  محكمة  قرار  التراث.  وثائق   )114(
.13/2/9،104/10

)115( وثائق التراث. اأوراق الحامي اأنور الخطيب التميمي. ر�صالة من المحامي اإلى متولْيي الوقف بتاريخ 
2 كانون االأول 1962م. ملف 13/2/9،104/10.

)116( وثائق التراث. ر�صالة من مجموعة من اأبناء الجالية المغربية بالقد�ض اإلى هيئة المجل�ض االإ�صالمي 
االأعلى ومدير االأوقاف العامة بتاريخ 26 اأيار 1939م. ملف 13/38/9،49/10.

)117( وثائق التراث. ك�صف بعنوان »بيان واردات وقف �صيدنا اأبو مدين الغوث وملحقاته عن واجبات �صنة 
1356هـ. ملف 13/38/9،49/10. 

)118( وثائق التراث. اأوراق مديرية االأوقاف العامة. ر�صالة من مدير االأوقاف العامة اإلى حاكم القد�ض 
بتاريخ 6 جمادى االآخر 1358هـ/23 تموز 1939م. ملف 13/38/9،49/10. 
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واأن عمل الن�صنا�ض يعد تجاوًزا على الوقف وتعدًيا عليه، وطلب البديري من القا�صي باأن 
اإلى المحكمة ال�صرعية، واأن يبطل ال�صند الموجود بيده، وتبليغ دائرة  الن�صنا�ض  يح�صر 
بر�صوم  عليه  المدعى  اإلزام  مع  المذكور،  ال�صند  باإبطال  الالزم  ال�صرح  الإعطاء  الطابو 

المحكمة واأجرة اأتعاب المحامي)119(. 

اإلى دائرة  وبناًء على ذلك، وجه القا�صي ال�صرعي كتاًبا موؤرًخا في 1922/2/4م 
وقبل  ت�صجيلها،  وكيفية  القرية  اأرا�صي  و�صع  حول  بمعلومات  تزويده  فيه  يطلب  الطابو، 
في  م�ؤرًخا  كتاًبا  البديري  المحامي  اإليه  بعث  الطابو،  دائرة  من  رًدا  القا�صي  ت�صلم 
1922/2/15م ذكر فيه باأن دائرة الطاب� با�صرت بقب�ل معامالت البيع والت�صرف بحق 
اأرا�صي القرية، واألح على القا�صي باأن يعطيه قراًرا بالحجز على اأرا�صي القرية، وتبليغ 

دائرة الطاب� بعدم قب�ل اأي معاملة تتعلق باأرا�صي القرية)122). 

وبعد ذلك بثالثة اأيام اأي في 2/18/ 1922م، اأجابت دائرة الطاب� على ا�صتف�صار 
القا�صي ال�صرعي بكتابه الم�ؤرخ في 2/4/ 1922م ذكرت فيه اأنه »بعد الك�صف والتدقيق 
بدفتر ي�قلمه)121) عين كارم تبين اأنه في �صنة 1265هـ/1848م جرى قيد جميع الأرا�صي 
وجرى  نمرة 1232-1،  من  ي�قلمة  بدفتر  القرية وخالفهم  اأهالي  على جميع  والأ�صجار 
ت�صديق الدفتر المذك�ر من مجل�س اإدارة الل�اء، واأعطي بذلك ال�قت علم وخبر م�ؤقتين 
لبينما ي�صدر �صندات خاقانية بها، وان الأهالي كانت تت�صرف بالأرا�صي والأمالك ح�صب 

قان�ن الأرا�صي)122). 

)119( وثائق التراث. ر�صالة من الحامي محمد ح�صن البديري اإلى القا�صي ال�صرعي بتاريخ 1922/3/2م. 
ملف 13/22/1،18/1/10.

)120( وثائق التراث. ر�صالة من المحامي البديري اإلى القا�صي ال�صرعي بتاريخ 15 �صباط 1922م. ملف 
.13/22/1،8/1/10

دائرة  اأجرته  الذي  االأولي  الك�صف  فيها  وي�صجل  والت�صوية  الطابو  دفاتر  اليوقلمة: وهي  دفاتر   )121(
الطابو و�صجلت فيه الحقوق بمعرفة اأهالي الجوار والخبرة والمخاتير. وتبين هذه الدفاتر كيفية 
الح�صول على االأر�ض، وال�صرائب التي يدفعها �صاحب االأر�ض. وكان �صاحب االأر�ض يدفع ر�صوم 
اإربد  ال�صعر،  اأبو  ان  غ�صرّ هند  الحق.  هذا  يوؤكد  االأ�صتانة  من  طابو  �صند  على  يح�صل  ثم  الطابو 

ان، 1995م، �ض 5. وجوارها 1850-1928م، من�صورات بنك االأعمال، عمرّ
�صباط   18 بتاريخ  ال�صرعي  القا�صي  اإلى  بالقد�ض  الطابو  دائرة  ماأمور  من  ر�صالة  التراث،  وثائق   )122(

1922م. ملف 3/22/1،18/1/10.
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وقد رفع القا�صي ال�صرعي هذا الج�اب في الي�م ذاته للحاج اأمين الح�صيني رئي�س 
البديري  المحامي  طلب  باأن  فيه  يبين  كتاًبا  بذلك  واأرفق  الأعلى،  الإ�صالمي  المجل�س 
من المحكمة ال�صرعية الحجز على اأمالك قرية عين كارم وعقاراتها واأرا�صيها ه� في 
غير محله، واأ�صاف باأن المحامي يق�صد اإثارة ال�صقاق بين القا�صي ال�صرعي والمجل�س 
ل�صخ�س  البديريين  عداوة  »اأما  ا  اأي�صً وقال  العكر«،  الماء  في  ي�صطاد  »لعله  الإ�صالمي 
اأنه ل�  اإن�صان، واأيم الحق  اأي  القا�صي فقد �صارت بها الركبان و�صارت غير خافية على 
كنت اأعتقد اأن المجل�س باإمكانه اأن يحرمني الحياة ف�صاًل عن العزل، ما خفت منه خ�ًفا 
يحملني على مخالفة ال�صرع ال�صريف«. وخاطب الحاج اأمين الح�صيني قائاًل باأن »والدكم 
القرار  كان  وبالطبع  الل�اء،  اإدارة  في مجل�س  كان ع�صً�ا  الطاهر  بن  الطاهر  المرح�م 

المذك�ر بم�افقته، وقد كان اأ�صلح اأهل زمانه ولأمثالنا فيه اأ�ص�ًة ح�صنة«)123). 

وكان القا�صي ال�صرعي قد عين تاريخ 1922/2/15م م�عًدا لروؤية الدع�ى المقامة 
المحدد،  الم�عد  المحكمة في  اإلى قاعة  الق�صية  اأطراف  ولدى ح�ص�ر  الن�صنا�س،  على 
اأجل القا�صي الجل�صة اإلى 1922/2/27م، دون اأن ي�صاأل المدعى عليه، اأو يعطي المحامي 
المجال ل�صرح دع�اه، وفًقا لما رواه المحامي بكتاب قدمه اإلى المجل�س الإ�صالمي الأعلى، 
غير اأن المحامي لم يتمكن من ح�ص�ر الجل�صة المحددة بتاريخ 1922/3/2م، فطلب من 
القا�صي تاأجيل الجل�صة اإلى 1922/3/2م، غير اأنه رف�س ذلك، واأعلن عن اإ�صقاط الدع�ى 
الدع�ى،  بتجديد  المحامي  قام  1922/3/2م،  وبتاريخ  المحامي.  ح�ص�ر  عدم  بداعي 
ا�صترحاماته  ثالًثا كرر فيه  ا�صتدعاًء  المحامي  يلتفت لطلبه، ثم قدم  لم  القا�صي  اأن  اإل 
باأن  القا�صي  القا�صي، وطلب من  يراها  التي  الكفالة  بتقديم  ا�صتعداده  واأبدى  ال�صابقة، 
يعطيه قراًرا بالحجز على اأرا�صي القرية، وعدم اإجراء وقب�ل اأي معاملة كانت حتى تنتهي 
الدع�ى المقامة على الن�صنا�س، وذكر باأن المحكمة المركزية اأ�صدرت قراًرا ت�صمن منع 
ال�صتدعاء  رد  القا�صي  اأن  اإل  الق�صية،  تنتهي  ريثما  القرية  في  كانت  معاملة  اأي  اإجراء 
�صارًحا عليه بالق�ل: »بعد اأن يثبت مدعاه بال�جه ال�صرعي، ويت�صح للمحكمة ال�صرعية اأن 

طلب الم�صتدعي في محله بالأدلة والبراهين التي يبديها، حينئٍذ يجاب طلبه«)124). 

ملف  اآذار 1922م.   2 بتاريخ  ال�صرعي  القا�صي  اإلى  البديري  المحامي  ر�صالة من  التراث.  وثائق   )123(
.3122/1،18/1/10

اآذار 1922م. ملف  ال�صرعي بتاريخ 2  اإلى القا�صي  وثائق التراث. ر�صالة من المحامي البديري   )124(
.3122/1،18/1/10
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وبعد ذلك خاطب المحامي هيئة المجل�س الإ�صالمي �صارًحا لها الق�صية من بدايتها، 
واأبدى تخليه عن ال�صتمرار في الدع�ى، واختتم ر�صالته بالق�ل: »اأرفع لح�صراتكم الأمر 
واإمعان النظر واإجراء ما ترونه حًقا وعدًل حفًظا لحق�ق العباد، و�صيانة للمركز ال�صريف 

الذي ي�صغله، وال�صرع الجليل الأن�ر الذي يجب تقدي�صه و�صيانته«)125). 

اأن  الأعلى،  الإ�صالمي  المجل�س  لرئي�س  بعثها  بر�صالة  ال�صرعي  القا�صي  واتهم 
المحامي ح�صن البديري يحاول اإقناع مت�لي ال�قف ال�صيخ الب�صير المغربي بترك الدع�ى، 
مدعًيا باأن: »ذلك يخدم ال�قف خدمة عظيمة«، واأنه ل ي�صتطيع اإكمال الدع�ى اإل »اإذا 
كان القا�صي عمه ال�صيخ م��صى اأفندي البديري)126)، ولذلك بعث القا�صي اإخطاًرا لمت�لي 
ال�قف، هدده فيه باأنه اإذا ترك الدع�ى المذك�رة فه� يك�ن بذلك مق�صًرا في اأداء وظيفته 
وي�صتحق العزل، »لذلك �صار اإخطارك بلزوم م�اظبتك على الدع�ى اإلى النهاية، واإن لم 

تفعل نعزلك حاًل ونن�صب مت�لًيا خالفك للمحافظة على حق�ق ال�قف المذك�رة)127). 

وا�صتمر القا�صي ال�صرعي بمتابعة الق�صية مع ماأم�ر الطاب�، حيث بعث اإليه كتاًبا 
بتاريخ 17 ذي الحجة 1342هـ/ 1922/8/12 م، طلب منه عدم اإجراء جميع المعامالت 
الطاب�  ماأم�ر  اأن  غير  الن�صنا�س،  �صد  المقامة  للدع�ى  نتيجة  كارم  عين  اأرا�صي  في 
ه�  وقف،  ب�صفة  الطاب�  دفاتر  في  المقيدة  غير  الأرا�صي  معامالت  ت�قيف  باأن  اأجابه 
من اخت�صا�س محكمة البداية فقط، واأنه ل ي�صتطيع ت�قيف المعامالت دون اأن يرد اإليه 
اأمر بالت�قيف من رئي�س تلك المحكمة)128). وقد اطلع القا�صي رئي�س المجل�س الإ�صالمي 
قرارات  على  للحفاظ  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  اإياه  مطالًبا  الطاب�  ماأم�ر  رد  على 
ال�صرع ال�صريف)129)، وبناًء على ذلك، بعث رئي�س المجل�س الإ�صالمي ر�صالة اإلى م�صاعد 

)125( وثائق التراث. ر�صالة من المحامي البديري اإلى هيئة المجل�ض االإ�صالمي االأعلى بتاريخ 1922/3/3م. 
ملف 3/22/1،18/1/10. 

)126( وثائق التراث. اأوراق المحكمة ال�صرعية. ر�صالة من القا�صي ال�صرعي اإلى رئي�ض المجل�ض االإ�صالمي 
بتاريخ 3 حزيران 1922م. ملف 13/25/7،10/10. 

)127( وثائق التراث. اأوراق المحكمــــــــة ال�صرعية. ر�صــــالة من القا�صي ال�صرعي اإلى متــولي الوقف بتاريـــخ 
7 حزيران 1922م. ملف 13/25/7،10/10.

)128( وثائق التراث. ر�صالة من نائب مدير االأرا�صي اإلى القا�صي ال�صرعي بتاريخ 1922/8/22م. ملف 
.13/25/7،10/10

المجل�ض  رئي�ض  اإلى  ال�صرعي  القا�صي  وكيل  من  ر�صالة  ال�صرعية.  المحكمة  اأوراق  التراث.  وثائق   )129(
االإ�صالمي االأعلى بتاريخ 3 محرم 1341هـ/26 اأيار 1922م. ملف 13/25/7،10/10.
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اإيجاب  تجري  باأن  الطاب�  لدائرة  الإيعاز  منه  طلب  النتداب،  بحك�مة  العام  ال�صكرتير 
كتاب القا�صي ال�صرعي وت�قف المعامالت حتى تنتهي المرافعة المتعلقة باأر�س ال�قف، 
وا�صتند في ذلك للمادة 21 من اأ�ص�ل المحاكمات ال�صرعية؛ التي تن�س على اأنه للمحاكم 
الثانية من  المادة  وان  الر�صمية،  الدوائر  اإلى  المذكرات  كتابة  ال�صالحية في  ال�صرعية 
قان�ن حكام ال�صرع، ت�صرح ب�ج�ب اإنفاذ مذكرات حكام ال�صرع، وبالتالي، فاإن مذكرات 
ال�صكرتير  م�صاعد  ورد  الم�صلحة)132)،  على  لبتنائها  الإنفاذ  واجبة  ال�صرعيين  الق�صاة 
العام على ذلك بالطلب من المجل�س الإ�صالمي باأن يقدم للمحاكمة كل طلب للتاأ�صير على 

ال�صجل بالحجز التحفظي، ريثما يتم الف�صل في الق�صية وتنتهي المحاكمة.)131)

المحامي  اعتذار  الأعلى  الإ�صالمي  المجل�س  رف�س  فقد  اأمر،  من  يكن  ومهما 
البديري عن ال�صتمرار في الدع�ى والدفاع عن اأرا�صي ال�قف، وخ�ص�س له مبلغ 422 
جنيه للدفاع عن ال�قف في الدعاوي المقامة عليه من قبل بع�س الأفراد، وتم التفاق على 
اأن يت�صلم مائة جنيه عند الدخ�ل بالدع�ى، ومائة ثانية عند اإعطاء القرار من محكمة 
البداية، ومائة ثالثة عند اإعطاء القرار من المحكمة ال�صرعية، ومائة رابعة عند اإعطاء 

القرار من محكمة ال�صتئناف)132). 

الدعاوي  له قائمة بمختلف  االإ�صالمي، فقدم  المجل�ض  البديري على عر�ض  وافق 
المتعلقة بوقف اأبي مدين الغوث على النحو االآتي:)133(

)130( وثائق التراث. اأوراق المجل�ض االإ�صالمي االأعلى، ر�صالة من �صكرتير المجل�ض االإ�صالمي االأعلى اإلى 
م�صاعد ال�صكرتير العام بتاريخ 18 محرم 1341هـ/9 اأيلول 1922م. ملف 13/25/7،10/10. 

)131( وثائق التراث. ر�صالة من م�صاعد ال�صكرتير العام اإلى رئـيــ�ض المجل�ض االإ�صـــــالمي االأعـــلى بتاريــخ 
5 ت�صرين االأول 1922م. ملف 13/25/7،10/10.

)132( وثائق التراث. اأوراق المحكمة ال�صرعية. ر�صالة من القا�صي ال�صرعي اإلى رئي�ض المجل�ض االإ�صالمي 
االأعلى بتاريخ 3 �صفر 1341هـ/3 اأيلول 1924م. ملف 6/10، 13/22/7. 

)133( وثائق التراث. ر�صالة من المحامي البديري اإلى رئي�ض المجل�ض االإ�صالمي االأعلى بتاريخ 20 �صعبان 
1341هـ/ 6 �صباط 1922م. ملف 13/25/7،10/7. 
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رقم المحكمة
مالحظاتتاريخ الجل�ضةنوع الدعوىالمدعى عليهالمدعيالق�ضية

متولي اأوقاف922/37ال�صرعية
اأبي مدين

يو�صف 
الن�صنا�ض

طلب اإبطال 
تقرير الحجز على القرية ومنع -�صند طابو

االنتقال
جمعية22/146اال�صتئناف

باني بيت اليهودية
متولي اأوقاف

اأبي مدين
طلب تحديد 

يقت�صي تقديم �صند كفالة ولوائح 1923/3/7مالقرية
من المتولي قبل يوم الجل�صة

�صليمان يو�صف الحمزة22/133محكمة االأرا�صي
ا�صماعيل

طلب تمليك 
تقرير الك�صف على الموقعللك�صفقطعة اأر�ض

طلب تمليك محمود خليلح�صن خليل عبد الكريم22/138محكمة االأرا�صي
طلب المحامي الدخول فيها 1923/6/7مقطعة اأر�ض

ب�صفة �صخ�ض ثالث
علي محمد اأبو نعمة محمد اأبو را�ض22/139محكمة االأرا�صي

را�ض
طلب تمليك 
طلب المحامي الدخول فيها 1923/3/9مقطعة اأر�ض

ب�صفة �صخ�ض ثالث
علي اأحمد اأبو ح�صن �صالح نعوا�ض23/4محكمة االأرا�صي

الكلبات
طلب تمليك 
طلب المحامي الدخول فيها 1923/3/10مقطعة اأر�ض

ب�صفة �صخ�ض ثالث
اإ�صقاط الدعوى موؤقًتا ب�صبب 1923/3/10متجاوز حدودح�صن الزعبيعثمان ر�صيد23/6محكمة االأرا�صي

عدم ح�صور المدعي
طلب تمليك ح�صمة عثماناإ�صماعيل الخطيب22/34محكمة االأرا�صي

طلب المحامي الدخول فيها 1923/3/28مقطعة اأر�ض
ب�صفة �صخ�ض ثالث

طلب تمليك ح�صمة عثمانح�صن اأحمد عثمان23/35محكمة االأرا�صي
طلب المحامي الدخول فيها 1923/3/28مقطعة اأر�ض

ب�صفة �صخ�ض ثالث

ا من اإدارة الوقف على اإثباته، فقد كانت تقوم باإح�صار م�صبطة موقعة من  وحر�صً
بع�ض الوجهاء، ومخاتير قرية عين كارم، تثبت ملكية الوقف لالأرا�صي المتنازع عليها، 

وهذه اإحدى �صور ذلك: 
عين كارم - القطعة الفوقا

�ضورة اأخرجت من الدفتر المحفوظ

نحن الموقعين اأدناه ن�صهد ونعلم علًما يقيًنا اأن قطعة االأر�ض هي عائدة لالأوقاف 
المندر�صة)134( والواقعة في الجهة ال�صرقية من قريتنا عين كارم الم�صماه »اأر�ض ال�صيخ 
اأحمد جليجل« والبالغة م�صاحتها اأربعين دونًما، والمحدودة قبلة اأر�ض �صليمان بن خليل 
ح�صين قا�صم مع محمد عودة قوين�ض ومحمود منون، و�صرًقا اأر�ض عبد اهلل زيدان واأر�ض 
واأر�ض  اأر�ض عائلة عبد اهلل  الجديدة، وغرًبا  العمومية  الطريق  و�صمااًل  اأبو عالن،  ورثة 

)134( االأوقاف المندر�صة: فقدان العقار الموقوف اأو جهة البر الموقوف عليه. حمد عبداهلل يو�صف، الوقف 
الإ�ضالمي في فل�ضطين، موؤ�ص�صة اإحياء التراث القد�ض 2003م، �ض482.
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جودة محمد ح�صن اإ�صماعيل و�صركاه هي من اأر�ض االأوقاف المندر�صة، واإقراًرا بذلك قد 
اأعطينا هذه الم�صبطة موقعة منا بتاريخ 3ربيع االأول 1345هـ/11 اأيلول 1926م. 

مدر�س اختيار مختار اأول اإ�ضالم قرية عين كارم
اإ�ضماعيل محمد علي مو�ضى محمد عو�س الل �ضعيد اأحمد)135(

وفي عام 1940م جرت محاوالت من قبل بع�ض مخاتير قرية عين كارم بيع اأرا�صي 
مخاتير  اإلى  اإنذارات  توجيه  مخاتير  اإلى  العام  االأوقاف  مدير  دفع  الذي  االأمر  الوقف، 
القرية ب�صاأن محاولتهم بيع قطعة اأر�ض الأحد االأ�صخا�ض. كما تم الكتابة للقا�صي ال�صرعي 
الإيقاف البيع المزعوم. ويبدو اأن عملية البيع لم تتوقف، ما لم يتم اإبراز ما يوؤكد ت�صجيلها 
اإلى توجيه كتاب لمفت�ض االأوقاف  اأبي مدين الغوث، مما دفع مدير االأوقاف  با�صم وقف 
والمدار�ض االإ�صالمية، يطلب منه البحث عن خرائط اأرا�صي وقف القرية بين الطلبات 
المقدمة اإلى دائرة الطابو في القد�ض. وفي حال لم يجد فيها مثل هذه الطلبات، دعاه باأن 
احين لعمل هذه الخرائط وتوقيعها من مخاتير القرية وتقديم طلب  يتفق مع اأحد الم�صرّ

ت�صجيل بها)136(. 

ونظًرا ل�صروع حكومة االنتداب في اأعمال ت�صوية االأرا�صي والبدء بتحديد الق�صائم 
ال�صيخ  برئا�صة  لجنة  1945م  عام  االأعلى  االإ�صالمي  المجل�ض  �صكل  االدعاءات،  وتقديم 
عبد الحميد ال�صائح قا�صي المحكمة ال�صرعية في القد�ض، وع�صوية كل من جميل وهبه 
ماأمور  االإمام  فوؤاد  ومحمد  يافا،  اأوقاف  ماأمور  القا�صم  وجمال  العام،  االأوقاف  مدير 
اأوقاف القد�ض، ومتولي وقف اأبي مدين الغوث، وذلك لتعيين محامين لتنظيم االدعاءات 

وتح�صير الوثائق والم�صتندات وتقديمها لجهات االخت�صا�ض ح�صب االأ�صول)137(. 

بتقديم  ليقوم  البديري،  ح�صن  محمد  المحامي  مع  االتقاف  تم  لذلك  وتنفيًذا 
اإدارة  واأقرت  االأرا�صي،  ت�صوية  ماأمور  اأمام  عليه  اأو  الوقف  با�صم  تقام  التي  االدعاءات 
عند  جنيًها  و�صتمائة  االدعاءات  تقديم  عند  جنيًها  وخم�صين  مائة  مبلغ  �صرف  الوقف 

)135( وثائق التراث. ملف 13/28/1،23/10.
ان،  )136( عبلة المهتدي، اأوقاف القد�س في زمن النتداب البريطاني، دار مجدالوي للن�صر والتوزيع، عمرّ

2005م، �ض272 و�صُي�صار اإليه فيما بعد: المهتدي، اأوقاف القد�ض.
)137( المرجع نف�صه، �ض273.
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الدخول في المحاكمات الآخر درجة من درجات المحاكم، وت�صرف من ريع الوقف، وفي 
حال عدم وجود ريع للوقف، يتم دفع المبلغ من اأموال االأوقاف العامة، وتقيد ذمة على 

وقف اأبي مدين الغوث)138(. 

ن�صيبه وجودت  اأنور  المحاميين  بتوكيل  بعد  فيما  االأعلى  االإ�صالمي  المجل�ض  وقام 
تقديم  من  كارم،  عين  وقف  ق�صايا  جميع  في  البديري  المحامي  جانب  اإلى  الكاظمي 
من  واالدعاءات  الق�صايا  هذه  تتطلبه  ما  جميع  وفي  ومرافعات،  واعترا�صات  ادعاءات 
جهود، مقابل اأجرة مقدارها �صبعمائة جنيه لكل منهما، وتم االتفاق معهما باأن يتم دفع 

المبلغ على ثالثة اأق�صاط من اإيرادات الوقف)139(. 

غير اأن اأهم االعتداءات التي تعر�ض لها الوقف، جاءت من قبل اليهود، فقد اعتاد 
الباقية من  البقية  هو  منه  االأ�صفل  الجزء  اأن  منهم  اعتقاًدا  البراق  زيارة حائط  اليهود 
الهيكل الذي دمره تيط�ض عام 70م، وكانوا يقفون عنده يبكون ذكرى خرابه، وقد ت�صاهل 
بممار�صة  لهم  �صمح  حيث  الديني،  الت�صامح  �صيا�صة  باب  من  معهم  االإ�صالمي  الجانب 
اأنه ال يوجد �صير من وقوف اليهود على الر�صيف  الطقو�ض وال�صعائر الدينية، العتقاده 
الكائن اأمام الحائط، وهذا الر�صيف هو عبارة عن زقاق �صيق عر�صه اأربعة اأمتار وطوله 
ثالثون متًرا، وكان ي�صلكه المغاربة اإلى بيوتهم في حارتهم على اأر�ض الوقف، كما اأنه غير 

نافذ يتو�صل اإليه من جهة ال�صمال فقط)140(. 

االأوقاف  عن  الدفاع  نظام  بمقت�صى  المعينة  اللجنة  قرار  االأوقاف.  دائرة  اأوراق  التراث.  وثائق   )138(
االإ�صالمية لعام 1937م تاريخ القرار 10 ت�صرين االأول 1946م. ملف 03/38/9،5/10 كذلك اأوراق 
المجل�س الإ�ضالمي الأعلى، ر�صالة من رئي�ض المجل�ض االإ�صالمي االأعلى اإلى رئي�ض لجنة االأوقاف 

المحلية بتاريخ 26 ذي الحجة 1365هـ/20 ت�صرين الثاني 1946م. ملف 3/38/9،51/10. 
االأعلى  االإ�صالمي  المجل�ض  رئي�ض  من  ر�صالة  االأعلى.  االإ�صالمي  المجل�ض  اأوراق  التراث.  وثائق   )139(
الثاني 1946م. ملف  ت�صرين  الحجة 1365هـ/20  بتاريخ26 ذي  المحلية  االأوقاف  لجنة  رئي�ض  اإلى 

.3/38/9،51/10
)140( الحق العربي في حائط المبكى في القد�س. تقرير اللجنة الدولية المقدم اإلى ع�ضبة الأمم عام 
1930م، من�صورات موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية، بيروت، 1968م، �ض 19. و�صُي�صار اإليه فيما بعد: 

تقرير اللجنة الدولية. كذلك انظر: المهتدي، اأوقاف القد�ض، �ض 275. 
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وفي اأواخر القرن التا�صع ع�صر، اأخذ بع�ض اليهود المقيمين في مدينة القد�ض بجلب 
الكرا�صي للجلو�ض عليها، وو�صع �صتار خ�صبي يف�صل بين الرجال والن�صاء دون اإذن من متولي 
اإلى قيام مجل�ض  اأدى  الذي  االأمر  للوقف،  المجاورين  ال�صكان  الوقف، فت�صد بذلك طريق 
يعتبر من  �صيء  اأي  بو�صع  لهم  ال�صماح  وعدم  بمنعهم من ذلك،  القد�ض  اإدارة مت�صرفية 
دالئل الملكية، �صواًء في الوقف اأو عند الحائط، واأكد المجل�ض على �صرورة المحافظة على 
العادة القديمة المتمثلة ببقاء اليهود في اأثناء زيارتهم للمكان واقفين على اأقدامهم)141(. 

اليهود  جدد  1917م،  عام  اأواخر  القد�ض  مدينة  البريطانية  القوات  احتالل  وبعد 
محاوالتهم بو�صع اليد وتملك جميع ما في ذلك الموقع من ممتلكات واأوقاف اإ�صالمية، وكانت 
من �صمن هذه المحاوالت احتجاجهم لدى حكومة االنتداب عام 1921م على قيام المجل�ض 
االإ�صالمي االأعلى باأعمال االإ�صالح والترميم للحائط، وطالبوا باأن تجري تلك االأعمال من 
اأنه في  واأ�صدرت تعليماتها  تاأبه لهذا االحتجاج،  البريطانية لم  ال�صلطات  اأن  خاللهم. غير 
حال وجود �صرورة الإ�صالح الجزء االأ�صفل من الحائط، فيجب اأن يتم من خالل دائرة االآثار، 
يومي  خالل  العمل  عدم  مع  االإ�صالمي  المجل�ض  قبل  من  اإ�صالحه  فيتم  العلوي  الجزء  اأما 

الجمعة وال�صبت)142(. 
ورغم ذلك فقد ا�صتمرت االعتداءات اليهودية على الحائط طوال فترة الع�صرينيات، 
وتابوت  والح�صر  والم�صابيح  الكرا�صي  بجلب  ذلك  وتمثل  الراهن،  الو�صع  تغيير  لمحاولة 

العهد وكتب التوراة، وو�صع ال�صتار الفا�صل بين الرجال والن�صاء)143(. 
الم�صلمين  بين  ا�صطرابات  المدينة عدة  وقعت في  التعديات،  ونتيجة ال�صتمرار هذه 
ت�صكيل  اإلى  البريطانية  الحكومة  دعا  مما  1929م،  عام  البراق  ثورة  بقيام  انتهت  واليهود، 
لجنة تحقيق عرفت با�صم لجنة »�صو«، وكان من �صمن تو�صياتها تعيين لجنة دولية للنظر في 
م�صاألة حائط البراق لتقرير الحقوق والمطالب المتعلقة به، فما كان من الحكومة البريطانية 

اإال اأن عينت لجنة دولية بموافقة ع�صبة االأمم عرفت با�صم »لجنة البراق الدولية«. 

عام 1327هـ/1910م«،  المغاربة  اأوقاف  متولي  »قرار  الخام�ض  الملحق  المغاربة،  اأوقاف  التازي،   )141(
�ض51-50.

في  ال�ضيا�ضية  والموؤ�ض�ضات  القيادات  الحوت،  نويه�ض  بيان   .279 �ض  القد�س،  اأوقاف  المهتدي،   )142(
القيادات  الحوت،  بعد:  فيما  اإليه  و�صُي�صار  �ض219.  1986م،  بيروت،  1947م،   -1917 فل�ضطين 

والموؤ�ص�صات.
)143( الحوت، القيادات والموؤ�ض�ضات، �ض 219.



- 112 -

و�صلت اللجنة الدولية اإلى القد�ض في 19 حزيران عام 1930م، واأقامت فيها �صهًرا 
اإلى  الر�صميين  اإلى ممثلي الطرفين  كاماًل عقدت خالله 23 جل�صة، وا�صتمعت باالإ�صافة 
52 �صاهًدا، ا�صتدعي 21 منهم اليهود و30 منهم العرب. واأبرزت في اأثناء الجل�صات 61 
وثيقة اأو مجموعة من الوثائق منها 35 وثيقة قدمها اليهود و26 وثيقة قدمها العرب)144(. 

ثم و�صعت تقريرها في االأول من كانون ثاني عام 1930م جاء فيه: 

العيني  الحق  وحدهم  ولهم  الغربي،  الحائط  ملكية  تعود  وحدهم  »للم�ضلمين 
فيه لكونه يوؤلف جزًءا ل يتجزاأ من �ضاحة الحرم ال�ضريف التي هي من اأمالك الوقف. 
المعروفة  المحلة  واأمام  الحائط  اأمام  الكائن  الر�ضيف  ملكية  تعود  ا  اأي�ضً وللم�ضلمين 
البّر  لجهات  الإ�ضالمي  ال�ضرع  ح�ضب  موقوًفا  لكونه  للحائط  المقابلة  المغاربة  بحارة 

والخير«)145(. 

واأو�صت اللجنة بمنع اليهود من اإح�صار اأية اأدوات عبادة اإلى جدار الحائط، با�صتثناء 
الخزانة المحتوية على �صفر اأو اأ�صفار التوراة، والمائدة التي تو�صع عليها الخزانة واالأ�صفار، 
ويكون ذلك في منا�صبتين فقط هما عند وقوع �صوم اأو اجتماع خا�ض لل�صالة العامة، وفي 

اأيام عيد راأ�ض ال�صنة ويعد الغفران واالأعياد االأخرى المعترف بها من قبل الحكومة)146(. 

اأما بالن�صبة لم�صير وقف اأبي مدين الغوث، فبعد حرب عام 1948م وقعت قرية عين 
كارم تحت االحتالل االإ�صرائيلي، وتم طرد �صكان القرية منها، و�صيطرت �صلطات االحتالل 
على منازل العرب واأرا�صي الوقف، اأما حارة المغاربة فبعد اأربعة اأيام من احتالل الجي�ض 
االإ�صرائيلي للبلدة القديمة من القد�ض اأي في 1967/6/11م، فوجئ �صكان الحارة بالجرافات 
االإ�صرائيلية تزحف عليهم وتهدم عقاراتهم ومنازلهم، ولم ينق�ض النهار حتى اأ�صبح نحو 140 
ا)147(، وتم هدم م�صجًدا  منزاًل اأطالاًل، وت�صرد ال�صكان المغاربة البالغ عددهم 650 �صخ�صً

)144( انظر قائمة بتاريخ جل�صات اللجنة وقائمة الم�صتندات في تقرير اللجنة الدولية، �ض123-114.
)145( تقرير اللجنة الدولية، �ض106.

)146( الم�صدر نف�صه، �ض108-157.
)147( روحي الخطيب، »تهويد القد�س« المو�ضوعة الفل�ضطينية، 6 مجلدات بيروت، 1990م، الدرا�ضات 
بعد:  فيما  اإليه  وُي�صار  �ض889.   ،6 1990م،  بيروت،  الفل�صطينية،  الدرا�صات  موؤ�ص�صة  الخا�ضة، 

الخطيب، تهويد القد�ض.
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االأوقاف  اإدارة  ال�صيخ عبيد ومكتب  ال�صيخ ح�صن ومقام  واالأف�صلية وزاويتهما ومقام  البراق 
ومخازنها)148(. اأما الخانقاة الفخرية)149( التي كانت تتكئ على الحائط الغربي للحرم فقد 

دمرت بعد ذلك بعامين خالل اأعمال حفر اأثرية اإ�صرائيلية في المنطقة)150(. 
وفي 1968/4/18م ن�صرت الجريدة الر�صمية بعددها رقم 1443 قرار �صلطات االحتالل 
الرامي اإلى ا�صتمالك بع�ض االأرا�صي والعقارات التي كان من �صمنها ما تعود ملكيته لوقف 
اأبي مدين الغوث، واأوقاف المح�صنين المغاربة، االأمر الذي دعا متوليرّي الوقف عي�صى ها�صم 
ال�صو�صي ومحمد اإبراهيم الفكيكي اإر�صال عري�صة احتجاج لل�صلطات االإ�صرائيلية، بيرّنا فيها 
ومكانتها  التاريخية،  قيمتها  لها  اإ�صالمية  خيرية  اأوقاف  هي  والممتلكات  العقارات  هذه  اأن 
المقد�صة، وحرمتها ال�صرعية والقانونية، و�صروط الواقفين واأحكام ال�صريعة االإ�صالمية. واأن 
القوانين وال�صرائع الدولية، ال تجيز للدولة المحتلة اأن ت�صتملك اأي قطعة اأر�ض في االأرا�صي 
المحتلة، كما اأن بيع هذه العقارات محرم �صرًعا، وال يجوز االإقدام على اأي عمل يتفرع عن 

البيع اأو التنازل اأو قبول و�صع اليد اأو الهبة اأو الهدم. 
منازلهم  لفقدان  الكثيرين  يعر�ض  اأن  �صاأنه  من  القرار  هذا  اأن  العري�صة  وذكرت 
من  الواقفون  اأو  الواقف  اإليها  هدف  التي  القادمة  اأجيالهم  ومنافع  وحقوقهم  واأمالكهم 
على  ت�صرف  التي  وغلته،  وعينه  بالوقف  واال�صتفادة  االنتفاع  من  الخيرية،  االأوقاف  هذه 
الفقراء واالأيتام واالأرامل والعجزة المغاربة ب�صورة دائمة على مر الع�صور واالأيام منذ �صنة 

720هـ/1320م. 
واختتمت العري�صة بالمطالبة باإعادة النظر بقرار اال�صتمالك بالن�صبة لوقف المغاربة، 
بلدان  في  اليهودية  الجاليات  ومقد�صات  واأوقاف  واأرا�صي  بممتلكات  اأ�صوة  عليها  للحفاظ 

المغرب العربي)151(. 

)148( التازي، اأوقاف المغاربة، �ض 82.
)149( الخانقاة اأو الزاوية الفخرية: تقع داخل اأ�صوار الحرم في الركن الجنوبي الغربي للم�صجد االأق�صى، 
وتن�صب لواقفها القا�صي فخر الدين بن محمد بن ف�صل اهلل المتوفى �صنة 732هـ/1331م. وتتاألف 
من اأربعة ع�صر بناء. مجير الدين الحنبلي، الأن�س الجليل بتاريخ القد�س والخليل، مجلدان، دار 
اإليه فيما بعد: الحنبلي، االأن�ض الجليل. عارف العارف،  النه�صة، بغداد، 1995م، �ض34. و�صُي�صار 
الم�ضجد  تاريخ  غو�صه،  �ض245.   ،1961 القد�ض،  االأندل�ض،  مكتبة  القد�س.  تاريخ  في  المف�ضل 

الأق�ضى، �ض114.
مركز  الإ�ضالمية،  مقد�ضاتها  على  الإ�ضرائيلية  والعتداءات  فل�ضطين  الح�صيني،  كمال  يو�صف   )150(

النه�صة االإبراهيمي، القد�ض، 2000، �ض 44. 
)151( انظر الن�ض الكامل للعري�صة في التازي، اأوقاف المغاربة، �ض67-71، ملحق رقم 8.
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الم�صادرة  باأعمال  فا�صتمرت  االحتجاجات  لهذه  تاأبه  لم  االحتالل  �صلطات  اأن  غير 
ال�صريف،  القد�صي  للحرم  الغربية  الجنوبية  الجهة  في  االآثار  والتنقيب عن  والحفر  والهدم 
ولعل  قائمة،  الحفريات  هذه  زالت  وما  الحرم،  محيط  في  االأنفاق  حفر  على  تعمل  واأخذت 
اإلى باب المغاربة في الجدار الجنوبي الغربي  الترابية والطريق الموؤدية  التلة  اإزالة  اآخرها 
للم�صجد االأق�صى المبارك، البالغ طولها 75متًرا وتبداأ من قاعدة التلة وحتى باب المغاربة 

الموؤدي اإلى الحرم القد�صي)152(. 

اليهودي  للباحث  مقااًل  2007/2/15م  في  االإ�صرائيلية  هاآرت�س  �صحيفة  واأوردت 
لالإ�صرائيليين،  مزعًجا  عاماًل  ت�صكل  المغاربة  تلة  اأن  فيه  ذكر  بنف�صتي«  »ميرون  الي�صاري 
ا اإلى اإزالة »الدن�ض المخزي«  فباإزالتها �صتت�صع �صاحة ال�صالة في �صاحة البراق، و�صيوؤدي اأي�صً
خالل  من  الحرم  اإلى  وال�صياح  اليهودية  ال�صريعة  يخالفون  الذين  اليهود  مرور  في  المتمثل 
وفق  تطهيره  قبل  الحرم  اإلى  اليهود  دخول  تحظر  اليهودية  ال�صريعة  اأن  واأ�صاف  ال�صاحة، 

التعاليم اليهودية)153(. 

وتعمد �صلطات االحتالل حالًيا لبناء ج�صر يبداأ من باب المغاربة اإلى �صور القد�ض طوله 
مائتي متر، وعر�صه ثالثة اأمتار، وهو مخطط للوقوف على �صبعة اأعمدة، واال�صتجابة لمطلب 

ال�صرطة االإ�صرائيلية باأن يتحمل ثالثمائة �صرطي في اآن. 

ووفًقا لتقرير جميعة »عير عاميم« ال�صهيونية باأن �صناع القرار االإ�صرائيلي ي�صعون اإلى 
اإجراء تغيير جوهري في التنقل والحركة في هذه المنطقة، وتغيير الو�صع القائم منذ عام 
1967م، وفتح المجال لتدفق عدد كبير من اليهود على باحة الم�صجد االأق�صى، ويمكن من 

دخول مئات رجال االأمن في اآن واحد عن طريق الج�صر المخطط.)154(

)152( �صحيفة القد�س، 25 عدد 13495، /2007/3م، �ض20.
)153( الم�صدر نف�صه، ال�صفحة ذاتها.
)154( الم�صدر نف�صه، ال�صفحة ذاتها.
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اإدارة الوقــف في القــد�س في القرنـيـــن العا�سـر والحادي 
ع�سر الهجريين/ ال�ساد�س ع�سر وال�سابع ع�سر الميالديين

د. زهير غنايم*

المقدمة 
 ، الر�صول  م�صرى  فهي  االإ�صالميرّة،  العقيدة  في  ة  مهمرّ بمكانة  القد�ض  حظيت 
اإليها  ت�صد  التي  الم�صاجد  ثالث  وفيها  مكة،  اإلى  تحويلها  قبل  للم�صلمين  االأولى  والقبلة 
الرحال اأال وهو الم�صجد االأق�صى، ولذلك حظيت المدينة باهتمام الحكام الم�صلمين على 
مر الع�صور، فزارها الخليفة الرا�صدي عمر بن الخطاب، و�صيرّد االأمويون فيها الم�صجد 

ة ال�صخرة.  االأق�صى وم�صجد قبرّ

المملوكي  الع�صرين  االأيوبي، وخالل  الع�صر  القد�ض منذ  بمدينة  االهتمام  ازداد 
والعثماني، وتمثل ذلك في ت�صييد الع�صرات من المدار�ض والزوايا والتكايا واالأربطة في 
وعلى  المدينة،  على  الوقف  في  تمثل  اآخر  �صكاًل  بالقد�ض  االهتمام  اتخذ  وقد  المدينة، 

موؤ�ص�صاتها الدينيرّة والعلميرّة واالجتماعيرّة. 

بداأ الوقف على المدينة في الع�صر االأيوبي، وازداد وتو�صع ب�صكل كبير في الع�صرين 
المملوكي والعثماني، وقد تنوعت العقارات الموقوفة، لت�صمل االأرا�صي والدور والدكاكين 
ا.  امات والم�صابن والطواحين، بل امتد الوقف لي�صمل وقف النقود اأي�صً والحوا�صل والحمرّ
وتنوعت الجهات الم�صتفيدة من الوقف لت�صمل الم�صاجد وال �صيما الم�صجدين االأق�صى 

* جامعة القد�ض، كلية االآداب، دائرة التاريخ/ فل�صطين.
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ة ال�صخرة، والمدار�ض والزوايا والتكايا واالأربطة واالأ�صبلة وقنوات المياه الوا�صلة اإلى  وقبرّ
المدينة، كذلك االأفراد من ال�صوفية والمجاورين والمجاهدين. 

تعددت  فقد  الوقف،  من  الم�صتفيدة  والجهات  الموقوفة  العقارات  لتنوع  ونظًرا 
الهجريين/ ع�صر  والحادي  العا�صر  القرنين  في  الوقف  اإدارة  على  الم�صرفة  الجهات 
االأوقاف  ناظر  الجهات  هذه  راأ�ض  على  وكاَن  الميالديين،  ع�صر  وال�صابع  ع�صر  ال�صاد�ض 
ال�صريفة، والحاكم ال�صرعي في القد�ض، اإ�صافة اإلى ناظر الحرمين ال�صريفين والنظار 

والمتولين والمبا�صرين والجباة. 

1- الدولة )ناظر الأوقاف ال�ضريفة(
كانت اأوقاف الحرمين ال�صريفين)القد�ض والخليل( تدار من قبل ناظر الحرمين 
لم  هذا  ولكن  القد�ض،  قا�صي  باإ�صراف  االأق�صى  والم�صجد  ال�صخرة  اأوقاف  وناظري 
يمنع الدولة من التدخل في اإدارة االأوقاف عند اللزوم؛ وال �صيما من قبل ناظر االأوقاف 
االأوقاف  اإدارة  العا�صمة )االأ�صتانة(، الذي كان من مهامه مراقبة  المقيم في  ال�صريفة 
في جميع اأنحاء الدولة العثمانية. وكان نظر االأوقاف ال�صريفة من مهام اآغاوات الباب)1( 
العالي حتى نقلت اإدارتها اإلى اآغاوات دار)2( ال�صعادة)3(، وهذا ما تو�صحه الحجة التي ورد 
فيها: »بالمجل�ض ال�صرعي ح�صر فخر االأمراء الكرام عمدة الكبرا الفخام ح�صرة �صاهين 
بك متولي اأوقاف ح�صرة �صيدنا الخليل واأبرز من يده حكًما �صريًفا �صلطانًيا متوًجا بخط 
ح�صرة �صلطان االإ�صالم خال�صة م�صمونه خطاًبا لح�صرة موالنا الحاكم ولح�صرة اأمير 
االأمراء الكرام محمد با�صا اأبو الفول المحافظ)4( بمدينة القد�ض، ولح�صرة متولي اأوقاف 

)1( اآغـــا الباب العايل: وهو من االآغوات البي�ض وراأ�ـــض العاملن عند باب ال�صعادة داخل ال�صراي ال�صلطاين، 
اآوغلي، الدولة العثمانية، ج1، �ض163، 164. 

)2( اآغـــا دار ال�صعـــادة: وهـــو مـــن االآغوات ال�صود وهـــو راأ�ض العاملن داخـــل احلرمي الهمايـــوين، يف ال�صراي 
ال�صلطاين، اآوغلي، الدولة العثمانية، ج1، �ض162، 163. 

)3( �صابان، املعجم، �ض 43. 
)4( املحافظ: من ينوب عن اأمري االأمراء يف حالة خروج االأخري الأداء املهام املطلوبة مثل قبل اخلروج للقتال 

اأو لقيادة قافلة احلج ال�صامي. 
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الخليل ومتولي ال�صخرة الم�صرفة، اأن افتخار الخوا�ض والمعتبرين مختار اأ�صحاب العز 
والتمكين معتمد الملوك وال�صالطين اإدري�ض اآغا، اآغا دار ال�صعادة، الناظر على االأوقاف 
ال�صريفة، عر�ض على العتبة العلية باأنه من مدة �صنين �صابقة على تاريخه قد اأحدث على 
الوقف ال�صريف وظائف وجهات مخالفة ل�صروط الوقف، وقد ح�صل في الوقف �صعف، 
واأ�صرف على الخراب، ب�صبب هذه االإحداثات واأن هذه الوظائف اإذا انحلت عن �صاحبها 

اأو اأراد �صاحبها الفراغ عنها ال تعطى الأحد اأبًدا وتعود لجهة الوقف ال�صريف«)5(. 

ثبت  اإذا  ومحا�صبته  عزله  اأو  ال�صريفين  الحرمين  ناظر  بتعيين  الدولة  تقوم  كما 
ال�صلطاني وم�صمونه تعيين  ال�صريف  »اأنه ورد االأمر  اإحدى الحجج:  اإدارته؛ فتذكر  �صوء 
فخر االأكابر علي جاوي�ض)6( من جاوي�صان الباب العالي وح�صين جلبي ليحررا مقبو�صات 
وم�صروفات فخر االأماجد محمد جلبي ناظر وقف ح�صرة �صيدنا خليل الرحمن والم�صجد 

االأق�صى ل�صوء اإدارته للوقف«)7(. 

اأحد الم�صتفيدين من ريع االأوقاف، فقد ح�صر  وقد تتدخل الدولة لزيادة ن�صيب 
ال�صيخ محمد عفيف  الم�صدرين  الكرام عمدة  المدر�صين  فخر  ال�صرعية  المحكمة  اإلى 
الدين بن ال�صيخ هبة اهلل ال�صهير ن�صبه بابن الديري، واأبرز من يده براءة �صريفة �صلطانية 
مبنية على عر�ض افتخار الخوا�ض والمعتبرين معتمد الملوك وال�صالطين علي اآغا، اآغا 
الوظيفة  من  علوفته  زيادة  م�صمونها  من  ال�صلطانية  البراءة  �صورة  وعلى  ال�صعادة،  دار 

)الت�صدير( المذكورة)8(. 

الوظائف  اإحدى  بتعيين �صخ�ض ما في  القا�صية  البراءات  باإ�صدار  الدولة   وتقوم 
العائدة للوقف، فقد اأبرز ال�صيخ اإبراهيم بن حافظ ال�صروري من يده �صورة براءة �صريفة 
م�صمونها اأن وظيفة قراءة ق�صيدة البردة بال�صخرة الم�صرفة المعينة من قبل المرحوم 

بهرام كتخدا الكائن وقفه بدم�صق قد وجهت لولده ال�صيخ اإبراهيم)9(. 

)5( �ض. �ض، �ض115، �ض 270 )غرة رجب 1038 هـ/ اأواخر �صباط 1629م(. 
)6( من يقوم بنقل الر�صائل من ال�صلطان اإىل الوالة واأمراء االألوية. اليعقوب، ناحية، ج2، �ض 216، 217. 

)7( �ض. �ض، �ض72، �ض 466 )17 �صفر 999هـ/ 15 كانون االأول 1590م(. 
)8( �ض. �ض، �ض151، �ض 37 )غرة حمرم 1066 هـ/ اأوائل ت�صرين الثاين 1655م(. 

)9( �ض. �ض، �ض151، �ض 45 )11 حمرم 1066/ 1 ت�صرين الثاين 1655م(. 
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وقد بقي نظر االأوقاف ال�صريفة من مهام اآغادار ال�صعادة قائًما حتى عام )1242هـ/ 
لالإ�صراف  ا�صتانبول  في  باالأوقاف  خا�صة  )وزارة(  نظارة  اأول  �ُصكلت  عندما  1826م( 
على االأوقاف في جميع واليات الدولة العثمانية، وتبعها ت�صكيل مديريات لالإ�صراف على 
االأوقاف في الواليات، ومنها: مديرية اأوقاف �صيدا التي كانت ت�صرف على اأوقاف القد�ض 
اأول مديرية لالأوقاف في القد�ض تحت  حتى عام )1258هـ/1843م( عندما تم ت�صكيل 

ا�صم)مديرية عموم االأوقاف()10(. 

2- القا�ضي )الحاكم ال�ضرعي(
ن�ض  �صواء  عليها  واالإ�صراف  االأوقاف  اإدارة  في  واأ�صا�صًيا  مهًما  القا�صي  دور  كان 
موافقته  ويوؤكد  ت�صجيله،  عند  الوقف  يقر  الذي  هو  فالقا�صي  ال؛  اأم  الواقف  ذلك  على 
والجباة  والكترّاب  ار  والنظرّ المتولين  تعيين  ويقر  اإدارته،  على  وي�صرف  ال�صريف،  لل�صرع 
اأو  ن  والمبا�صرين، ويوافق على طرق ا�صتغالله؛ من تاأجير وا�صتبدال)11( وحكر)12(، ويعيِّ
ار عند  يقر متولي الوظائف حال تنازل اأ�صحابها عنها اأو وفاتهم، ويعزل المتولين والنظرّ

ثبوت اإخاللهم ب�صروط الوقف. 

اإحداها  ال�صرعي، فتذكر  ال�صرعية في تو�صيح مهام الحاكم  اأ�صهبت الحجج  وقد 
اإن الحاكم ال�صرعي عيَّن الحاج اإبراهيم ح�صين الطويل متولًيا وناظًرا على وقف جدته 
فاطمة بنت محمد النعاجين ليتعاطى اأمور التولية والنظارة على الوقف، لما فيه الحفظ 
اأجوره  وقب�ض  الوقف  على  والتولية  النظر  بمبا�صرة  له  واأذن  الوقف،  لجهة  التام  والنفع 

وتوزيعها على الم�صتحقين ح�صب �صروط الواقف، وباالإ�صتنابة عند الحاجة)13(. 

)10( املهتدي، الأوقاف، �ض 32-34؛ اأبو بكر، ملكية، �ض419، 420. 
)11( اال�صتبـــدال: وهو بيع العقـــار املوقوف بعد تعطله وخرابه ملا وقف له علـــى اأن ي�صرتى بالثمن عيًنا اأخرى 

تكون وقًفا جمموع يف املناقلة واال�صتبدال، �ض11، 12. 
)12( احلكـــر: )اال�صتحـــكار(: وهـــو اأن تعطي االأر�ض اأو الـــدار اخلربة اأو غريهما من العقـــارات املوقوفة ملن 
يغر�صها اأو يعمرها فتكون بيده موؤبدة ما دام بناوؤه اأو غرا�صه فيها ويدفع عنها مبلًغا للجهة املوقوفة عليها 
يف كلرّ عـــام ويكـــون له احلق يف الت�صـــرف يف املباين واالأ�صجار فاإذا باعهـــا اأو اأجرها ينتقل احلكر معها. 

حممد قدري با�صا، قانون العدل واالإن�صاف، �ض145، 146. 
)13( �ض. �ض، �ض554، �ض 60 )10 جمادى االأوىل 1250هـ/ 14 اأيلول 1834م(. 
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وفي حجة اأخرى اأن الحاكم ال�صرعي اأقر تعيين عبا�ض بن م�صطفى غ�صية، �صيخ 
ا عن والده بحكم وفاته؛ لما  الحرم، متولًيا على وقف جده �صالح الدين الفتياني، عو�صً
فيه من لياقة وا�صتعداد ليتعاطى اأمور التولية على الوقف، وقب�ض م�صتغالته و�صرفها على 

م�صتحقيها ح�صب �صروط الواقف)14(. 

اأن  اإال  ال،  اأم  ذلك  على  الواقف  ن�ض  �صواء  للقا�صي  الدور  هذا  من  الرغم  وعلى 
اأحد الواقفين  اإدارة الوقف ب�صكل وا�صح، فمثاًل قرر  الواقفين حددوا دوًرا للقا�صي في 
على قراءة القراآن عثمان اآغا بن عبد اهلل الم�صري لقراءة �صورة االأنعام طوال حياته، ثم 

اأعطى القا�صي )الحاكم ال�صرعي( الحق في تعيين من يخلفه في القراءة)15(. 

كذلك اأقرت بلقي�ض خاتون للقا�صي الحق في تعيين من يراه منا�صًبا خلًفا لكاتب 
الغيبة)16( وللداعي ومفرق االأجزاء)17( بعد وفاة الذين عينتهم على وقفها اأو اعتزالهم)18(. 
ومنح بيرام جاوي�ض قا�صي القد�ض الحنفي الحق في تعيين �صيخ الرباط والبواب بعد وفاة 

الذين ن�ض على تعيينهم في هذه الوظائف في كتاب وقفه)19(. 

كما كان بع�ض الواقفين يعطون الحاكم ال�صرعي الحق في تعيين متول على اأوقافهم 
بعد وفاة المتولي المعين من قبل الواقف وانقرا�ض ذريته، فقد جعل عبد الكريم جوربجي 
ابن الحاج م�صطفى خدمة ال�صبيل الذي اأن�صاأه لعلي بن �صعبان، ثم الأوالده واأوالد اأوالده، 

)14( �ض. �ض، �ض554، �ض 52 )10 جمادى االأوىل 1250هـ/ 14 اأيلول 1834م(. 
)15( �ض. �ض، �ض 76، �ض 400 )ربيع االأول 1002هـ/ اأواخر ت�صرين الثاين 1593م(. 

اء ملعرفة من  )16( كاتب الغيبة: وجدت هذه الوظيفة يف وقف قراءة القراآن، حيث كاَن كاتب الغيبة يتابع القررّ
اء اأنف�صهم. �ض. �ض، �ض72، �ض427، 17  ح�صـــر وتغيب عن القـــراءة وغالًبا ما يكون كاتب الغيبة من القررّ

حمرم 1000هـ/5 ت�صرين الثاين 1591م. 
اء وقت القـــراءة وجتميعها وو�صعها يف مكان  )17( مفـــرق االأجزاء: من يقوم بتوزيـــع اأجزاء القراآن على القررّ
حفظها بعد القراءة. �ض. �ض، �ض48، �ض408، 409، 15 رجب 973هـ/6 �صباط 1566م. �ض. �ض، �ض78، 

�ض523، اأوائل ربيع االأول 1005هـ/اأواخر ت�صرين االأول 1596م. 
)18( �ض. �ض، �ض 72، �ض 427 )17 حمرم 1000هـ/ 4 ت�صرين الثاين 1591م(. 

)19( �ض. �ض، �ض 68، 146)اأوائل �صهر ذي احلجة 997هـ/ اأوا�صط ت�صرين االأول 1589م(؛ �ض. �ض، �ض40، 
�ض 38 )10 �صوال 968هـ/ 24 حزيران 1561م(. 
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»فاإذا انقر�صت ذريته ولم يبق منهم اأحد يقرر نائب ال�صرع بمحكمة القد�ض وناظر الوقف 
من فيه لياقة واأهلية لخدمة ال�صبيل«)20(. 

3- ناظر الحرمين
ا�صتحدثت وظيفة ناظر الحرمين في الع�صر االأيوبي، وا�صتمر وجودها في الع�صرين 
المملوكي والعثماني. وتتعلق مهمته باالإ�صراف على حرمي القد�ض والخليل والعناية بهما من 
ترميم واإ�صالح واإدارة، وتح�صيل عائدات اأوقافهما وتاأجيرها وا�صتبدالها وتحكيرها)21(. 

ويخ�صع عمل ناظر الحرمين ال�صريفين الإ�صراف القا�صي؛ اإذ كان عليه الح�صول 
على موافقة القا�صي قبل البدء باأي عمل يتعلق باالأوقاف. ويبدو اأن عمل ناظر الحرمين، 
ار عليها، اأو تلك التي  كان مق�صوًرا على االأوقاف العائدة للحرمين التي ال متولين اأو نظرّ
وقفها ال�صالطين والوالة. وقد اأو�صحت ال�صجالت ال�صرعية االأعمال التي يقوم بها ناظر 
اإحدى الحجج:  العائدة للحرمين؛ حيث تذكر  العقارات الخربة  ا�صتبدال  الحرمين مثل 
ناظر  جلبي  اأحمد  موالنا  واالأماثل  االأماجد  فخر  االإ�صالم  ق�صاة  قدوة  لدى  ح�صر  »اأنه 
الحرمين، واأنهى للحاكم ال�صرعي اأن من الجاري في وقف خليل الرحمن جميع الحمام 
واأنه  الغلة،  و�صعيف  المنفعة  قليل  واأنه  الدجى،  بحمام  المعروف  ال�صام  بدم�صق  القائم 

يحتاج للترميم، وا�صتاأذن الحاكم ال�صرعي با�صتبداله بعقار اآخر اأكثر منفعة«)22(. 

االأماثل محمد جلبي  ر فخر  اأجَّ االأوقاف، فقد  بتاأجير هذه  الحرمين  ناظر  ويقوم 
اإليا�ض ناظر الحرمين ال�صريفين لم�صطفى بن عبد اهلل الي�صقجي جميع ربع قرية  ابن 

)20( �ض. �ض، �ض 187، �ض 515-517 )اأوائل ذي احلجة 1097هـ/ اأواخر ت�صرين االأول 1686م(. 
)21( احلنبلي، الأن�س، ج2، �ض 348، 399؛ املقريزي، ال�ضلوك، ج4، �ض 81؛ غوامنه، نيابة، �ض 83. 

)22( �ض. �ض، �ض67، �ض 191 )8 جمادى الثاين 996 هـ/ 5 ني�صان 1588م(. 
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بيت حنينا)23( الجارية في الوقفين ال�صريفين)24(. كما يقوم باال�صتدانة لتوفير ما يحتاجه 
فخر  اأنهى  فقد  للحرمين؛  العائدة  الغالل  نقل  اأو  واالإ�صاءة  للتنوير  زيت  من  الحرمين 
االأماجد حاوي المحامد محمد جاوي�ض ناظر الحرمين للحاكم ال�صرعي، اأن الم�صجدين 
الحاكم  وا�صتاأذن  ال�صريفين،  الوقفين  لديه �صيء من مال  ولم يكن  للتنوير،  قد احتاجا 
واالأكابر  االأكارم  اأن فخر  اأخرى  وفي حجة  الوقفين)25(.  ي�صتدين على جهة  اأن  ال�صرعي 
محمد جاوي�ض ناظر الحرمين ذكر للحاكم ال�صرعي اأن الوقف الخليلي احتاج �صابًقا اإلى 
نقل الغالل ولم يكن لديه مال لذلك، فا�صتدان مااًل من ملك االأمراء، اأحمد با�صا اأمير 

لواء غزة للقيام بذلك)26(. 

وفي حجة اأخرى اأن م�صطفى بك اأمير لواء اللجون ا�صتاأجر �صنة 967هـ/1560م 
اأرا�صي قرى معاوية وبيت  من محمد جلبي بن اليا�ض ناظر الحرمين ال�صريفين ن�صف 

�صم�ض والمن�صي ودابوره الواقعة في �صهل مرج ابن عامر لمدة �صنتين. )27(

له المحولة ل�صالح  المتوفى وال وريث  وي�صرف ناظر الحرمين على بيع متروكات 
من  حيفا،  تجار  من  مو�صى،  بن  دروي�ض  محمد  الحاج  ا�صترى  فقد  الحرمين؛  اأوقاف 
فخر االأماجد حاوي المحامد محمد جاوي�ض ناظر الحرمين ما هو لجهة وقف الم�صجد 
االأق�صى الموجه اإليه من بيت المال متروكات الحاج علي البيطار المجاور بالقد�ض جميع 

الدويرة الخربة القائمة بالقد�ض)28(. 

)23( بيــــت حنينا، كاَن 12 قرياًطا من اأرا�صيها وقف على تربة �صنقر العالئي و ثالث اأخرى وقف على 
ــــة ال�صخرة وثالث اأخرى على املدينة ومثلها على الكعبة ومثلها على امل�صجد  امل�صجــــد االأق�صى وقبرّ
االإبراهيمي، كانت عام 1005هـ/1596م ت�صم ثمانية وع�صرين خانة. دفرت427، �ض 208، 209، 
 Hutteroth, Abdul Fattah, Historical, P, 120. 

)24( �ض. �ض، �ض37، �ض 35 )15 ربيع االأول 996هـ/ 13 �صباط 1588م(. 
)25( �ض. �ض، �ض 72، �ض 356 )5 �صوال 999هـ/ 27 متوز 1591م(. 

)26( �ض. �ض، �ض 72، �ض 428 )اأواخر حمرم 1000هـ/ اأوا�صط ت�صرين الثاين 1591م(. 
)27( �ض. �ض.، �ض37، �ض86، 3 جمادى االأوىل 967هـ/30 كانون الثاين 1560م. 

)28( �ض. �ض، �ض 71، �ض 448 )10 جمادى االأوىل 998هـ/ 17 اآذار 1590م(. 
ة ال�صخرة بعد وفاة �صاحبها.  - كانت تركة املتوفن دون ورثة يف القد�ض تعود وقًفا على امل�صجد االأق�صى وقبرّ

 �ض. �ض، �ض75، �ض171، 13 �صفر 1001هـ/ 19 ت�صرين الثاين 1592م. 
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4- ناظر اأوقاف الخليل وال�ضخرة
اإحدى  في  ورد  فقد  وال�صخرة؛  الرحمن  اأوقاف خليل  على  اآخر  ناظر  كان هناك 
الحجج: »فخر الكترّاب والمحررين �صاهين جلبي كاتب اأوقاف ال�صخرة والوكيل عن قدوة 
االأكارم ح�صين اآغا الناظر على اأوقاف خليل الرحمن وال�صخرة الم�صرفة«)29(. وفي حجة 
اأخرى: »فخر المحررين �صاهين جلبي كاتب اأوقاف ال�صخرة الم�صرفة والوكيل عن قدوة 

االأماجد حاوي المحامد ح�صين بك الناظر على اأوقاف ال�صخرة و�صيدنا الخليل«)30(. 

ففي  و�صبطها،  االأوقاف  وال�صخرة تح�صيل عائدات  الخليل  اأوقاف  ناظر  ويتولى 
جاوي�ض  علي  االأماجد  فخر  بين  المحا�صبة  �صدرت  ال�صريعة  بمجل�ض  اأنه  الحجج  اإحدى 
حمام  اأجرة  عن  الحمامي  اأحمد  بن  محمد  المعلم  وبين  وال�صخرة  الخليل  وقف  ناظر 
العين الجاري ن�صفه في وقف ال�صخرة والن�صف الثاني في وقف المدر�صة التنكزية)31(. 

ولم يكن ناظر الخليل وال�صخرة مطلق الت�صرف بعائدات الوقف؛ اإذ كان مقيًدا 
باأخذ موافقة القا�صي، ففي اإحدى الحجج اأن فخر االأكابر واالأكارم علي جاوي�صان، من 
جاوي�صان الباب العالي، وح�صين جلبي القبجي بالباب ادعيا على محمد جلبي ناظر وقف 
من  اأقل  ب�صعر  الوقفين  لجهة  العائد  الزيت  باع  اأنه  الم�صرفة  وال�صخرة  الخليل  �صيدنا 

ال�صعر المتداول بغير اإذن من الحاكم ال�صرعي)32(. 

5- ناظر اأوقاف ال�ضخرة
العائدة  االأوقاف  اإدارة  يتول  كان  اآخر  ناظًرا  اأن هناك  ال�صرعية  ال�صجالت  تظهر 
االأماجد  فخر  ح�صر  فقد  عائداتها؛  وتح�صيل  بتاأجيرها  ويقوم  الم�صرفة  لل�صخرة 

)29( �ض. �ض، �ض 78، �ض 487 )جمادى االأوىل 1006هـ/ اأوا�صط كانون االأول 1597م(. 
)30( �ض. �ض، �ض78، �ض 365 )7 حمرم 1006هـ/ 20 اآب 1597م(. 

)31( �ض. �ض، �ض 72، �ض 331 )اأوائل �صعبان 999هـ/ اأواخر اأيار 1591م(. 
 املدر�صــــة التنكزيــــة: اأن�صاأها ووقفها تنكز بن عبداهلل نائب ال�صام عــــام 329هـ/1328م، يف القد�ض 
ووقــــف عليهــــا قرية عــــن قينا. دفــــرت427، �ض242، دفــــرت1015، �ــــض256، اليعقــــوب، ناحية، ج2، 

�ض311، عبد املهدي، املدار�ض، �ض43-31. 
)32( �ض. �ض، �ض72، �ض 466 )18 �صفر 999هـ/ 16 كانون االأول 1590م(. 



- 123 -

م�صتجمع المحامد )لم تذكر الحجة ا�صمه( ناظر اأوقاف ال�صخرة ال�صريفة اإلى المحكمة 
ال�صرعية، وذكر اأن قرية بيت اأونيا)33( الجارية في وقف ال�صخرة، قد اآلت اإلى الخراب، 
وطلب من الحاكم ال�صرعي اأن ياأذن له في مقاطعتها)34(. وفي حجة اأخرى فخر االأماجد 
اإبراهيم جاوي�ض ناظر وقف ال�صخرة،  عمر جاوي�ض، الوكيل ال�صرعي عن ولده ل�صلبه، 
جميع  اأجرى  بالقد�ض،  التنكزية  المدر�صة  وقف  ناظر  بيك،  محمد  بن  اأحمد  وال�صيخ 
المدر�صة  وقف  لجهة  الثاني  والن�صف  ال�صخرة  وقف  لجهة  ن�صفه  العائد  العين  حمام 

التنكزية)35(. 

ويتابع ناظر اأوقاف ال�صخرة تح�صيل االأموال من االأوقاف المحبو�صة عليها، ففي 
�صم�ض  ال�صيخ  طالب  ال�صخرة  وقف  ناظر  جلبي  اأحمد  االأماجد  فخر  اأن  الحجج  اإحدى 
والنيرب  الثا  كفر  قريتي  اأهالي  من  جمعه  ما  الوقف،  جابي  القباقبي،  اأمين  بن  الدين 

العائدتين لوقف ال�صخرة والتابعتين لحلب)36(. 

وقد يعين ناظر وقف ال�صخرة وكياًل ينوب عنه في عمله؛ فقد تقدمت االإ�صارة اإلى 
عمر جاوي�ض جلبي الوكيل ال�صرعي عن ولده اإبراهيم جاوي�ض ناظر وقف ال�صخرة)37(. 

6- ناظر اأوقاف الم�ضجد الأق�ضى
االأق�صى  الم�صجد  اأوقاف  ناظر  وظيفة  اإلى  ال�صرعية  المحكمة  �صجالت  اأ�صارت 
عائداتها،  وتح�صيل  وتاأجيرها  االأق�صى  الم�صجد  اأوقاف  على  االإ�صراف  مهمته  وكانت 

)33( بيت اأونيا: من قرى لواء القد�ض، كانت ت�صم عام 1005هـ/1596م ثمانن خانة. 
 Hutteroth, Abdul Fattah, Historical, P, 121. 

)34( �ض. �ض، �ض 91، �ض 87 )13 رجب 1019هـ/ ت�صرين االأول 1610م(. 
- املقاطعـــة: وهـــي اتفاق بن متـــويل ونظار االأوقاف مع �صخ�ض اأو عـــدة اأ�صخا�ض يقوم مبوجبه الطرف 
الثـــاين بجباية املوارد املالية من االأرا�صي مقابـــل مبلغ متفق عليه بن الطرفن يدفعه الطرف الثاين 
للطـــرف االأول. �صابـــان، املعجـــم، �ض35، �ـــض. �ض، �ض53، �ـــض547، 15 جمـــادى االأوىل 978هـ/14 

ت�صرين االأول 1570م. �ض. �ض. ق، �ض75، �ض264، 9 �صعبان 1001هـ/7 ت�صرين الثاين 1592م. 
)35( �ض. �ض، �ض 71، �ض 125 )جمادى االأوىل 997هـ/ اأواخر اآذار 1589م(. 

)36( �ض. �ض، �ض 71، �ض 78 )997هـ/ 1588م(. 
)37( �ض. �ض، �ض 71، �ض 125 )جمادى االأوىل 997هـ/ اأواخر اآذار 1589م(. 
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ففي اإحدى الحجج اأن فخر االأماجد عمر جاوي�ض المتولي على وقف العمارة العامرة)38( 
بالقد�ض والوكيل عن فخر اأقرانه اإبراهيم جاوي�ض الناظر على وقف الم�صجد االأق�صى، 
ادعى على م�صطفى بن عبد اهلل القبجي بالباب العالي المعين في م�صالح العمارة، وقال 
في دعواه: »اإن المبلغ الذي قب�صه من ن�صارى اللد والرملة العائد لوقف الم�صجد االأق�صى 

هو اأقل من المبلغ المطلوب«)39(. 

اأوقاف  الناظر على  اآغا  المكارم محمد  االأماجد حاوي  اأن فخر  اأخرى  وفي حجة 
الم�صجد االأق�صى ح�صر للمحكمة ال�صرعية وذكر لموالنا الحاكم ال�صرعي اأن من الجاري 
له  ي�صمح  اأن  منه  وطلب  القد�ض  في  الواقعة  الدار  جميع  االأق�صى  الم�صجد  وقف  في 

با�صتبدالها)40(. 

وكان لناظر الم�صجد االأق�صى نائب يقوم بعمله اأحياًنا، اإذ ورد اأن ال�صيخ عبد القادر 
ابن محمد نائب الناظر بالم�صجد االأق�صى اأجر الدكان الواقعة ب�صوق القطانين والجارية 
في وقف الم�صجد االأق�صى لمحمد بن مو�صى بن بكر)41(. وفي حجة اأخرى اأن ال�صيخ عبد 
القادر بن الحاج محمد نائب الناظر بالم�صجد االأق�صى ادعى لدى الحاكم ال�صرعي على 
ام بال�صخرة اأنه اأخذ ما فيها من �صمع و�صمعدانات  عثمان بن محمود االأ�صعردي اأحد الخدرّ

و�صجادتان روميتان)42(. 

تـــي ان�صاأتها روك�صالنـــه زوجة ال�صلطان  )38( العمـــارة العامـــرة: التكيـــة العامرة اأو تكيـــة خا�صكي �صلطان الرّ
�صليمـــان القانوين يف القد�ض �صنة 960هـ/1552م لتاأمـــن الطعام واملاأوى للفقراء واملجاورين يف القد�ض 
ووقفـــت عليها عـــدًدا من القرى يف فل�صطن وخارجها، دفرت342، �ـــض75-78؛ املهتدي، اأوقاف القد�س، 
�ض506-516، �ض. �ض، �ض70، �ض18-24، اأوا�صط �صعبان 964هـ/12 حزيران 1557، اليعقوب، ناحية، 

ج2، �ض364-363. 
)39( �ض. �ض، �ض 91، �ض 329 )17 حمرم 1020هـ/ 1 ني�صان 1611م(. 

)40( �ض. �ض، �ض 71، �ض 171 )18 �صعبان 997هـ/ 2 متوز 1589م(. 
)41( �ض. �ض، �ض 71، �ض 251 )18 �صوال 997هـ/ 30 اآب 1589م(. 

)42( �ض. �ض، �ض 91، �ض 431 )5 ربيع االأول 1020هـ/ 18 اأيار 1611م(. 
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7- ناظر اأوقاف الم�ضجد الأق�ضى وقبة ال�ضخرة
ويتولى اإدارة االأوقاف على الم�صجد االأق�صى وقبة ال�صخرة، وهو غالًبا ما يكون من 
كبار موظفي العا�صمة)االأ�صتانة(، فاأ�صارت اإحدى الحجج اإلى اأن فخر االأماجد واالأكارم 
ر  محمد اآغا، البواب بالباب العالي الناظر على اأوقاف ال�صخرة والم�صجد االأق�صى، اأجَّ
جميع الربع العلوي الواقع بداخل خان الفحم بالقد�ض لفخر اأقرانه م�صطفى بن محمد 

االإ�صكبلي)43(. 

من  جماعة  على  المحبو�صة  االأوقاف  واإدارة  لالإ�صراف  خا�ض  ناظر  يعيَّن  وقد 
اأ�صحاب الوظائف في الحرم القد�صي؛ فقد عيَّن الحاكم ال�صرعي ال�صيخ عبد القادر بن 
ال�صم�ض محمد �صم�ض الدين الكردي نائب الناظر على اأوقاف حرم القد�ض ال�صريف في 

ام بالحرم ال�صريف)44(.  وظيفة النظر على االأوقاف المحبو�صة على الموؤذنين والخدرّ

8- نّظار الأوقاف الأخرى
ار اأو متولين الإدارة اأوقافهم، وقد جمع بع�صهم بين  حر�ض الواقفون على تعيين نظرّ
وظيفتي النظر والتولية وجعلها وظيفة واحدة، اأو ف�صلوا الوظيفتين فعيَّن بع�صهم ناظًرا 

ومتولًيا؛ في حين عيَّن البع�ض متولًيا ولم يعين ناظًرا. 

وغالًبا ما عيَّن الواقف نف�صه ناظًرا على وقفه، ومن بعده جعل النظر الأوالده؛ فقد 
بعده لالأر�صد  لنف�صه مدة حياته، ثم من  النظر على وقفه  الفول  اأبو  با�صا  �صرط محمد 
خليل  بن  اهلل  �صنع  محمد  ا�صترط  كما  وذريته)45(.  اأوالده  واأوالد  اأوالده  من  فاالأر�صد 

الخالدي النظر على وقفه لنف�صه مدة حياته ثم من بعده لولديه خليل وفي�ض اهلل)46(. 

اأما ال�صيخ �صهاب الدين اأحمد بن زين الدين عبد الرحيم بن �صم�ض الدين اأبو عبد 
اهلل بن محمد اليمانلي الداري، فقد جعل النظر لنف�صه مدة حياته، ثم من بعده لالأر�صد 

)43( �ض. �ض، �ض 104، �ض 142 )3 ربيع الثاين 1030هـ/ 25 �صباط 1621م(. 
)44( �ض. �ض، �ض 78، �ض 290 )غرة �صفر 1006هـ/ اأوا�صط اأيلول 1597م(. 

)45( �ض. �ض، �ض 131، �ض 232-236 )25 حمرم 1042هـ/ 12 اآب 1632م(. 
)46( �ض. �ض، �ض 208، �ض 10 )اأوائل رجب 1125هـ/ اأواخر متوز 1713م(. 
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فاالأر�صد من اأوالده وذريته ون�صله وعقبه، فاإذا لم يكن فيهم ر�صيًدا وتعذر ذلك، فالناظر 
على حرم بيت المقد�ض يعين من يراه ناظًرا)47(. 

و�صرطت بيمانة خاتون اأن يكون متولًيا وناظًرا على وقفها »من هو ماهر في المعاملة 
واالأربحة يحفظ اأ�صل المال وربحه، و�صرطت التولية والنظر لنف�صها ثم لبعلها يت�صرف 
فيها كيف �صاء ويكون ناظًرا ومتولًيا، واإن اأراد يفو�ض التولية والنظر الأ�صلح اأوالده واأوالد 
الحاكم  يراه  لمن  ثم  واأن�صابه،  واأحفاده  واأبنائه  واأوالده  محمود  �صيدي  الأخيه  ثم  اأوالده 
ال�صرعي من الم�صلمين المو�صوفين باالإ�صالح والديانة والموؤمنين المعروفين باال�صتقامة 

والديانة«)48(. 

وقفه؛  على  النظر  ي�صاركونه  اآخرين  جانب  اإلى  ناظًرا  نف�صه  الواقف  ن  يعيِّ وقد 
فا�صترط محمد بن اإبراهيم اأن يكون نف�صه ناظًرا ومعه اثنان اآخران، تقول الحجة: »اإنه 
الكرام  المدر�صين  واحد من فخر  ولكل  اأيام حياته  لنف�صه  وقفه هذا  النظر على  �صرط 

ال�صيخ محمد الخليلي وال�صيخ علي �صيخ ال�صادة المولوية«)49(. 

واحد،  وقت  في  اأ�صخا�ض  ل�صتة  وقفها  على  النظر  فقد جعلت  خاتون،  بلقي�ض  اأما 
ون�صت عليهم في حجة وقفها »... واأن يكون النظر لموالنا ال�صيخ اأحمد بن عبد الكريم 
ال�صيائي  العون  اأبي  وال�صيخ  ال�صمرقندي  محمود  ومنال  محمد  ال�صيخ  وولده  ال�صامت 

ومنال باكير بن ولي ومنال محمد بن اأحمد النحوري«)50(. 

وربما عيَّن الواقف نف�صه ناظًرا مدة حياته، وجعل النظر من بعده ل�صخ�ض اآخر من 
غير ذريته؛ فقد �صرط بيرام جاوي�ض النظر لنف�صه مدة حياته، ثم من بعده لدزدار)51( 
لموالنا  ذلك  بعد  ثم  بالقلعة،  للدزدارية  ذلك  بعد  ثم  بالقد�ض،  كان  من  كائًنا  القلعة 

)47( �ض. �ض، �ض 54، �ض 377 )اأوائل ربيع االآخر 952هـ/ اأوا�صط حزيران 1545م(. 
)48( �ض. �ض، �ض 72، �ض 471 )اأوائل حمرم 994هـ/ اأواخر كانون الثاين 1585م(. 
)49( �ض. �ض، �ض127، �ض 606 )اأواخر ذي القعدة 1048هـ/ اأوائل ني�صان 1639م(. 

)50( �ض. �ض، �ض 72، 427 )17 حمرم 1000هـ/ 4 ت�صرين الثاين 1591م(. 
)51( الوزراء: من يتوىل اإدارة �صوؤون قلعة القد�ض. اليعقوب، ناحية، ج1، �ض219، 220. 
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الحاكم الحنفي بالقد�ض كائًنا من كان)52(. كما اأن الحاج م�صطفى بن محمد جعل النظر 
لمن  بعده  ومن  وقفه،  القارئ في  القادر  بن عبد  بن علي  لخليل  ثم  لنف�صه مدة حياته، 
يكون م�صتحًقا القراءة في الوقف)53(؛ بينما جعل عبد الرحمن بن محمد العلمي النظر 
لنف�صه »ال ي�صاركه م�صارك وال ينازعه منازع ثم من بعده يكون كل واحد من الم�صتحقين 
للوقف ناظًرا على ح�صته«)54(. وجعل الحاج محمد طاهر الح�صيني النظر والتولية لنجله 

م�صطفى)55(. 

اأقاربه، ويجعلها وظيفة وراثية في ذرية الناظر  ن الواقف ناظًرا من غير  وقد يعيِّ
المعيَّن، فقد �صرط قا�صم بن �صرف الدين بن اأرغون النظر على وقفه لفخر ال�صالحين 
ال�صيخ حجازي بن اأحمد بن محمد الكرمي مدة حياته، ثم من بعده الأوالده وذريته ون�صله 
وعقبه. )56(كما �صرط اأبو �صعيد اأ�صعد بن �صعد الدين التبريزي النظر لل�صيخ محمد بن 

عمر بن �صراج الدين العلمي، ومن بعده البنه ال�صيخ عبد القادر مدة حياته)57(. 

اًرا على اأوقافهم من الدراوي�ض اأو المدر�صين اأو الق�صاة اأو  ن الواقفون نظرّ وقد يعيِّ
الموؤذنين اأو المفتين؛ فقد عيَّن �صليمان بن عبد الرحمن المدني المنال عبد الحليم بن 
م�صطفى ناظًرا على وقفه)58(، بينما عيَّن محمد با�صا اأبو الفول محافظ القد�ض ال�صيخ 
عبد القادر ال�صمين خادم القدم ال�صريف ناظًرا على وقفه)59(، وعيَّن اأبو �صيفين خداوردي 
اأمير لواء القد�ض القا�صي ال�صافعي محمد بن بدر الدين ناظًرا)60(، اأما ح�صن بن جلبي 
ابن يو�صف فقد ا�صترط النظر لفخر االأماجد �صليمان جاوي�ض متولي وقف العمارة العامرة 

)52( �ض. �ض، �ض 14، �ض 155 )948هـ/ 1541م(. 
)53( �ض. �ض، �ض 67، �ض 182 )16 جمادى االأوىل 997هـ/ 2 ني�صان 1589م(. 

)54( �ض. �ض، �ض 229، �ض 52 )15 ذي احلجة 1150هـ/ 5 ني�صان 1738م(. 
)55( �ض. �ض، �ض 331، �ض 34 )3 �صوال 1264هـ/ 2 اأيلول 1848م(. 

)56( �ض. �ض، �ض85، �ض 76 )19 �صعبان 1013هـ/ 10 كانون الثاين 1605م(. 
)57( �ض. �ض، موؤ�ص�صة اإحياء الرتاث والبحوث االإ�صالمية، ملف )7/ 2012/ 33/ 13(. 

)58( �ض. �ض، �ض 66، �ض 563 )16 �صعبان 995هـ/ 22 متوز 1587م(. 
)59( �ض. �ض، �ض187، �ض 515-517 )اأوائل ذي احلجة 1097هـ/ اأواخر ت�صرين االأول 1686م(. 

)60( �ض. �ض، �ض 66، �ض 551-552 )اأوائل رجب 995هـ/ اأوائل حزيران 1587م(. 
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بالقد�ض ال�صريف)61(، وا�صترطت خديجة بنت عي�صى الرومية النظر لل�صيخ محمد بن عز 
الدين الموؤذن بالقلعة المن�صورة)62(. 

وا�صترط واقفون اآخرون اأن تكون وظيفة النظر الأحد الموقوف عليهم، فقد �صرط 
جماعة  من  الناظر  يكون  اأن  ال�صالحية  الخانقاة  على  وقفه  في  االأيوبي  الدين  �صالح 
ال�صوفية فيها ويتولى م�صيخة الخانقاة واالأحقية من بعد الناظر البنه االأكبر على اأن ال 
ي�صاركه اأحد من اإخوته في النظارة والم�صيخة)63(. و�صرط عبد الكريم جوربجي النظر 
�صيًخا  يكون  لمن  االأق�صى  بالم�صجد  بالرواق  القاطنين  للفقراء  المخ�ص�ض  وقفه  على 

فيه)64(. وفي وقف اآخر له، ا�صترط النظر عليه لمن يكون نائًبا بمحكمة القد�ض)65(. 

اإحدى الحجج عفيفة خاتون ابنة قا�صم  وقد تتولى المراأة وظيفة النظر، فذكرت 
الناظر  على  ي�صرف  اأعلى  ناظًرا  الواقف  يعين  وقد  والدها)66(.  وقف  على  الناظرة  بك 
اأمير  خداوردي  �صيفين  اأبو  عين  فقد  منهما،  اأعلى  وا�صعة  �صالحيات  ويعطيه  والمتولي 
لواء القد�ض ال�صيخ م�صطفى ال�صهير بعلمي زاده ناظًرا على المتولي والناظر واأعطاه حق 

العزل والن�صب)67(. 

اأجًرا عن عمله؛ فبع�صهم جعلها ح�صبه هلل  وقد اختلف الواقفون في منح الناظر 
تعالى دون اأجر، والبع�ض االآخر قرر مبلًغا للناظر عن عمله، فقد �صرط ح�صن جلبي بن 
تعالى)68(.  هلل  ح�صبة  جاوي�ض  �صليمان  االأماجد  لفخر  وقفه  على  النظر  يكون  اأن  يو�صف 
يكون  اأن  القانوني،  �صليمان  ال�صلطان  زوجة  )روك�صالنه(  �صلطان  خا�صكي  وا�صترطت 

)61( �ض. �ض، �ض 72، �ض 372 )18 �صوال 999هـ/ 9 اآب 1591م(. 
)62( �ض. �ض، �ض 72، �ض 377 )اأوائل ذي القعدة 999هـ/ اأواخر اآب 1591م(. 

)63( املهتدي، اأوقاف، �ض 232. 
)64( �ض. �ض، �ض 187، �ض 317 )اأوائل �صوال 1097هـ/ اأواخر اآب 1686م(. 

)65( �ض. �ض، �ض 187، �ض 515-517 )اأوائل ذي احلجة 1097هـ/ اأواخر ت�صرين االأول 1686م(. 
)66( �ض. �ض، �ض 266، �ض 140 )اأواخر جمادى االأوىل 1146هـ/ اأوائل ت�صرين الثاين 1733م(. 

)67( �ض. �ض، �ض 66، �ض 551-552 )اأوائل رجب 995هـ/ اأوائل حزيران 1587م(. 
)68( �ض. �ض، �ض 72، �ض 372 )18 �صوال 999هـ/ 9 اآب 1591م(. 
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النظر على وقفها ح�صبة هلل تعالى واأن يكون اأميًرا في باب ال�صعادة العليا على اأن ياأخذ ما 
ف�صل من ريع الوقف في كل �صنة بعد محا�صبة المتولي ويحفظ ذلك)69(. 

وفي حجة اأخرى اأن الحاكم ال�صرعي قرر ال�صيخ علي بن محمد الدقاق في وظيفة 
التولية والنظر على زاوية ال�صيوفي ح�صبة هلل تعالى)70(. بينما عيَّن ال�صيخ اإ�صماعيل زاده 
اأما  �صنة)71(.  كل  في  قر�ض  ن�صف  له  واأقر  وقفه  على  ناظًرا  ال�صمين  القادر  ال�صيخ عبد 
عبد الكريم بن م�صطفى جوربجي، فقد جعل للناظر في وقفه االأول قر�صين، وجعل عمل 
يتولى  الغزي  الهدى  اأبو  اهلل  عناية  ال�صيخ  وكان  هلل)72(.  ح�صبة  الثاني  وقفه  في  الناظر 

وظيفة النظر على وقف نور اهلل بن جماعة ويتلقى اأربعة ون�صف �صلطاني �صنوًيا)73(. 

لتح�صيل عائداته، فقد قام  والمقاطعة  الوقف  بتاأجير  الوقف  الناظر على  ويقوم 
�صليمان جلبي كتخدا قلعة القد�ض الوكيل عن اأمير االأمراء اأحمد بك اأمير لواء غزة �صنة 
1000هـ/1559م بمقاطعة ح�صين بن اإبراهيم بن والي وهو الناظر على وقف جده االأمير 
والي على جميع الح�صة وقدرها 12 قيراط من اأرا�صي قرية كفر مالك وجميع الح�صة 
وقدرها 6 قراريط من قرية البيرة على ما يتح�صل من القرى المذكورة من غالل وحبوب 
و�صيفي و�صتوي وعداد زيتون وغير ذلك مما هو لجهة الوقف في �صنة 1000هـ/1559م 

بمبلغ قدره 45 �صلطاني ذهب لجهة الوقف)74(. 

الح�صنية  المدر�صة  على  الناظر  يعقوب  بن  الدين  ح�صام  اأن  اأخرى  حجة  وفي   
غو�ض(  )اأبو  العنب  قرية  اأرا�صي  من  قيراًطا   16 1568م  هـ/   976 �صنة  اأجر  واأوقافها 
ال�صيخ  ولدي  القادر  عبد  الدين  زين  وال�صيخ  اأحمد  العبا�ض  اأبي  الدين  �صهاب  لالأخوين 
كريم الدين ال�صهير ن�صبه بابن اأبي الوفا الح�صيني ال�صافعي اإمام الم�صجد االأق�صى)75(. 

)69( �ض. �ض، �ض 270، �ض 18-24 )اأوا�صط �صعبان 964هـ/ اأوا�صط حزيران 1557م(. 
)70( �ض. �ض، �ض 193، �ض 65 )12 �صوال 1102هـ/ 9 متوز 1691م(. 

)71( �ض. �ض، �ض 130، �ض 23 )اأوائل ربيع االأول 1052هـ/ اأواخر اأيار 1642م(. 
)72( �ض. �ض، �ض187، �ض 515-517 )اأوائل ذي احلجة 1097هـ/ اأواخر ت�صرين االأول 1686م(. 

)73( �ض. �ض، �ض 91، �ض 424 )3 حمرم 1020هـ/ 18 اآذار 1611م(. 
)74( �ض. �ض. ق، �ض75، �ض86، 27 رجب 1000هـ/4 اأيار 1559م. 

)75( �ض �ض ق، �ض 53، �ض 325، 5 حمرم 978 هـ / 4 حزيران 1578م. 
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�صيخ  يون�ض  بن  علي  ال�صيخ  ال�صخرة  اأوقاف  على  الناظر  اأغا  محمد  قاطع  بينما 
الحرم القد�صي على ما يتح�صل من قرية بيتونيا الجارية في وقف ال�صخرة من حبوب 

�صيفي و�صتوي وزيت زيتون لمدة ت�صع �صنوات)76(. 

9- المتولي 
وتعيين موظفيه  عائداته  وتح�صيل  اأمواله  وا�صتثمار  الوقف  على  االإ�صراف  مهمته 
وعزلهم ومراقبتهم، فتذكر اإحدى الحجج اأن المتولي على الوقف )وقف النقود( يعامل 
في اأ�صل الوقف بالمرابحة ال�صرعية)77(، كما اأنه يقب�ض االأرباح ويوزعها على م�صتحقيها 
التبريزي  بن جان  بن ح�صن  الدين  �صعد  بن  �صعيد  اأبو  الواقف، فقد حدد  ما حدد  وفق 
مهمة المتولي اأن يتعاطى بمعرفة الناظر قب�ض مح�صول الوقف في كل عام و�صرفه على 
م�صتحقيه)78(. وقد يحدد الواقف مهاًما اأخرى للمتولي، فقد جعل اأحمد با�صا من مهام 
ن القارئ والداعي والخادم لل�صمع حال وفاة اأحد متولي هذه الوظائف اأو  المتولي اأن يعيِّ

فراغهم عنها)79(. 

ومعرفته  وعفته  وديانته  علمه  في  النقود  وقف  في  المتولي  تعيين  مبررات  وتتمثل 
دروي�ض  ال�صيخ  القد�ض  لواء  اأمير  خداوردي  �صيفين  اأبو  عيَّن  فقد  ال�صرعية؛  بالمرابحة 
عبد القادر المولوي متولًيا لعلمه بديانته وعفته واأمانته)80(. وا�صترطت خا�صكي �صلطان 
)روك�صالنه( اأن يكون المتولي على وقفها رجاًل اأميًنا ذا راأي �صائب وفكر ثاقب ي�صعى في 
تح�صيل غالت الوقف)81(، وا�صترط ال�صيخ عمر بن �صم�ض الدين اأبو عبد اهلل محمد بن 
اأبي اللطف التولية لل�صيخ �صدر الدين داود مدة حياته لوثوقه بعفته وديانته)82(. اأما بيمانة 

)76( �ض �ض ق، �ض 91، �ض 258، 15 جمادى الثاين 1019 هـ / 16 اأب 1610م. 
)77( �ض. �ض، �ض 76، �ض 129، 130 )8 �صوال 1002هـ/ 27 حزيران 1594م(. 

)78( �ض. �ض، موؤ�ص�صة اإحياء الرتاث والبحوث االإ�صالمية، ملف )7/ 12-2/ 33/ 13(. 
)79( �ض. �ض، �ض 105، �ض 645-648 )25 حمرم 1032هـ/ 29 ت�صرين الثاين 1622م(. 

)80( �ض. �ض، �ض 66، �ض 551 )اأوائل رجب 995هـ/ اأوائل حزيران 1587م(. 
)81( �ض. �ض، �ض 270، �ض 18-24 )اأوا�صط �صعبان 964هـ/ اأوا�صط حزيران 1557م(. 

)82( �ض. �ض، �ض 66، �ض 416-419 )اأوا�صط ربيع االأول 995هـ/ اأواخر �صباط 1587م(. 
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واالأربحة يحفظان  المعاملة  في  والناظر ماهرين  المتولي  يكون  اأن  �صرطت  فقد  خاتون 
اأ�صل المال وربحه)83(. 

اأحد  بتعيين  اأمًرا  ي�صدر  المتولي عندما  بع�ض مهام  ال�صرعي  الحاكم  يحدد  وقد 
بن  خليل  ال�صيخ  عيَّن  ال�صرعي  الحاكم  اأن  ال�صرعية  الحجج  اإحدى  فتذكر  المتولين، 
اإبراهيم العيزراوي في وظيفة التولية والنظر على وقف الجامع العمري بقرية اللطرون)84( 
وترميمه  تعميره  في  وي�صرفه  اإيراده  ويقب�ض  الوقف  والنظر على  التولية  اأمور  ليتعاطى 

وجميع لوازمه من تنوير وح�صر وغير ذلك)85(. 

ومن مهام المتولي االإ�صراف على معامالت الوقف من تاأجير اأو ا�صتبدال اأو ا�صتدانة 
اأو مقاطعة اأو مغار�صة اأو مزارعة، واالإ�صراف على تعمير الوقف، ومراقبة العاملين فيه، 
ر  فمثاًل ذكرت اإحدى الحجج اأن خليل اللطفي متولي اأوقاف المدر�صة ال�صالحية)86( اأجَّ
جميع اأرا�صي قرية �صلواد)87( لعقل بك مت�صلم القد�ض لمدة �صنة بمبلغ خم�صين قر�ًصا)88(. 

الحنفية)89(،  المدر�صة  وقف  على  المتولي  الحنفي  الديري  القا�صي  قاطع  بينما   
من  الوقف  في  الجارية  بتير  قرية  من  يتح�صل  ما  على  بالقد�ض،  الزعيم  بك  ح�صين 
 50 بمبلغ  ذلك  وغير  الب�صتان  ومح�صول  االأ�صجار  وعدا  وال�صتوية  ال�صيفية  المحا�صيل 

�صلطاني)90(. 

)83( �ض. �ض، �ض 72، �ض 471 )اأوائل حمرم 991هـ/ اأواخر كانون الثاين 1583م(. 
)84( اللطرون: تقع اإىل الغرب من القد�ض. الدباغ، بالدنا، ج4، ق�صم2، يف الديار اليافية، �ض514، 517. 

)85( �ض. �ض، �ض246، �ض 65 )22 حمرم 1180هـ/ 30 حزيران 1766م(. 
ين االأيوبـــيرّ عام 588هـ/1192م علـــى فقهاء املذهب  )86( املدر�صـــة ال�صالحيـــة: ان�صاأهـــا ووقفها �صالح الدرّ

ال�صافعي. اليعقوب، ناحية، ج2، �ض328، 329، 330. 
)87( �صلـــواد: تقـــع اإىل ال�صمـــال ال�صرقي مـــن رام اهلل. الدبـــاغ، بالدنا، ج8، ق�صـــم2، يف ديار بيـــت املقد�س، 

�ض307، 308. 
)88( �ض. �ض، �ض193، �ض 226، 227 )اأواخر �صفر 1013هـ/ اأواخر متوز 1604م(. 

)89( املدر�صة احلنفية )املعظمية( اأمر امللك املعظم عي�صى باإن�صائها يف القد�ض �صنة 614 هـ. 
)90( �ض �ض ق، �ض 57، �ض 415، 4 ذي احلجة 1001 هـ / 31 اأب 1593م. ال�صلطاين: عملة ذهبية عثمانية بداأ 
ب�صكها يف زمن ال�صلطان حممد بن مراد �صنة 828 هـ / 1477م. باموك، التاريخ، �ض 123، اأينجالك/ك، 

التاريخ، القت�ضادي، ج 2، 747 – 748. 
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وقد تنوعت فئات المتولين، فكان بع�صهم من ال�صيوخ والتجار والق�صاة والدراوي�ض 
والمدر�صيـــن وكبار رجال الدولة في القد�ض، فمثاًل عيَّن اأحمد بك وم�صطفى ولدا االأمير 
محمـــود بك �صيخ التجار بالقد�ض، الخواجة جمال الدين بن �صعد الدين بن الربيع متولًيا 
علـــى وقفهما)91(، وعيَّن محمـــد با�صا اأبو الفول فخر التجار زبـــدة االأتقياء، الخواجة عبد 
الجـــواد الع�صلي �صيخ ال�صـــادة التجار بالقد�ض)92(، وفي حجة اأخـــرى عين محمد با�صا اأبو 

الفول فخر التجار بالقد�ض الخواجة محمد بن نور الدين ال�صاحب)93(. 

اأو المدر�صين؛ حيث عيَّن  اأو الدراوي�ض  وقد تكون التولية من ن�صيب اأحد الق�صاة 
خداوردي اأبو �صيفين غازي، الدروي�ض عبد القادر جلبي المولوي)94(، وعيَّن زيرك اآغا، 
الدروي�ض علي بن خ�صر ثم من بعده لالأر�صد فاالأر�صد من ذريته)95(، وكذلك فعل اإ�صالم 
بك اأمير لواء القد�ض عندما عيَّن الدروي�ض علي بن خ�صر الم�صد بالم�صجد االأق�صى)96(، 
اأما �صليمان بن عبد الرحمن المدني فقد عيَّن منال اإبراهيم بن ح�صام الدين)97(، و�صرط 
فقيه  اللطف  اأبي  بن  اإ�صحاق  لل�صيخ  والنظر  التولية  غزة  لواء  اأمير  ر�صوان  با�صا  اأحمد 
لعمدة  وقفه  على  التولية  القد�ض  محافظ  الفول  اأبو  با�صا  محمد  و�صرط  ال�صافعية)98(، 
النا�صكين منهل الواردين مربي الفقراء المريدين محمد اأفندي �صيخ المولوية بالزاوية 
عبد  لل�صيخ  وقفه  على  التولية  زادة  اإ�صماعيل  �صرط  بينما  وعليهم)99(،  عليها  الموقوفة 
الغفار، فقيه الحنفية بالقد�ض، ومن بعده لالأر�صد فاالأر�صد من اأوالده واأوالد اأوالده وذريته 

من الذكور، ثم من بعدهما لمن يكون رئي�ض الكتاب بالقد�ض)100(. 

)91( �ض. �ض، �ض 71، �ض 65 )غرة حمرم 995هـ/ غرة كانون االأول 1586م/ اأوا�صط كانون الثاين 1586م(. 
)92( �ض. �ض، �ض 130، �ض 33 )8 جمادى الثاين 1052هـ/ 3 اأيلول 1642م(. 
)93( �ض. �ض، �ض 131، �ض 232-236 )25 حمرم 1043هـ/ 1 اآب 1633م(. 

)94( �ض. �ض، �ض 66، �ض 551، 552 )اأوائل رجب 995هـ/ اأوائل حزيران 1587م(. 
)95( �ض. �ض، �ض 67، �ض 64 )3 حمرم 996/ 4 كانون الثاين 1587م(. 

)96( �ض. �ض، �ض 76، �ض 129، 130 )8 �صوال 1002هـ/ 27 حزيران 1594م(. 
)97( �ض. �ض، �ض 72، �ض 372 )18 �صوال 999هـ/ 9 اآب 1591م(. 

)98( �ض. �ض، �ض 85، �ض 41، 42 )15 رم�صان 1013هـ/ 4 �صباط 1605م(. 
)99( �ض. �ض، �ض 107، �ض 32 )6 ربيع الثاين 1033/ 27 كانون الثاين 1624م(. 
)100( �ض. �ض، �ض 76، �ض 126، 130 )8 �صوال 1002هـ/ 27 حزيران 1594م(. 



- 133 -

ونال المدر�صون ن�صيًبا من التولية، فقد عينت بلقي�ض خاتون فخر المدر�صين ال�صيخ 
فخر  اآغا  عثمان  عيَّن  بينما  الديري)101(،  العون  اأبي  القا�صي  بن  اإ�صماعيل  الدين  عماد 
المدر�صين ال�صيخ عبد القادر زين الدين بن المرحوم ال�صيخ �صالح الدين ال�صهير ن�صبه 
بابن داود)102(، وعيَّن محمد اأفندي بن اإبراهيم فخر الق�صاة المكرمين وزبدة المحققين 

ال�صيخ �صرف الدين الديري)103(. 

هذه  من  بن�صيب  القد�ض  بمدينة  المقيمين  العثمانية  الدولة  رجال  كبار  وحظي 
الف�صائل  م�صتجمع  واالأماجد  االأكابر  افتخار  خاتون  بلقي�ض  عينت  فمثاًل  الوظيفة، 
والمحامد، موالنا نجمي محمد بك االأرك بلواء القد�ض ال�صريف)104(، وعيَّن فتح اهلل بن 
االأمير دروي�ض محمد افتخار االأكابر واالأماجد م�صتجمع الف�صائل والمحامد �صم�ض الدين 
محمد بك الينكجري)105( بلواء القد�ض)106(. بينما عين ح�صن بن يو�صف متولًيا على وقفه 
يو�صف بن عبد اهلل االأنباري)107( بالعمارة العامرة)108(، وا�صترط الملك االأف�صل االأيوبي 
اأن يكون المتولي على وقفه على المغاربة قدوة م�صايخ المغاربة في القد�ض، واأن يتابع كل 

�صغيرة وكبيرة في �صوؤون الوقف)109(. 

اإحدى  اإلى  انتقالها  حال  اأوقافهم  على  التولية  الذري  الوقف  في  الواقفون  وجعل 
م�صطفى  بن  نجيب  حدد  فقد  االأماكن،  هذه  اإدارة  يتولى  من  اإلى  الدينية،  الموؤ�ص�صات 
الم�صري اأنه اإذا اآل وقفه اإلى الحرم القد�صي فمتولي الحرم يكون ناظًرا على الوقف)110(. 

)101( �ض. �ض، �ض 72، �ض 427 )17 حمرم 1000هـ/ 4 ت�صرين الثاين 1591م(. 
)102( �ض. �ض، �ض82، �ض 400 )ربيع االأول 1009هـ/ اأوا�صط اأيلول 1600م(. 

)103( �ض. �ض، �ض 127، �ض 606 )اأواخر ذي القعدة 1048هـ/ اأوائل ني�صان 1638-1639م(. 
)104( �ض. �ض، �ض 40، �ض 39 )10 �صوال 968هـ/ 24 حزيران 1561م(. 

)105( الينكجري: وهو قائد وحدة اأوفوج يف اجلي�ض االنك�صاري، اآوغلي، الدولة العثمانية، ج1، �ض385. 
)106( �ض. �ض، �ض 40، �ض 39 )10 �صوال 968هـ/ 24 حزيران 1561م(. 

)107( االنباري: امل�صوؤول عن خمزن احلبوب االأن�صي، الدراري، �ض48. 
)108( �ض. �ض، �ض 66، �ض 563 )16 �صعبان 995هـ/ 22 متوز 1587م(. 

)109( املهتدي، الأوقاف، �ض 260. 
)110( �ض. �ض، �ض 325، �ض 59، 60 )23 �صعبان 1257هـ/ 10 ت�صرين االأول 1841م(. 
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وبيَّن محمد اأفندي المولوي اأنه اإذا اآل الوقف اإلى الحرم االإبراهيمي، يكون المتولي عليه 
حال  اأنه  ا�صكندراني  علي  بن  خليل  وحدد  االإبراهيمي)111(،  الحرم  اأوقاف  على  المتولي 

انتقال وقفه على م�صالح ال�صخرة، فمتولي اأوقافها يكون هو المتولي على الوقف)112(. 

وكان المتولون يتلقون اأجوًرا متفاوتة عن عملهم يحددها �صاحب الوقف، ففي حين 
كان المخ�ص�ض للدروي�ض علي خ�صر المتولي على وقف اإ�صالم بك، ت�صعة دنانير �صلطانية 
�صنوًيا عن كل يوم قطعة م�صرية)113(، كان مخ�ص�ض جمال الدين بن �صعد الدين �صيخ 

التجار بالقد�ض �صتة ون�صف �صلطاني �صنوًيا)114(. 

وكان بع�ض اأ�صحاب الوقف يحددون علوفة )اأجر( المتولي �صنوًيا اأو يومًيا اأوكليهما 
مًعا، وقد تفاوتت هذه المبالغ من متوٍل اإلى اآخر، فقد تلقى الدروي�ض عبد القادر المولوي 
بن اأحمد جلبي عثمانية)115( في كل يوم)116(، ويو�صف بن عبد اهلل االأنباري �صتين قطعة كل 
�صنة)117(، وفخر التجار عبد الجواد الع�صلي قر�صين في كل �صنة)118(. كما تلقى ال�صيخ عبد 
القادر زين الدين �صالح الدين ال�صهير ن�صبه بابن داود ثالثين �صلطانًيا في كل �صنة)119(، 

ونور الدين ال�صاحب �صتة قرو�ض)120(. 

)111( �ض. �ض، �ض 329، �ض 139، 140 )ربيع االأول 1263هـ/ 17 �صباط 1847م(. 
)112( �ض. �ض، �ض 281، �ض 127 )21 جمادى االأوىل 1214/ 21 ت�صرين االأول 1799م(. 

)113( �ض. �ض، �ض 76، �ض 129، 130 )8 �صوال 1002هـ/ 27 حزيران 1594م(. 
القطعـــة امل�صرية: وهي البارة وهي من النقود الف�صية الرّتي �صكت يف م�صر باموك، التاريخ، �ض184، 

185، الكرملي، النقود، �ض211، 212. �ض. �ض، �ض104، �ض184، 7 جمادى االأوىل 1030هـ
)114( �ض. �ض، �ض 71، �ض 65 )غرة حمرم 995هـ/ غرة كانون االأول 1586م(. 

)115( العثمانيـــة: وهـــي العملـــة العثمانية االآقجـــة، ايناجلك، التاريـــخ، ج2، �ـــض743، 744، اآوغلي، الدولة 
العثمانية، ج1، �ض663. 

)116( �ض. �ض، �ض 67، �ض 64)3 حمرم 996هـ/ 4 كانون االأول 1587م(. 
)117( �ض. �ض، �ض72، �ض 372 )18 �صوال 999هـ/ 9 اآب 1591م(. 

)118( �ض. �ض، �ض 130، �ض 33 )8 جمادى الثاين 1052هـ/ 3 اأيلول 1642م(. 
)119( �ض. �ض، �ض82، �ض 400 )ربيع االأول 1009هـ/ اأوا�صط اأيلول 1600م(. 
)120( �ض. �ض، �ض 121، �ض 232-236 )25 حمرم 1043هـ/ 1 اآب 1633م(. 
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�صهرًيا)121(، وحدد عبد اهلل  وقفها ثالثين قطعة  لمتولي  �صلطان  وعينت خا�صكي 
اأفندي لمتولي وقفه قر�صين كل �صنة لقاء خدمة التولية)122(، واأ�صارت حجة اأخرى اإلى اأن 
ال�صيخ نور الدين بن علي الثوري كان يتولى وظيفة النظر والتولية على وقف مراد با�صا، 
ويتقا�صى ثمانية �صلطاني �صنوًيا)123(. وخ�ص�صت بيمانة خاتون خم�صمائة عثماني �صنوًيا 
لمن يكون متولًيا وناظًرا على وقفها)124(، وبلقي�ض خاتون لمتولي وقفها ال�صيخ عماد الدين 
زيان  بن  درناقي  وجعل  �صنوًيا)125(.  م�صرية  قطعة  ت�صعين  الديري  العون  اأبي  اإ�صماعيل 
اآغا، نائب الناظر بحرم القد�ض، متولًيا على وقفه وله في كل �صنة قر�ًصا  ال�صيخ محمد 
اأبو �صعيد اأ�صعد بن �صعد الدين بن ح�صن بن خان التبريزي فقد حدد  ون�صف)126(. اأما 
للمتولي خم�صة ع�صر قر�ًصا كل �صنة)127(. وكان ال�صيخ قدوة الم�صدرين عبد القادر زين 
الدين بن �صالح الدين ال�صهير بابن داود يتولى وظيفة التولية على وقف مراد با�صا ويتلقى 

ت�صعين قطعة م�صرية �صنوًيا)128(. 

وكان القا�صي يقر تعيين المتولي حال �صغور الوظيفة بوفاة متوليها اأو تنازله عنها، 
فقد اأقر الحاكم ال�صرعي كل من مو�صى و�صقيقه �صياء ابني ال�صيخ عبد الرحمن الع�صلي 
الحاج مو�صى بن علي  ا عن  االأزرق، عو�صً اإ�صماعيل  ال�صيخ  التولية على وقف  في وظيفة 
النحا�ض بحكم وفاته)129(. واأقر الحاكم ال�صرعي تعيين خليل بن اإبراهيم العيزراوي في 
وظيفة التولية، والنظر على وقف الجامع العمري بقرية اللطرون، ليتعاطى اأمور التولية 

والنظر لخلو الوظيفة ممن يبا�صرها)130(. 

)121( �ض. �ض، �ض 270، �ض 18-24 )اأوا�صط �صعبان 964هـ/ اأوا�صط حزيران 1557م(. 
)122( �ض. �ض، �ض 187، �ض 87 )اأوائل جمادى االأوىل 1087هـ/ 12 متوز 1676م(. 

)123( �ض. �ض، �ض 67، �ض 106 )9 ربيع االأول 996هـ/ 6 �صباط 1588م(. 
)124( �ض. �ض، �ض 72، �ض 471 )اأوائل حمرم 994هـ اأواخر كانون الثاين 1585م(. 

)125( �ض. �ض، �ض72، �ض 426 )17 حمرم 1000هـ / 4 ت�صرين الثاين 1591م(. 
)126( �ض. �ض، �ض 146 )20 رجب 1061هـ/ 4 اأيار 1657م(. 

)127( �ض. �ض، موؤ�ص�صة اإحياء الرتاث والبحوث االإ�صالمية، ملف )7/ 2012/ 33/ 13(. 
)128( �ض. �ض، �ض 78، �ض 267 )ختام ذي احلجة 1005هـ/ اأوا�صط اآب 1597م(. 

)129( �ض. �ض، �ض 213، �ض 20 )�صوال 1130هـ/ 16 اأيلول 1718م(. 
)130( �ض. �ض، �ض 65، �ض249 )22 حمرم 1180/ 30 حزيران 1766م(. 
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وفي حجة اأخرى، اأن الحاكم ال�صرعي اأقر قدوة ق�صاة االإ�صالم ال�صيخ اأبا الهدى في 
وظيفة التولية على وقف المرحوم علي بن يون�ض �صيخ الحرم، ليعامل في المال الموقوف، 

لما راأى الحاكم ال�صرعي من ديانته وا�صتقامته وعفته واأمانته)131(. 

وقد يتنازل المتولي ل�صخ�ض اآخر عن التولية بر�صاه واختياره، ويقر القا�صي ذلك، 
وهو ما نجده في تقرير الحاكم ال�صرعي الحاج �صليمان بك الع�صلي في ُثمن وظيفة التولية 
ا عن المت�صرف �صالح بن ال�صيخ �صالح مو�صى  على وقف المدر�صة المنجكية)132( عو�صً

الحموري بحكم فراغه له عن ذلك)133(. 

وهناك ما ي�صير اإلى اإمكانية تنازل المتولي عن وظيفته ل�صخ�ض اآخر، مقابل مبلغ 
الحاكم  قرر  فقد  الوظيفة؛  عن  )الفارغ(  للمتنازل  له  المفروغ  يدفعه  المال  من  معين 
المنجكية،  المدر�صة  وقف  على  التولية  وظيفة  ثمن  في  الع�صلي  �صليمان  ال�صيخ  ال�صرعي 
واختياره،  ر�صاه  بح�صن  الحموري  مو�صى  بن  خليل  ذلك  مت�صرف  عن  ا  عو�صً بالقد�ض 

وقب�ض نظير هذا الفراغ ثمانين زولطة)134(. 

ال�صيد علي بن محمد �صم�ض الدين بن داود ذكر للحاكم  اأن  اأخرى،  وتذكر حجة 
قطيبا  بن  الدين  بدر  جده  وقف  على  التولية  وظيفة  با�صمه  المقرر  من  اأن  ال�صرعي 
االأن�صاري، واأنه عاجز عن خدمة التولية، واأنه فرغ بح�صن اختياره عن الوظيفة لعمة اأبيه 

�صالحة بنت محمد بن �صعد بعو�ض قدره خم�صين قر�ًصا عدديه)135(. 

)131( �ض. �ض، �ض 81، �ض 308 )غرة حمرم 1020هـ/ اأوا�صط اآذار 1611م(. 
ين منجك اليو�صفي النا�صـــري )ت776هـ/1374م(،  )132( املدر�صـــة املنجكية: تن�صب اإىل االأمـــري �صيف الدرّ
كان موقوًفـــا عليهـــا 6.5 قرياط من قرية بيت �صفافا. دفرت427، �ـــض205، 206، اليعقوب، ناحية، ج2، 

�ض323. عبد املهدى، املدار�س، ج2، �ض82-76. 
)133( �ض. �ض، �ض 249، �ض 46 )اأواخر ذي احلجة 1179هـ/ اأوائل حزيران 1766م(. 

)134( �ض. �ض، �ض 249، �ض 65 )22 حمرم 1180هـ/30 حزيران 1766م(. 
* الزولطـــة: وهي عملة بولنديـــة جلبها التجار االأوروبيون اإىل الدولة العثمانيـــة وا�صتخدمت يف املعامالت 
املاليـــة يف الدولـــة العثمانية. ايناجلك، التاريـــخ القت�ضادي، ج2، �ض764، �ـــض. �ض، �ض256، �ض148، 

اأواخر ربيع الثاين 1197هـ / 3 ني�صان 1783م. 
)135( �ض. �ض، �ض 185، �ض 72 )12 ربيع الثاين 1093هـ/ 20 ني�صان 1682م(. 

* القر�ـــض العـــددي: من العمـــالت العثمانية الف�صيـــة، وكاَن ي�صاوي 30 قطعة م�صريـــة، �ض. �ض، �ض187، 
�ض131، 15 رم�صان 1066هـ/8 حزيران 1656م. باموك، التاريخ املايل، �ض190. 
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فقد  بالوراثة،  وانتقالها  الم�صتحقين،  وتعدد  التولية،  وظيفة  على  للتناف�ض  ونظًرا 
منها  ح�صة  منهم  واحد  كل  يتولى  االأ�صخا�ض،  من  عدد  الواحدة  الوظيفة  يتولى  اأ�صبح 
كالن�صف اأو الثلث اأو الربع، فذكرت اإحدى الحجج اأن الحاكم ال�صرعي عيَّن عبا�ض ومحمد 
النبي  والنظر على وقف  التولية  ثلث وظيفة  الحاج م�صطفى بن محمد غ�صية في  ولدا 
مو�صى والنبي لوط، �صركة كل من في�ض اهلل غ�صية واأوالد �صالح غ�صية بحق الباقي)136(. 
وذكـــرت حجـــج اأخرى جـــود اهلل وعبد الباقي ونجـــم الدين وعبـــد اهلل وعبد الغني 
واأبو العال العلمية )العلمي( المتولون على وقف الخانقاة ال�صالحية)137(، واإ�صحاق وعماد 
الديـــن ولدا محمد الخطيب بالم�صجـــد االأق�صى، اللذان كانا يتوليـــان وظيفة النظر على 

وقف جدهم االأعلى الأبيهم)138(. 

وُيعزل المتولي عن وظيفته بناء على طلب من الم�صتفيدين، فقد ح�صر عدد من 
الم�صتفيدين من وقف المغاربة، وطلبوا عزل محمد بن وارث عن الم�صيخة، والتولية، لكونه 
لي�ض فيه قابلية ولياقة للتولية)139(، وقد يعزل الحاكم ال�صرعي المتولي والناظر كما عزل 
ال�صيد عبد الرحيم اأفندي عن وظيفة النظر والتولية على وقف المدر�صة العثمانية)140( 
لثبوت �صقاوته وف�صاده بعد ثبوت ذلك باإخبار الثقات)141(. ويظهر الجدول التالي اأ�صماء 

بع�ض المتولين واالأوقاف التي تولوا اإدارتها: 

)136( �ض. �ض، �ض 220، �ض 96 )11 جمادى االأوىل 1250هـ/ 15 اأيلول 1834م(. 
)137( �ض. �ض، �ض 228، �ض 57 )12 ربيع الثاين 1150هـ/ 9 اآب 1737م(. 

ين االأيوبيرّ �صنة 583هـ/1187م لل�صوفية يف القد�ض.  * اخلانقـــاة ال�صالحية: اأن�صاأها ووقفها �صـــالح الدرّ
اليعقوب، ناحية، ج2، �ض349، عبد املهدي، املدار�س، ج2، �ض425-403. 
)138( �ض. �ض، �ض 208، �ض 84 )10 �صوال 1125هـ/ 30 ت�صرين االأول 1713م(. 

)139( �ض. �ض، �ض193، �ض 306 )اأواخر ربيع الثاين 1103هـ/ اأواخر كانون الثاين 1692م(. 
)140( املدر�صـــة العثمانيـــة: اأن�صاأتهـــا ووقفتها اأ�صفهـــان �صاه خاتون بنـــت حممود العثمانيـــة يف القد�ض �صنة 

840هـ/1436. اليعقوب، ناحية، ج2، �ض317، عبد املهدي، املدار�ض، ج2، �ض139-130. 
)141( �ض. �ض، �ض193، �ض 9 )اأوائل �صعبان 1103هـ/ اأواخر ني�صان 1692م(. 
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الوقفالمتولي
الثريا بال�صخرة الم�صرفةمفخر ال�صادات والعلماء وفا اأفندي

الم�صجد االأق�صى وقبة ال�صخرةفخر االأماثل واالأعيان �صليمان اآغا
الم�صجد االأق�صىاإبراهيم بن عمر جاوي�ض

البيمار�صتان ال�صالحيال�صيخ �صالح الدين الجعبي
المدر�صة الخاتونيةال�صيخ طه بن جماعة

البيمار�صتان ال�صالحي�صالح الدين بن اأبي بكر
المدر�صة االأمينيةبدر الدين عبد المعطي وخليل وم�صطفى اأوالد اإبراهيم الدجاني

المدر�صتان الخاتونية والزمنيةعبد اهلل بن محمد العفيفي
المدر�صة الجوهريةم�صطفى اأفندي مفتي ال�صادة الحنفية

الرباط المن�صوري�صليمان الع�صلي
المدر�صة المنجكيةجود اهلل وعبد الباقي ونجم الدين وعبد اهلل وعبد الغني اأبو العال العلمي

الخانقاة ال�صالحيةغانم بن علي بن ح�صين االأن�صاري
الخانقاة ال�صالحيةاأحمد بن ر�صوان با�صا بن م�صطفى

العمارة العامرةعمر جاوي�ض
قبة ال�صخرةح�صين اآغا
قبة ال�صخرةوفا اأفندي

المحيا ال�صريف�صليمان الداودي
وقف بلقي�ض خاتونعمدة ق�صاة الم�صلمين القا�صي اإ�صماعيل عماد الدين بن اأبي العون الديري

ال�صيخ عبد القادر بن عبد القادر �صيخ الحرماإبراهيم اآغا، اآغا دار ال�صعادة
وقف مراد با�صاقدوة الم�صدرين ال�صيخ عبد القادر زين الدين بن ال�صيخ �صالح الدين بن داود

الواقفون  كان  ما  وغالًبا  واحد.  ل�صخ�ض  مًعا  والتولية  النظر  وظيفتا  تجمع  وقد 
يجعلون هذه الوظيفة لهم طوال حياتهم؛ ولكنهم تباينوا في اأيلولة الوظيفة من بعدهم؛ 
فبع�صهم جعلها لنف�صه مدة حياته، ثم من بعده لالأر�صد فاالأر�صد من الموقوف عليهم، 
وهذا ما ن�ض عليه كل من الحاج م�صطفى قويدر)142(، وفقيه اهلل جلبي بن عمر ال�صهير 
بابن نمر)143(، والحاج اأوي�ض بن طرخان بن عبد اهلل الرومي)144(، وعالء الدين بن غر�ض 

الدين خليل)145(. 

)142( �ض. �ض، �ض 236، �ض 305 )اأواخر �صعبان 1163هـ/ اأوائل اآب 1750م(. 
)143( �ض. �ض، �ض 198، �ض 44 )13 ربيع االآخر 1109هـ/ 29 ت�صرين االأول 1697م(. 

)144( �ض. �ض، �ض 27، �ض 335، 336 )�صوال 906هـ/ اأواخر ني�صان 1501م(. 
)145( �ض. �ض، �ض 33، �ض 276 )15 رجب 963هـ/ 25 اأيار 1556م(. 
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بينما �صرط البع�ض االآخر النظر والتولية لنف�صه مدة حياته، وجعلها من بعده لواحد 
اأو اثنين من اأبنائه، فقد جعل نجيب بن م�صطفى الم�صري النظر والتولية له مدة حياته، 
ثم من بعده لولده دروي�ض، ثم لالأر�صد فاالأر�صد من الموقوف عليهم)146(. وجعل محمد 
�صنع اهلل بن خليل اأفندي الخالدي، النظر والتولية لنف�صه مدة حياته، ثم من بعده لولديه 

خليل وفي�ض اهلل، ثم من بعدهما لالأر�صد فاالأر�صد من الموقوف عليهم)147(. 

وجعل محمود بن محمود بن نجم الدين الغزي، النظر والتولية لنف�صه مدة حياته، 
ثم من بعده لالأر�صد من الم�صتحقين)148(. و�صرط محمد نجم الدين بن محمد بن بدر 
ابن جماعة النظر والتولية الأوالده االأر�صد فاالأر�صد منهم)149(. وجعل �صم�ض الدين محمد 
ابن تاج الدين عبد الوهاب التولية من بعده لولديه محمود وعلي، ثم من بعده لالأر�صد 
فاالأر�صد من الموقوف عليهم)150( وجعل عماد الدين اأبو النجا محمد بن بدر الدين بن 
الح�صن بن عالء اأبي الح�صن بن ال�صائح ال�صافعي النظر والتولية لنف�صه مدة حياته، ثم من 
بعده البنته فاطمة، ثم من بعدها لالأر�صد فاالأر�صد من الموقوف عليهم)151(. وجعل الحاج 
الموقوف  من  فاالأر�صد  لالأر�صد  بعدها  من  ثم  لزوجته  النظر  الهكاري  بن محمد  باكير 
عليهم)152(. اأما راغب اأفندي بن نعمان بن راغب الخالدي، فقد جعل التولية والنظر على 
وقفه لنف�صه مدة حياته، ثم من بعده لالأر�صد فاالأر�صد من اأوالده، على اأن يقدم االأعلم 

واالأ�صلح، فاإن لم يوجد منهم اأحد فالتولية الأوالد وذرية �صقيقته فطومة)153(. 

وقد تعطى وظيفة النظر والتولية للن�صاء؛ فقد جعل جار اهلل بن اإ�صحاق الجورملي 
التولية والنظر لنف�صه طوال حياته، ثم من بعده لل�صت الم�صونة واجدة خاتون، ثم من 

)146( �ض. �ض، �ض 325، 59، 60 )23 �صعبان 1257هـ/ 18 اأيلول 1841م(. 
)147( �ض. �ض، �ض 110، �ض 86 )14 �صوال 1034هـ/ 21 متوز 1625م(. 

ا:  )148( �ـــض. �ض، �ض 75، �ـــض 46 )اأوائل ربيع الثاين 1000هـ/ اأوا�صط كانون الثـــاين 1592م(. انظــر اأيـ�صً
�ض. �ض، �ض30، �ض 76، 77 )اأواخر جمادى االأوىل963/ اأوا�صط ني�صان 1556م(؛ �ض. �ض، �ض72، �ض 2 

)23 رجب 998هـ/ 28 اأيار 1590م(. 
)149( �ض. �ض، �ض 27، �ض 2 )23 رجب 998هـ/ 28 اأيار 1590م(. 

)150( �ض. �ض، �ض 18، �ض 381 )�صعبان 953هـ/ اأواخر اأيلول 1546م(. 
)151( �ض. �ض، �ض 7، �ض 575-579 )م�صتهل ذي القعدة 909هـ/ اأوا�صط ني�صان 1504م(. 

)152( �ض. �ض، �ض 1، �ض 277 )29 رم�صان 937/ 16 اأيار 1531م(. 
)153( �ض. �ض، �ض398، �ض 62 )8 ربيع الثاين 1322هـ/ 22 حزيران 1904م(. 
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بعدها لالأر�صد فاالأر�صد ممن يوؤول الوقف اإليهم، فاإذا لم يكن ثمة ر�صيد فالحاكم ال�صرعي 
في القد�ض يقرر من يرى اأهليته و�صالحيته)154(. 

وقد تجمع وظيفة النظر والتولية اإلى جانب وظائف اأخرى ل�صخ�ض واحد، فقد قرر 
الحاكم ال�صرعي تعيين بدر الدين عبد المعطي وخليل وم�صطفى ولدا اإبراهيم الدجانـي، 
في وظيفـة التولية والنظـر والم�صيخـة على المدر�صة االأمينية)155(. وذكرت حجـة اأخـرى 
اأن ال�صيـخ محمد بن من�صور بن الحاج ح�صن كان يتـولى وظيفـة التولية والنظر والم�صيخة 

بالرباط المن�صوري)156(. 
ويقوم المتولون بتاأجير العقارات الوقفية، ففي اإحدى الحجج اأن عبد الرحمن بن 
اف بك اأمير لواء نابل�ض ا�صتاأجر �صنة 1067هـ/1657م من  عبد الوهاب الوكيل عن ع�صرّ
داود، جميع  النبي  اأوقاف  على  المتولين  اأحد  وهو  الدجاني،  اإ�صحاق  بن  ال�صيخ محمود 
ثالث  لمدة  الوقف  في  الجارية  الزاوية  قرية  من  الن�صف  وقدرها  ال�صائعة  الح�صة 

�صنوات.)157(
ار اأو المتولين بعائدات الوقف دون موافقة القا�صي  هذا، وكان ت�صرف اأحد النظرّ

اإحدى المخالفات التي ت�صبب توبيخ الناظر اأو عزله)158(. 

10. الكــــــــــاتب
كان الكاتب يتولى كتابة وت�صجيل معامالت الوقف وح�صاباته، وكان ي�صترط فيه اأن 
يكون من الثقات المتدينين، العارفين بقوانين الكتابة وقواعدها؛ فقد ا�صترطت خا�صكي 
�صلطان اأن يكون الكاتب في وقفها من االأمناء الثقات المو�صوفين بما ف�صل من ال�صفات، 
قليل  كل  يكتب  الح�صاب،  يوم  اهلل  عذاب  من  الخائف  والكتاب،  الرقم  بقوانين  العارف 

)154( �ض. �ض، �ض48، �ض 408، 409 )15 رجب 973هـ/ 5 �صباط 1566م(. 
)155( الع�صلي، وثائق، ج3، �ض 81، 82 )اأواخر ربيع االأول 1203هـ/ اأواخر كانون االأول 1788م(. 

ين عبداهلل �صنة 730هــــ/1329م. اليعقوب، ناحية، ج2،  * املدر�صـــة االأمينية: وقفهـــا ال�صاحب اأمن الدرّ
�ض324، عبد املهدي، املدار�س، ج2، �ض47-44. 

)156( �ض. �ض، �ض113، �ض 72 )6 حمرم 1038هـ/ 7 �صباط 1038م(. 
* الربـــاط املن�صـــوري: وقفه املن�صور قالوون ال�صاحلي �صنة 681هــــ/1282م على ال�صوفية يف القد�ض. 

اليعقوب، ناحية، ج2، �ض354، عبد املهدي، املدار�س، ج2، �ض223-222. 
)157( �ض. �ض. ن)نابل�ض(-1، �ض167، غرة رجب 1067هـ/14 ني�صان 1657م. 

)158( �ض. �ض، �ض72، �ض 466 )18 �صفر 999هـ/ 16 كانون االأول 1590م(. 
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كثر  ما  يكتب  )للنفقات(  للخرج  كاتًبا  عينت  اأنها  كما  تاأخير؛  وال  ت�صويف  دون  وكثير 
وقل من غير ت�صويف في اإدارته. وهذا يعني اأنها عينت كاتبين: االأول للواردات، والثاني 
وا�صترطت  ونفقاته)159(.  الوقف  واردات  وكثرة  الموقوفات  لكثرة  وذلك  للم�صروفات؛ 
بيمانة خاتون اأن يكون كاتًبا على وقفها َمْن يعلم قوانين الكتابة والكترّاب، محا�صًبا يعرف 

اأ�صاليب المحا�صبة والح�صاب)160(. 

االأوقاف  على  الكتابة  يتولون  الذين  الكترّاب  ال�صرعية  المحكمة  �صجالت  وذكرت 
العائدة للم�صجد االأق�صى وقبة ال�صخرة، فاأ�صارت اإحدى الحجج اإلى قدوة الكترّاب حمزة 
جلبي بن محمود جلبي كاتب اأوقاف الحرم ال�صريف)161(. وذكرت اأخرى عبد اهلل المالح 
اأوقاف  كاتب  جلبي  محمد  بن  و�صاهين  االأق�صى)162(،  والم�صجد  ال�صخرة  وقف  كاتب 
ال�صخرة)163(، وح�صن بن خ�صر الرومي كاتب ترميمات)164( اأوقاف الم�صجد االأق�صى)165(. 

ي�صبلها  التي  واالأوقاف  والخانقاوات  المدار�ض  الأوقاف  كترّاب  هناك  كان  كذلك 
الخالدي  اهلل  �صنع  اإلى محمد  ال�صرعي  ال�صجل  فاأ�صار  المختلفة،  الجهات  على  االأفراد 
الكاتب بالمدر�صة الفار�صية)166(. ومنال عبد الحليم بن م�صطفى كاتب اأوقاف جار اهلل 

اأفندي قا�صي القد�ض)167(، وكاتب المرمات باأوقاف البيمار�صتان ال�صالحي)168(. 

)159( �ض. �ض، �ض 270، �ض 18-24 )اأوا�صط �صعبان 964هـ/ اأوا�صط حزيران 1557م/(؛ املهتدي، اأوقاف، �ض 517.
)160( �ض. �ض، �ض 72، �ض 471 )اأوائل حمرم 994هـ/ اأواخر كانون االأول 1585م(. 

)161( �ض. �ض، �ض 31، �ض 228، 229 )15 �صفر 1093هـ/ 24 �صباط 1682م(. 
)162( �ض. �ض، �ض 249، �ض 75 )8 �صفر 1180هـ/ 17 متوز 1766م(. 

)163( �ض. �ض، �ض 78، �ض 45 )7 جمادى االأوىل 1005هـ/ 28 كانون االأول 1596م(. 
)164( كاتب املرمات: من يتوىل كتابة وت�صجيل االأموال التي تنفق على اأعمال الرتميم وال�صيانة يف وقف ما. 

)165( �ض. �ض، �ض 78، �ض 46 )اأواخر ربيع الثاين 1005هـ/ اأوا�صط كانون االأول 1596م(. 
)166( �ض. �ض، �ض 220، �ض 224 )اأوا�صط ربيع االأول 1138هـ/ اأوا�صط ت�صرين الثاين 1725م(. 

ين البكي بن قطلوة ملك بن عبداهلل �صنة 755هـ/1354م، عبد  * املدر�صة الفار�صية: اأوقفها االأمري فار�ض الدرّ
املهدي، املدار�س، ج2، �ض44-47. اليعقوب، ناحية، ج2، �ض306، 307. 

)167( �ض. �ض، �ض 71، �ض 160 )10 جمادى االأوىل 997هـ/ 28 كانون الثاين 1589م(. 
)168( �ض. �ض، �ض 71، �ض 206 )17 رم�صان 997هـ/ 31 متوز 1589م(. 

* البيمار�صتـــان ال�صالحي: بناه �صالح الدين االأيوبي يف القد�ض �صنة 585هـ/1192م. اليعقوب، ناحية، ج1، 
�ض247، عبد املهدي، املدار�س، ج1، �ض350-343. 
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كتبة  يعملون  التي  للموؤ�ص�صات  العائدة  االأوقاف  من  اأجورهم  يتلقون  الكترّاب  وكان 
ون�صف  اأربعة  ويتلقى  با�صا  مراد  وقف  على  كاتًبا  الديري  اإبراهيم  ال�صيخ  فكان  فيها، 
�صلطاني كل �صنة)169(. وقررت بيمانة خاتون ثالثمائة و�صتين عثمانًيا لمن يكون كاتًبا على 
وقفها)170(. وكان الكتبة في الم�صجد االأق�صى وقبة ال�صخرة يتلقون علوفتهم من االأوقاف 
العائدة لهما، فتذكر اإحدى الحجج اأن ال�صيخ عبد القادر جلبي بن اأحمد الخلوتي، تنازل 
ل�صاهين جلبي بن محمود جلبي عما هو بيده؛ ن�صف وظيفة الكتابة في وقف ال�صخرة بما 
لها من المعلوم وقدره في كل يوم ثمانية ع�صرة عثماني)171(. كما كان هوؤالء الكترّاب يتلقون 
اأن من الم�صتفيدين من  اأموااًل من ال�صرة الرومية)172(، فذكرت دفاتر ال�صرة الرومية 

اأموال ال�صرة جماعة الكترّاب البالغ عددهم اثنان وثالثون كاتًبا)173(. 
اأو  ن َمْن يتولى هذه الوظيفة حال �صغورها بوفاة متوليها  وكان الحاكم ال�صرعي يعيِّ
تنازله، مبرًرا ذلك بمعرفته علم الح�صاب، فتذكر اإحدى الحجج اأن الحاكم ال�صرعي قرر 
زبدة النحاة واالأ�صوليين، ال�صيخ زكريا بن �صالح ال�صهير بابن الديري، في وظيفة كاتب 
مح�صول كني�صة القيامة، لمعرفته في علم الح�صاب والتوزيع وغير ذلك على ما يتح�صل من 
مح�صول كني�صة القيامة الكائنة بالقد�ض)174(. وفي حجة اأخرى اأن الحاكم ال�صرعي عيَّن 
بدر الدين بن �صم�ض الدين الجاعوني في وظيفة الكتابة على وقف المدر�صة المنجكية، بما 

ا عن والده بحكم وفاته)175(.  لها من المعلوم، وقدره في كل يوم ثالث عثمانية عو�صً
الحاكم  قرر  فقد  ربعها،  اأو  الكتابة  وظيفة  ن�صف  الواحد  ال�صخ�ض  يتولى  وقد 
المدر�صة  اأوقاف  على  الكتابة  وظيفة  ربع  في  الجاعوني  الواحد  عبد  ال�صيد  ال�صرعي 

)169( �ض. �ض، �ض 71، �ض 343 )10 حمرم 998هـ/ 20 ت�صرين الثاين 1589م(. 
)170( �ض. �ض، �ض 72، �ض 471 )اأوائل حمرم 994هـ/ اأواخر كانون االأول 1585م(. 

)171( �ض. �ض، �ض 71، �ض 261 )6 ذي القعدة 997هـ/ 17 اأيلول 1589م(. 
)172( ال�صـــرة الروميـــة: االأمـــوال التي تاأتي كلرّ �صنة مـــن العا�صمة العثمانيـــة ا�صتانبول لتـــوزع على العلماء 
والفقـــراء وال�صلحـــاء واملجاوريـــن من اأهايل القد�ـــض. �ض. �ض، �ـــض220، �ض72، اأواخـــر ذي احلجة 
1145هـ/اأوائـــل حزيـــران 1736م. �ض. �ض، �ض279، �ـــض57، اأوا�صط جمـــادى االأوىل 1212هـ/اأواخر 

ت�صرين االأول 1797م. 
)173( �صابان، �ضرة القد�س، �ض 1-25، دفرت تق�صيمات �صرة �صريفة، �ض 80-25. 

)174( �ض. �ض، �ض 31، �ض 228، 229 )15 �صفر 1093هـ/ 24 �صباط 1682م(. 
)175( �ض. �ض، �ض 78، �ض 46 )اأواخر ربيع الثاين 1005هـ/ اأواخر ت�صرين الثاين 1596م(. 
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المعلوم وقدره في كل يوم عثماني)177(، كذلك كان محمد  البا�صطية)176( بما لذلك من 
�صنع اهلل الخالدي يتولى ن�صف وظيفة الكتابة بالمدر�صة الكيالنية بما لها من المعلوم 

ن�صف قطعة م�صرية)178(. 
وقد تكون هذه الوظيفة وراثية ح�صبما يحدد ذلك الواقف، فقد عينت بيمانة خاتون 
اأحفاده  واأر�صد  واأعقابه  اأوالده  الأ�صلح  ثم جعلتها  وقفها،  في  كاتًبا  النعم  اأبا  بن  محمود 

واأن�صابه، وبعد االنقرا�ض لمن يراه الحاكم ال�صرعي)179(. 
ذكر  فقد  ال�صلطانية،  ال�صدقات  من  اأمر  بموجب  وظيفته  في  الكاتب  يعيَّن  وقد 
المرمات  بكتابة  اأنعمت عليه  ال�صلطانية  ال�صدقات  اأن  بكر  اأبي  بن  الدين  ال�صيخ �صالح 

بوقف البيمار�صتان ال�صالحي)180(. 

11. الجـــــــــابي
تتلخ�ض مهمته بجباية االأموال العائدة للوقف، �صواء من االأرا�صي اأو الدكاكين اأو 
اأن ال�صيخ �صالح بن  اأو الدور، وهذا ما تو�صحه الحجة التي تذكر  اأو الغرا�ض  الم�صابن 
اأحمد الدهان جابي وقف المدر�صة الخاتونية)181( ح�صر اإلى المحكمة ال�صرعية واأقر اأن 
جميع ال�صبعين مد)182( حنطه وال�صبعين مد �صعير من مزرعة باطن جمل هي جملة العائد 

للمدر�صة من الوقف)183(. 
وفي حجة اأخرى اأن فخر االأماجد اأحمد جلبي ناظر وقف ال�صخرة ال�صريفة، ادعى 

)176( �ض. �ض، �ض 249، �ض 15 )4 رجب 1179هـ/ 18 كانون االأول 1765م(. 
ين عبد البا�صط بن خليل الدم�صقي يف �صنة 834هـ/1430م،  )177( املدر�صة البا�صطية: اأوقفها القا�صي زين الدرّ
كاَن 18 قـــرياط من اأرا�صي قريـــة �صور باهر وقف على املدر�صة. دفرت427، �ـــض201. اليعقوب، ناحية، 

ج2، �ض325، عبد املهدي، املدار�س، ج2، �ض118-112. 
)178( �ض. �ض، �ض 220، �ض 224 )اأوا�صط ربيع االأول 1138هـ/ اأوا�صط ت�صرين الثاين 1725م(. 

)179( �ض. �ض، �ض 72، �ض 471 )اأوائل حمرم 994هـ/ اأواخر كانون االأول 1585م(. 
)180( �ض. �ض، �ض 71، �ض 206 )3 رم�صان 997هـ/ 17 متوز 1589م(. 

ين حممد القازانية �صنة 755هـ/1354م كاَن  )181( املدر�صة اخلاتونية: اأوقفتها اآوغول خاتون بنت �صم�ض الدرّ
موقوًفا عليها مزرعة باطن جمل. دفرت427، �ض286، اليعقوب، ناحية، ج2، �ض326. 

)182( املـــد: مـــن املكاييل التي ا�صتخدمـــت يف الدولة العثمانية ويختلف مقداره مـــن منطقة اإىل اأخرى، واملد 
الر�صمي يعادل 20 كيلة بعيار ا�صتانبول. هنت�ض، املكاييل، �ض75. 

)183( �ض. �ض، �ض67، �ض 387 )11 ذي القعدة 996هـ/ 3 ت�صرين االأول 1588م(. 
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على �صم�ض الدين بن اأمين الدين القباقبي جابي الوقف، اأنه تناول من قريتي كفر الثا 
)995هـ/  �صنة  عن  الم�صرفة  ال�صخرة  وقف  لجهة  عليهم  مقطوع)184(  هو  ما  والنيرب 

1586م( وطالبه بت�صليمه ذلك)185(. 
عملهم؛  مقابل  اأجورهم  ويحددون  اأوقافهم  على  الجباة  يعينون  الواقفون  وكان 
فقد حدد االأ�صرف قايتباي مائة درهم �صهرًيا لجابي االأوقاف الذي عينه على المدر�صة 
االأ�صرفية)186(. وكان ال�صيخ محمد الغزي جابًيا على وقف مراد با�صا مقابل اأربعة ون�صف 
اأن  التبريزي  بن ح�صن جان  الدين  �صعد  بن  اأ�صعد  �صعيد  اأبو  وقرر  �صنوًيا)187(.  �صلطاني 

ي�صرف اثني ع�صر قر�ًصا كل �صنة لرجل يكون جابًيا على الوقف)188(. 
ونظًرا الت�صاع اأوقاف العمارة العامرة؛ فقد عينت خا�صكي �صلطان في وقفها خم�صة 
الخدمة،  على  القادرين  االأمناء  المتدينين  ال�صالحين  من  »يكونوا  اأن  وحددت  جباة، 
االأوقاف  اأمور  وي�صعون في  التق�صير،  واال�صتقامة ويجتنبون  االأمانة  ويخدمون على وجه 
غير  المتولي من  اإلى  وجبوه  ما ح�صلوه  وي�صلمون  في م�صالحها،  ون  ويجدرّ �صعًيا جمياًل 

مماطلة وال تاأخير، واأجرة كل منهم �صتة دراهم �صهرًيا«)189(. 
ويبدو اأن اأعداد الراغبين في هذه الوظيفة كانت في تزايد؛ ما اأدى اإلى التناف�ض 
عليها. ول�صمان ا�صتقرارها وانتظام عملها، تم تجزئة الوظيفة الواحدة اإلى اأجزاء، فكان 
الواحد يتولى ح�صة فيها، فاأ�صير اإلى اأن محمد الخالدي كان يتولى ربع وظيفة الجباية 

على وقف المدر�صة ال�صالحية)190(. 
واأ�صار ال�صجل ال�صرعي اإلى بع�ض َمن تولى وظيفة جباية اأوقاف الم�صجد االأق�صى 
ال�صهير ن�صبه بابن  اإبراهيم بن محمود جلبي بن �صاهين  وقبة ال�صخرة؛ فقد ورد ذكر 

)184( املقطوع: وهو مبلغ مقطوع يدفعه الفالحون م�صتغلو االأر�ض الوقفية للجهة املوقوفة عليها االأر�ض �صنوًيا 
بغ�ـــض النظـــر عن جودة املح�صول اأو ردائته. دفرت427، �ـــض250، �ض. �ض، �ض91، �ض164، 6 رم�صان 

1019هـ/23 ت�صرين الثاين 1610هـ. 
)185( �ض. �ض، �ض67، �ض 387 )997هـ/ 1589م(. 

)186( �ض. �ض، �ض 108، �ض 111 )877هـ/ 1472م( اإعادة ت�صجيل )895هـ/ 1489م(. 
)187( �ض. �ض، �ض 71، �ض 343 )10 حمرم 998هـ/ 20 ت�صرين الثاين 1589م(. 

)188( �ض. �ض، موؤ�ص�صة اإحياء الرتاث، ملف)7/ 2012/ 33/ 13(. 
)189( �ض. �ض، �ض 270، �ض 18-24 )اأوا�صط �صعبان 964هـ/ اأوا�صط حزيران 1557م(. املهتدي، الأوقاف، �ض 512. 

)190( �ض. �ض، �ض 220، �ض 224 )اأوا�صط ربيع االأول 1138هـ/ اأوا�صط ت�صرين الثاين 1725م(. 
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من  لها  بما  ال�صخرة،  وقف  على  الجباية  وظيفة  في  ال�صرعي  الحاكم  قرره  الذي  ولي، 
ا عن ابن عمه ولي جلبي بن �صاهين جلبي  المعلوم وقدره في كل يوم خم�ض عثمانيات عو�صً

بحكم وفاته)191(. 
 وكان جباة اأوقاف ال�صخرة والم�صجد االأق�صى يتلقون ن�صيًبا من اأموال ال�صرة 
الرومية، فذكر دفتر ال�صرة ل�صنة )1082هـ/ 1671م( اأن عدد هوؤالء ثماني جباة يتلقى 
ا، بلغ  الواحد منهم �صكة واحدة)192(. وكان على اأوقاف المدر�صة العثمانية مبا�صرون اأي�صً

اأجرهم ال�صنوي ثالثمائة اآقجة)193(. 

12. المبــا�ضـــــــــر
يظهر اأن وظيفة المبا�صر تتمثل في االإ�صراف واإدارة القرى التابعة، للوقف ومتابعة 
�صوؤون الفالحين فيها؛ فقد اأ�صارت اإحدى الحجج اإلى اأن محمد بن اإبراهيم ال�صافوطي 
العامرة،  التكية  اأوقاف  الجارية في  قاقون)194(  الدروي�ض مبا�صرين على قرية  واإبراهيم 
حنطة  مد  ن�صف  يتقا�صى  منهما  كل  وكان  �صويكه)195(،  قرية  اأهالي  من  القرية  وزراع 

ون�صف �صعير عن فدان)196(. 
وعين االأمير نا�صر الدين بن محمد بن خليل ال�صيفي دلغادر المالكي، رجاًل مبا�صًرا 
على االأوقاف التي حب�صها على المدر�صة الغادرية)197( وخ�ص�ض له ثالثين درهًما في كل 

ل غالل الوقف وي�صرفها)198(.  �صهر، وحدد مهمته في اأن يح�صِّ

)191( �ض. �ض، �ض151، �ض 54 )15 حمرم 1066هـ/ 15 ت�صرين االأول 1655م(. 
)192( �صابان، �ضرة اأهل القد�س، �ض 6، 7. 

)193( دفرت 131، �ض 307. 
)194( قاقـــون: مـــن قرى طولكرم اإىل ال�صمال الغربي منها. الدباغ، بالدنا، ج3، ق�صم2، يف الديار النابل�ضية 

)2( �ض340-337. 
)195( �صويكـــة: مـــن قرى طولكـــرم اإىل ال�صمال منها. الدباغ، بالدنـــا، ج3، ق�صم2، يف الديـــار النابل�ضية )2( 

�ض316-313. 
)196( �ض. �ض، �ض67، �ض 192 )8 جمادى الثاين 996هـ/ 5 اأيار 1588م(. 

ين حممد بن  )197( املدر�صـــة الغادريـــة: ان�صاأتها م�صر خاتون �صنة 836هـ/1432م ووقفهـــا االأمري نا�صر الدرّ
دلغـــادر �صنـــة 846هـ/1432م علـــى االأتراك املتجولن وغريهـــم من االأتراك يف القد�ـــض. اليعقوب، ج2، 

ناحية، �ض339. 
)198( �ض. �ض، �ض24، �ض 406، 407 )ربيع االأول 958هـ/ اآذار 1551م(. 
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اأكثر من  عليها  ي�صرف  كان  والمنت�صرة في مناطق عديدة  الوا�صعة  االأوقاف  ولعل 
مبا�صر، فوفًقا لما ذكره مجير الدين الحنبلي، فاإن القا�صي زين الدين محمود بن بدر 
الم�صجد  اأوقاف  على  المبا�صرين  اأعيان  من  كان  الحنفي،  بك  البريك  بن  الدين ح�صن 

االأق�صى)199(. 

13. ال�ضاد
اأطلقت لفظة ال�صاد ابتداء على رئي�ض الور�صة، اأو رئي�ض الجند الذي يراقب الجند 
ويحثهم على العمل. ثم اأ�صبحت تطلق على الموظف الذي يراقب الفالحين العاملين في 

اأرا�صي الوقف ويحثهم على العمل)200(. 
وقد اأ�صارت حجتا وقف من الع�صر المملوكي اإلى وظيفة ال�صاد، فاالأ�صرف قايتباي 
عيَّن �صاًدا لالإ�صراف على االأوقاف التي حب�صها على المدر�صة االأ�صرفية، وجعل له مائة 
درهًما �صهرًيا)201(. كما عيَّن جوهر القنقباي �صاًدا على اأوقاف مدر�صته، وجعل له اأربعين 

درهًما ون�صف رطل من الخبز في كل �صهر)202(. 

14. الم�ضارفة
فقد  متوليها،  عمل  تو�صح  لم  ولكنها  الوظيفة،  هذه  ال�صرعية  ال�صجالت  ذكرت 
الم�صارفة  وظيفة  ن�صف  عن  جماعة  بن  الدين  لولي  م�صطفى  بن  ح�صين  ال�صيخ  تنازل 
وكذلك  يوم)203(؛  كل  في  عثماني  وقدره  المعلوم  من  لها  بما  ال�صالحي،  بالبيمار�صتان 
عندما قرر الحاكم ال�صرعي الحاج م�صطفى بن محمد اأفندي اأبو ال�صعود في ربع عثماني 
عن وظيفة الم�صارفة بالجامع الكائن بالقد�ض في محلة اليهود)204(. كما ذكرت عندما 
وقف الحاج داود بن عبد اهلل م�صحًفا يو�صع في ال�صخرة، وجعل النظر لل�صيخ محمد 

الخليلي بم�صارفة ال�صيخ محمد �صيخ الحرم)205(. 

)199( احلنبلي، الأن�س، ج2، �ض 354. 
)200( �صابان، املعجم، �ض 123. 
)201( �ض. �ض، �ض108، �ض 111. 

)202( موؤ�ص�صة اإحياء الرتاث والبحوث االإ�صالمية، ملف)4/ 7. 13/ 843/ 13( )843هـ/ 1439م(. 
)203( �ض. �ض، �ض 72، �ض 275 )13 جمادى الثاين 999هـ/ 11 اآذار 1591م(. 

)204( �ض. �ض، �ض 282، �ض 59 )9 جمادى الثاين 1215هـ/ 29 ت�صرين االأول 1800م(. 
)205( �ض. �ض، �ض 72، �ض 472 )غرة ربيع االأول 999هـ/ اأواخر كانون االأول 1590م(. 
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دور نظام الوقف في مدار�س بيت المقد�س
مطلع العهد العثماني

اأة.دة. هند غ�ّضان اأبو ال�ضعر*

مدخل 
اأر�صيف بيت المقد�ض في  فتحت الدرا�صات الحديثة في العقود الثالثة الما�صية، 
المحاكم  �صجالت  اإلى  ت�صتند  الدرا�صات،  من  جيدة  مجموعة  ون�صرت  العثماني،  العهد 
ال�صرعية، وتزامنت هذه الدرا�صات مع جهود مميزة لن�صر ال�صجالت العثمانية مترجمة 
ومحققة، ف�صاًل عن الجهود الجيدة لفهر�صة ال�صجالت ون�صر هذه الفهار�ض، وقد انعك�ض 
االأخير كًما ونوًعا، ومع هذا، فما زالت  العقد  المن�صورة في  الدرا�صات  هذا على طبيعة 
الدرا�صات التي تتناول بيت المقد�ض قليلة قيا�ًصا بحجم الم�صادر المتوافرة، �صواء في 
االأر�صيف العثماني اأم في المكتبات المقد�صية، وناأمل اأن تلتزم اأق�صام الدرا�صات العليا في 
الجامعات العربية، ومراكز البحوث العربية بالعمل على درا�صة اأحوال المدينة المقد�صة 
المادية  االإمكانات  العربية ت�صم  والجامعات  المطلوبة، فالم�صادر متوافرة،  بالمنهجية 

والب�صرية المنا�صبة، وم�صتقبل المدينة المقد�صة مرهون بنا. 

تقوم هذه الورقة على الم�صادر االآتية: 

1- �صجالت المحاكم ال�صرعية المقد�صية، وقد اخترنا اأقدم �صجل �صرعي في مطلع 
العهد العثماني ورقمه )1( ويعود لل�صنوات 936 للهجرة/1530م، و938 للهجرة/ 

1531 م، وهو من محفوظات مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة االأردنية. 

 . * جامعة اآل البيت، كلية االآداب والعلوم االإن�صانية، ق�صم التاريخ/االأردنرّ
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رقم 427(  )دفتر  ال�ضريف  والقد�س  وغزة  لواء �ضفد  دفتر تحرير مف�ضل   -2
العائد ل�صنوات 932 – 934 للهجرة/ 1525 – 1028م، تحقيق ودرا�صة ون�صر 
ان، 1426 للهجرة/  االأ�صاتذة محمد عدنان البخيت ونوفان رجا ال�صوارية، عمرّ

2005م. 

3- دفتر اأوقاف القد�س ال�ضريفة وغزة ورملة رقم 602، ن�صخة محفوظة في مركز 
الوثائق والمخطوطات بالجامعة االأردنية، العائد لمطلع العهد العثماني. 

4- دفتر اأوقاف واأمالك قد�س �ضريف رقم 342 )ا�ض( دفتر اأوقاف واأمالك در 
لواء قد�ض �صريف، ن�صخة محفوظة في مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة 

االأردنية، العائد لمطلع العهد العثماني. 

 1065-1045 لل�صنوات  العائد   150 رقم  ال�ضرعية  القد�س  محكمة  �ضجل   -5
للهجرة /1655-1654م. 

القد�س  بتاريخ  الجليل  »الأن�س  المو�صوعي  الكتاب  راأ�صها  وعلى  المرحلة  م�صادر   -6
والخليل« لمجير الدين العليمي الحنبلي )ت �صنة 972 للهجرة /1520 -1521م(. 

وقبل تناول مو�صوع الدرا�صة، ن�صير اإلى الملحوظات االآتية: 

اأوًل: جاء اختيار هذا المو�صوع تاأكيًدا على ال�صلة الوثيقة بين نظام الوقف والحركة 
اإلى  التعليمية في بيت المقد�ض، بدًءا بالعهد االأيوبي، وانتقااًل للعهد المملوكي، وو�صواًل 
فيها  تتداخل  التاريخية  العهود  هذه  العثماني،  العهد  مطلع  تناولها  اخترنا  التي  الفترة 
االأوقاف، وال بد لمن اأراد درا�صة حال الوقف مطلع العهد العثماني من البحث في اأ�صولها 

في العهدين االأيوبي والمملوكي وخا�صة في المدار�ض. 

بيت  مدار�ض  تناولت  التي  المبا�صرة  الم�صادر  من  جيدة  مجموعة  تتوافر  ثانًيا: 
االأر�صيف  في  محفوظ  وهو  وم�صادره،  الوقف  ي�صجل  ر�صمي،  بع�صها  ووثقتها،  المقد�ض 
االأوقاف،  �صجالت  في  اأم  المقد�صية،  ال�صرعية  المحاكم  �صجالت  في  �صواء  العثماني 
ف�صاًل عن الم�صنفات المعا�صرة التي ترفد الم�صدر الر�صمي وتعززه، ومنها كتاب الأن�س 
عا�صر  الذي  1521م(  للهجرة/1520/   928 �صنة  )ت  العليمي  الدين  لمجير  الجليل 
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للنعيمي  المدار�س  في  الدار�س  وكتاب  العثماني،  العهد  ومطلع  المملوكي  العهد  اأواخر 
)ت �صنة 927 للهجرة/1520م( الذي ر�صد حركة التعليم في دم�صق تحديًدا في اأواخر 

العهد المملوكي. 

التحرير  �صجالت  في  وحفظها  االأوقاف  بت�صجيل  العثمانية  االإدارة  قامت  ثالًثا: 
المقد�ض،  وبيت  دم�صق  في  وتحديًدا  ال�صام،  بالد  كل  في  بالوقف  خا�صة  �صجالت  وفي 
و�صجلوا في الحجج ال�صرعية كتب الوقف العائدة للعهدين االأيوبي والمملوكي، وحفظوا 
بذلك اأ�صول الكتب الوقفية التي فقدت مع الزمن من اأيدي اأ�صحابها، لذا تعتبر الحجج 

ال�صرعية في العهد العثماني م�صدًرا الأوقاف العهدين االأيوبي والمملوكي. 

المالية  االإيرادات  المدار�ض وتوفير  اإن�صاء  الوقف بدور كبير في  رابًعا: قام نظام 
حقق  وقد  للدولة،  الر�صمية  االأجهزة  عن  بدياًل  والتربوية  التعليمية  العملية  ورعاية 
الواقفون حالة من اال�صتقالل في موؤ�ص�صاتهم التي قاموا عليها ورفدوها بالمرافق التي 
تتولى االإنفاق على اأهل العلم، لتح�صيله وا�صتمرار ديمومته، وهذا يوؤكد على اأن االأوقاف 

التي تدر المردود ال�صنوي اأو ال�صهري هي م�صدر الحياة التعليمية. 

خام�ًضا: تمثل كتب الوقف التي حفظتها حجج المحاكم ال�صرعية الم�صدر الثمين 
المدار�ض،  على  الموقوفة  االأوقاف  وطبيعة  الواقف،  و�صروط  الوقفية،  ن�صو�ض  لقراءة 
والموظفين،  والمعيدين  والمدر�صين  ال�صيوخ  وعدد  الدار�صين،  وعدد  اإيراداتها،  وحجم 
ومرافق المدر�صة وتفا�صيل الحياة التعليمية التي اعتاد الواقف على تحديدها، والكتب 
وال�صيوخ  للمتعلمين  الواقف  يخ�ص�صها  التي  والرواتب  تدر�ض،  التي  والكتب  الموقوفة، 
والمعيدين والموظفين، وكل هذه المعلومات تغني الدرا�صة، وت�صع اأمام الدار�ض اإمكانية 

مقارنة حال المدار�ض، ثم مقارنة كتب الوقف و�صروطها ومدى االلتزام بتطبيقها. 

والبحث،  لال�صتزادة  ثمينة  فر�صة  المعا�صرة  الم�صادر  مجموعة  تعطى  �ضاد�ًضا: 
من  والم�صنفين  والق�صاة  للفقهاء  المبا�صرة  ال�صورة  تقدم  التي  التراجم  كتب  ومنها 
بيت  زيارة  عند  اأ�صحابها  حر�ض  التي  الرحالت  وكتب  المدار�ض،  هذه  في  العاملين 
المقد�ض على زيارة المدار�ض فيها وو�صفها، وب�صبب تعاقب الرحالت، يمكن للدار�ض اأن 
التي  الم�صادر  المقد�صية، ف�صاًل عن  العلم  الذي عا�صته دور  والتبدل  التطور  يطل على 

تدر�ض المدار�ض في بالد ال�صام وتبادل الفقهاء والمدر�صين وال�صيوخ. 
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�ضابًعا: تعددت الفئات التي قامت على اإن�صاء االأوقاف، وكانت بداية تنظيم االأوقاف 
في ديوان في الع�صر االأموي، حين تم اإن�صاء ديوان خا�ض ي�صرف على االأوقاف وي�صجلها 
وي�صبطها في عهد الخليفة االأموي ه�صام بن عبد الملك )ت �صنة 87 للهجرة / 705 م()1(، 
وعهد الخليفة للقا�صي توبة بن نمر بن حوقل الح�صرمي باالإ�صراف عليه)2(، فعمل على 
حفظ اأ�صول الوقف، وقب�ض ريعها ل�صرفها ح�صب �صروط الواقف، وهي اإ�صارة اإلى الحاجة 
الع�صور  في  الوقف  ظاهرة  نمو  ا�صتمر  وقد  وتعددها،  تزايدها  ب�صبب  االأوقاف  ل�صبط 
االإ�صالمية الالحقة من عبا�صيين وفاطميين وزنكيين، وتعددت معهم موؤ�ص�صات الرعاية 
والخدمات، ما بين رعاية الفقراء واإعانة اأبناء ال�صبيل والمر�صى وفك االأ�صرى، وم�صاعدة 
غير القادرين على الحج، وتوفير دور العلم والمدار�ض، وهذا يعني اأن االأوقاف تطورت تبًعا 
لتطور المجتمعات االإ�صالمية، لكنها بالتاأكيد ارتبطت بالحياة الدينية، وات�صعت لت�صبح 
ظاهرة اأ�صا�صية في المجتمع اأيام االأيوبيين الأ�صباب مذهبية واأمنية، وتعمقت في العهدين 

المملوكي والعثماني وهو مو�صوع بحثنا. 

ن�صوء  مع  كانت  بالوقف،  التعليم  ربطت  التي  الحقيقية  النقلة  اأن  يبدو  ثامًنا: 
فيها،  والدار�صين  العاملين  على  غلبت  المذهبية  ال�صمة  اأن  ورغم  النظامية،  المدار�ض 
فكانوا على المذهب ال�صافعي ح�صبما ا�صترط الواقف، لكن القرار الجريء الذي اتخذه 
 631 عام  الم�صتن�صرية  المدر�صة  باإن�صاء  بغداد  في  باهلل  الم�صتن�صر  العبا�صي  الخليفة 
للهجرة/1233م، ووقفها على المذاهب االأربعة، األغى النموذج التقليدي في المدار�ض التي 
عرفتها الفترات ال�صابقة، والتي كان الواقف ي�صترط فيها مذهب المدر�صة والمدر�صين 
والدار�صين)3(، لكن خطوة الخليفة الم�صتن�صر باهلل ال تعني تخلى الواقفين عن �صروطهم 

)1( الكندي )اأبو عمر حممد بن يو�صف ت �صنة 355 للهجرة /965 م( الولة والق�ضاة، بريوت، مطبعة االآباء 
الي�صوعين، الطبعة االأوىل، �صنة 1908م، و�صُي�صار اإليه الحًقا: الكندي، الوالة، انظر �ض 346. 

)2( راجـــع ب�صـــاأن ترجمة القا�صي ثوبـــة: الرازي )اأبو حممد عبد الرحمن بن اأبي حـــامت ت �صنة 327 للهجرة 
/ 938 م( اجلـــرح والتعديـــل، دار الكتـــب العلمية، بريوت، الطبعة االأوىل، بـــال تاريخ ن�صر )ج 1 - ج 2( 

و�صُي�صار اإليه الحًقا: الرازي، اجلرح، انظر ج2، �ض �ض 374 - 375.
)3( ناجـــي معـــروف، تاريخ علمـــاء امل�ضتن�ضرية، بغداد، مطبعة العاين، 1965 م، طبعـــة ثانية، و�صُي�صار اإليه: 
معـــروف، تاريـــخ علماء انظـــر �ض 13، وانظر: عماد عبـــد ال�صالم، مدار�ـــس بغداد يف الع�ضـــر العبا�ضي، 
بغداد، دار الب�صري، �صنة 1966 م، و�صُي�صار اإليه الحًقا: عبد ال�صالم، مدار�ض بغداد، �ض 13 و�ض 25. 
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العهد  في  المدار�ض  اأ�صبحت  فقد  تجاوزها،  اأو  الوقفية  مدار�صهم  مذهب  اختيار  في 
الفاطمية على  الدولة  االإ�صماعيلية مع �صقوط  ال�صيعة  لتخذيل  الر�صمية  الو�صيلة  االأيوبي 
يد ال�صلطان �صالح الدين االأيوبي، واإحالل المذهب ال�صافعي محل االإ�صماعيلية بمكتباتها 

ودعاتها وموؤ�ص�صاتها)4(. 

لظاهرة  درا�صتنا  في  وال�صالطين  الدولة  موؤ�ص�صات  بين  نميز  اأن  علينا  تا�ضًعا: 
المدار�ض الموقوفة، وتعزيز ظاهرة الوقف على التعليم، فموؤ�ص�صات الدولة لم تقم بدورها 
في اإن�صاء المدار�ض واالإنفاق عليها، منذ العهد الرا�صدي وحتى نهاية القرن الثامن ع�صر 
الميالدي، في حين قام ال�صالطين واأ�صحاب المنا�صب والوظائف بهذا الدور �صواء اأكانوا 

رجااًل اأم ن�صاء، وعلى االأخ�ض في العهدين االأيوبي والمملوكي وو�صواًل للعهد العثماني. 

واأ�صحاب  ال�صالطين  عليها  يقوم  التي  االأوقاف  حجم  بين  التمييز  يجب  عا�ضًرا: 
اقتدارهم،  االأفراد، مهما كان  يقوم عليها  التي  المدار�ض  اأوقاف  وبين  والجاه،  ال�صطوة 
زمًنا  عمرت  التي  للمدار�ض  متابعتنا  وعند  الوقف،  وديمومة  ا�صتمرار  على  يوؤ�صر  وهذا 
قرى  عليها  اأوقفوا  التي  واالأمراء،  ال�صالطين  اأوقاف  من  وجدناها  القد�ض،  في  طوياًل 
واأ�صجار مثمرة وم�صابن ومعا�صر وبرك  واأرا�ض وكروم  ومطاحن وحوانيت وقي�صاريات 
وب�صاتين وحواكير وحمامات واأفران وا�صطبالت ومزارع، بع�صها في حدود بيت المقد�ض 

والبع�ض االآخر موزعة في بالد ال�صام اأو في م�صر. 

)4( راجــــع بخ�صو�ض ال�صلطان �صالح الديــــن االأيوبي امل�صادر االآتية: ابن �صداد )بهاء الدين ت �صنة 632 
للهجــــرة /1234م( النــــوادر ال�ضلطانيــــة واملحا�ضــــن اليو�ضفيــــة، حتقيق اأحمد ايب�ــــض، دم�صق، 2000 
ا: اأبــــو �صامة )�صهاب الديــــن عبد الرحمن  م، و�صُي�صــــار اإليــــه الحًقا: ابــــن �صداد، النــــوادر وانظر اأي�صً
بــــن اإ�صماعيل بــــن اإبراهيم ت �صنة 665 للهجــــرة / 1266م( الرو�ضتني يف اأخبــــار الدولتني النورية 
وال�ضالحيــــة )ج1 - 4( دار الكتــــب العلميــــة، بــــريوت )د. ت. ن( و�صُي�صــــار اإليه الحـــًقــــا: اأبو �صــامة، 
ا: ابن وا�صل )جمال الدين حممد بن �صامل، ت �صنة 697 للهجرة / 1298 م(  الرو�صتن، وراجع اأي�صً
مفرج الكروب يف اأخبار بني اأيوب )ج1 – 5( حققه وو�صع حوا�صيه ح�صنن حممد ربيع، راجعه وقدم 
لــــه �صعيد عا�صور و�صُي�صار اإليــــه الحًقا: ابن وا�صل، مفرج الكروب وراجع اأخرًيا: الـــدواداري )اأبو بكر 
بــــن عبــــد اهلل بن اأيبــــك )ت �صنة 711 للهجــــرة / 1311 م( الدر املطلــــوب يف اأخبار ملــــوك بني اأيوب 
)ج 7 مــــن: كنــــز الدرر وجامع الغرر( حققــــه �صعيد عا�صور، القاهــــرة، 1972 م، و�صُي�صار اإليه الحًقا: 

الدواداري، الدر املطلوب. 
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ت الن�صاء دوًرا موؤثًرا في حركة الوقف، فقد كانت اأميرات العائلة  حادي ع�ضر: اأدرّ
االأيوبية من اأكثر ال�صيدات الواقفات على المدار�ض في بالد ال�صام، وتحديًدا في دم�صق، 
وهن »الخواتين ذوات االأقدار« في ا�صطالح ذلك الع�صر)5(، وعندما خ�صعت بالد ال�صام 
اأو  اأقمن بدم�صق  اأوقفت الن�صاء الروميات اللواتي  ومنها بيت المقد�ض للحكم العثماني، 

بيت المقد�ض اأوقاًفا معلومة وم�صهورة في مطلع العهد العثماني. 

ثاني ع�ضر: تفاوتت �صروط الحجج الوقفية تبعا للمرحلة التي تم فيها الوقف، لكن 
الوقف و�صيانته على  لعمارة  الوقف  ريع  ا�صترطت تخ�صي�ض جزء من  الوقفيات  معظم 
يد الناظر المكلف، كما كان يتم تحديد مخ�ص�صات ل�صراء الكتب اأو االأثاث اأو ال�صموع 
والزيوت لالإ�صاءة و�صراء الح�صير وغيرها من الحاجات اليومية للمقيمين في المدار�ض. 

في  الميالدي  ع�صر  الهجري/الخام�ض  التا�صع  القرن  م�صادر  توؤرخ  ع�ضر:  ثالث 
بالد ال�صام حالة من االعتداء على موارد الوقف من قبل الم�صرفين عليها، وخا�صة في 
الفترة الواقعة بين �صقوط الدولة المملوكية الثانية وا�صتيالء العثمانيين على بالد ال�صام، 
وكان الق�صاة والنظار هم الفئة التي تدير االأوقاف التابعة للمدار�ض، وهم الذين اأ�صارت 
اإليهم اأ�صابع االتهام بالتعدي على اأموال الوقف وم�صادرتها لم�صالحهم، وتبين م�صادر 
المرحلة تْكرار اإر�صال ال�صالطين المماليك في اأواخر اأيام الدولة لخا�صكية يدققون على 
االأوقاف، ويحا�صبون النظار والق�صاة عن موارد اأوقافهم، وهي ظاهرة تلفت النظر، وقد 
تحولت بع�ض االأوقاف اإلى حالة الملك اأو االإقطاع، وفقدت �صروط بع�ض الواقفين ب�صبب 
القاهرة  اإلى  وا�صتدعتهم  ال�صلطة  الذين الحقتهم  الق�صاة  وغالبيتهم من  النظار  تهاون 

للتحقق من ال�صكاوى بحقهم. 

رابع ع�ضر: تبين لنا من مراجعة دفاتر التحرير في الفترة العثمانية المبكرة اأن 
االأوقاف الذرية كانت توازي االأوقاف الخيرية، ويبدو اأن اأهالي بيت المقد�ض عمدوا اإلى 
تاأبيد ممتلكاتهم ووقفها الأ�صباب اأمنية وحفاًظا على ا�صتمرار الملكية في ذرية المالك من 
الذكور، كما اأن اللجوء اإلى الوقف الخيري �صمل الم�صلمين والم�صيحيين على حد �صواء 

)5( ابـــن جبـــري )حممد بن اأحمـــد، ت �صنة 614 للهجـــرة / 1217م( رحلة ابـــن جبـــري، دار ال�صرق العربي، 
بريوت، د. ن، و�صُي�صار اإليه الحًقا: ابن جبري، الرحلة. انظر �ض 213. 
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وخا�صة بين الرهبان وبع�صهم من طائفة الكرج اأو االأرمن، وكان ن�ض الوقفيات الخيرية 
اأي  على  نعثر  ولم  مكة،  فقراء  اأو  المقد�ض  بيت  وفقراء  ال�صريفين  الحرمين  على  عادة 

وقفية خيرية تن�ض على وقف المال الخا�ض لمدر�صة في القد�ض. 
مطلع  في  المدار�ض  اأوقاف  حال  واقع  قراءة  اإلى  العامة  الملحوظات  هذه  تقودنا 
بين  االختالف  اأو  التطابق  لمالحظة  ومقارنتها،  المرحلة  م�صادر  من  العثماني  العهد 
الم�صدر الر�صمي الذي تمثله �صجالت التحرير، و�صجالت المحاكم ال�صرعية التي تعتبر 
ال�صورة الواقعية الأحداث المرحلة، وبين ما دونته الم�صادر ور�صدته لواقع االأوقاف على 

مدار�ض القد�ض في القرن العا�صر الهجري/ال�صاد�ض ع�صر الميالدي. 
اأوقاف مدار�س القد�س كما اأوردها دفتر اأوقاف القد�س ال�ضريف وغزة والرملة 

حر�ض العثمانيون على ت�صجيل االأوقاف في �صجل خا�ض، وتوثق مادة ال�صجل لواقع 
اأوقاف  فيه  ورد  حيث  المدار�ض،  على  االأوقاف  هذه  تدره  وما  واأوقافها  المدار�ض  حال 

المدار�ض االآتية: 
تاريخ  العثمانية،  المدر�ضة  على  محمود  الأمير  بنت  خاتون  �ضاه  اأ�ضبهان  وقف   -1

الوقفية �ضنة 844 للهجرة: 
قرية كفر قرع تابع نابلو�ض وحا�صلها 3400 )6(. 

2 - وقف المدر�ضة الطازية في باب ال�ضل�ضلة: قرية منبه تابع �ضفد حا�ضلها تماًما، وحا�ضل 
دكان مع فرن خباز في القرية المذكورة، وحا�ضل طاحونة في القرية عينها.)7(

3- وقف المدر�ضة الطيلونية فوق �ضور ال�ضخرة الم�ضجل �ضنة 881 للهجرة:)8( 
اأقجه، وقطعة  اأر�ض تعرف ببيت ريمه في االأر�ض المذكورة وحا�صلها 250  قطعة 
اأر�ض تعرف بمرج الذياب )اأو الذباب( في القرية المذكورة كاماًل، وقطعة اأر�ض تعرف 

ببيت نوري في اأر�ض قرية �صور باهر في القد�ض ال�صريف وحا�صلها 200 اأقجه. 

)6( دفـــرت اأوقـــاف القد�س ال�ضريف وغزة والرملة رقـــم 602، رقم 8، و�صن�صري اعتباًرا من هذا الهام�ض اإىل 
اأرقام االأوقاف كما وردت يف الدفرت ولي�ض اإىل ال�صفحات. 

)7( دفرت اأوقاف 602، رقم 15. 
)8( دفرت اأوقاف 602، رقم 18. 
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4- وقف ال�ضلطان قايتباي على مدر�ضته بالقد�س ال�ضريف وتاريخ الوقفية �ضنة 877 للهجرة:)9(
- قرية ب�صرة التابعة لغزة وحا�صلها 30000 اأقجه تماًما. 

- قرية نحالين التابعة لغزة 3 قراريط و10 قيراط 300 اأقجه. 
- قرية بربر تابع للمزبور 10 قراريط 1424 اأقجه. 
- قرية جول�ض تابعه للمزبور 5 قراريط 615 اأقجه. 

- قرية دمر النجد التابعة للمزبور 1 ون�صف قيراط 867 اأقجه. 
 - قرية حي قيفا تابع للمزبور 21 ون�صف قيراط حا�صل 385 اأقجه. 

 - قرية بيت عفا تابع المزبور 18 قيراط 306 اأقجه. 
- قرية فطرا تابعة للمزبور 2 قيراط وثلثى القيراط 960 اأقجه. 

- قرية المن�صية تابعة للمزبور 18 قيراط 343 اأقجه. 
- مزرعة �صهيلة تابعة للمزبور 18 قيراط 46 اأقجه. 

- مزرعة قرط ال�صيل تابعة للمزبور 3 ون�صف قيراط. 
- قرية دوير تابعة للمزبور 3 قيراط. 

- قرية اخ�صا�ض عجالن تابعة للمزبور 8 قيراط 789 اأقجه. 
- قرية جهين تابعة للمزبور 1 ون�صف قيراط 256 اأقجه. 

- قرية خر�صا تابعة للمزبور 8 قيراط 1456 اأقجه. 
- مزرعة ماهيل تابعة للمزبور 6 قيراط 666 اأقجه. 

- قرية عين دير غافر تابعة للمزبور 5 ون�صف قيراط 2145 اأقجه. 
- قرية عجز الراأ�ض تابعة للمزبور 6 قيراط 1350 اأقجه. 

- قرية عراق اأبو خوان تابعة للمزبور 4 ون�صف قيراط 944 اأقجه. 
- مزرعة اأرزن تابعة للمزبور 2 قيراط 109 اأقجه. 

)9( دفرت اأوقاف 602، رقم 34، واملزبور م�صطلح متداول اآنذاك من ال�صجالت وتعنى )املذكور(. 
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- قرية جديدة تابعة للمزبور 3 قيراط. 
- قرية �صكرية القا�صي تابعة للمزبور 4 قيراط 1014 اأقجه. 
- قرية زيتا الحرادين تابعة للمزبور 6 قيراط 4000 اأقجه. 

- قرية �صم�صم تابعة للمزبور 12 قيراط 1036 اأقجه. 
- قرية �صنافرة تابعة للمزبور. 

- قرية المن�صورة تابعة للمزبور. 
- قطعة اأر�ض تعرف بمار�ض عطا تماًما حا�صل 500 اأقجه. 

- قطعة اأر�ض تعرف بال�صابورة 12 قيراط حا�صل 500 اأقجه. 
- مزرعة القابون تابعة للمزبور 2 قيراط 108 اأقجه. 

- مزرعة بينله تابعة للمزبور 9 قيراط تماًما. 
- قرية بيت دجن تابع للرملة 2 قيراط 1323 اأقجه. 

- قرية النجمة تابع القد�ض 4 قيراط 167 اأقجه. 
- قرية ماجد تابع �صواد تماًما. 

- مزرعة منجل تابع غزة 3 قيراط 28 اأقجه. 
- مزرعة جبين تابع المزبور 13 اأقجه. 
- اأر�ض المنخز من نابلو�ض 11 قيراط. 

- قرية بلي�ض تابع الرملة 6 قيراط. 
- الخان والحوانيت الثمانية بظاهر غزة تعرف ب�صوق التركمان بخط دار الوكالة. 

- حمام النوبجي في محلة �صوق التركمان قرب المدر�صة بغزة. 
- دكاكين ب�صوق الغنم بظاهر غزة تجاه المدر�صة البا�صطية. 

- المع�صرة في ظاهر غزة بخط الخ�صرية تماًما. 
- دكان مع�صر القمح بجوار �صوق الغنم. 

- قاعات 3 اأبواب في حارة التركمان بجوار الفرن. 
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- القاعة الكائنة بظاهر غزة بالخط المذكور. 
- قاعتان بجوار الخان وتعرف ب�صوق التركمان. 

- قاعة بجوار المذكور والطاحون ب�صوق التركمان وغرا�ض يعرف االآن بكرم ال�صفر 
في غزة. 

- الفرن والطاحونة في �صوق التركمان. 
- غرا�ض الكرم ويعرف بكرك الف�صالة بظاهر غزة. 

5 - وقف الأمير منجك على مدر�ضته وتاريخ الوقفية �ضنة 773 للهجرة:)10( 
- حمام اأر�ض وبناء في مدينة �صفد تعرف قلعتها قديًما واالآن جديدة تماًما. 

- الحوانيت المعروفة بالوكالة في القد�ض ال�صريف بثالثة اأبواب. 
- قاعة براأ�ض عقبة الحرافي�ض في القد�ض قيراط واحد فقط. 

6 - وقف الملك المعظم عي�ضى بن اأيوب على المدر�ضة وتاريخ الوقفية �ضنة 606 للهجرة:)11( 
- قرية بتير تابعة للقد�ض ال�صريف تماًما حا�صل 2500 اأقجه. 

- مزرعة دير �صالم تابعة للمزبور 1320 اأقجه. 
- مزرعة عالر ال�صفلى تابعة للمزبور تماًما وحا�صل 2000 اأقجه. 

7 - وقف المدر�ضة المزهرية في القد�س ال�ضريف:)12(
- قرية بيت �صاحور الوادي تابعة للقد�ض ال�صريف 12 قيراط 1250 اأقجه. 

- ب�صتان بني �صعد واأرا�صيه. 

8 - وقف ال�ضلطان الملك النا�ضر يو�ضف بن اأيوب على مدر�ضته بالقد�س ال�ضريف:)13( 
- اأر�ض تعرف بالجثمانية وتوابعها تماًما. 

- قرية عين �صلوان تابعة للمزبور تماًما حا�صل 6000 اأقجه. 
- حمام في باب االأ�صباط في القد�ض ال�صريف في ال�صنة 696 اأقجه. 

- فرن في محلة باب الحطة في �صنة 1440 اأقجه. 

)10( دفرت اأوقاف 602، رقم 40. 
)11( دفرت اأوقاف 602، رقم 42. 
)12( دفرت اأوقاف 602، رقم 45. 
)13( دفرت اأوقاف 602، رقم 48.
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- دكاكين في �صوق العطارين 81 باًبا في �صنة 4334 اأقجه. 
- الدكان المعروف بخط دوار 12 قيراط في �صنة 24 اأقجه. 

- �صويقة باب الحطة 12 باًبا في ال�صنة 359 اأقجه. 
- الدور المتفرقة في القد�ض ال�صريف 12 باًبا في ال�صنة 350 اأقجه. 

- القاعات في القد�ض ال�صريف 15 باًبا في ال�صنة 258 اأقجه. 
- خان في باب الحطة في ال�صنة 26 اأقجه. 

- ب�صتان بير اأيوب. 
- ب�صتان �صفد في باب الحطة. 

- ب�صتان الجورة في باب المغاربة في القد�ض ال�صريف في ال�صنة 240 اأقجه. 
- مزرعة ق�صطال تابعة للمزبور. 

- قرية تعليا تابعة للقد�ض ال�صريف 8 قيراط 2328 اأقجه. 

اأبي محمد الح�ضن بن النا�ضري محمد نائب القد�س  9- وقف مدر�ضة ح�ضام الدين 
وتاريخ الوقفية في ال�ضنة 838 اأقجه:)14( 

- قرية ع�صيرة تابع نابلو�ض 12 قيراط 2003 ون�صف اأقجه. 
- قرية اأم طوبى تابعة للقد�ض 8 قيراط 1148 اأقجه. 

- مزرعة مالحة الكبرى تابعة للمزبور تماًما حا�صل 2000 اأقجه. 

10- وقف الأمير دنكز على مدر�ضته في باب ال�ضل�ضلة ورباط الن�ضاء، تاريخ ن�ضخة كتاب 
الوقف في �ضنة 730 للهجرة:)15( 

اأقجه، منها لجهة  �صنة 11952  يعرف بحمام عين في  القطانين  باب  - حمام في 
الم�صجد االأق�صى 5976 اأقجه. 

- حمام محاكرة �صغير جوار المزبور في �صنة 24 اأقجه. 

)14( دفرت اأوقاف 602، رقم 58.

)15( دفرت اأوقاف 602، رقم 69.
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- قرية عين قينه تابعة للقد�ض 8 قيراط 384 اأقجه. 
- دكاكين بجوار المدر�صة و�صوق القطانين 13 باًبا في ال�صنة 333 اأقجه. 

- مخازن في درج العين. 
ا وبناء في مدينة الرملة في ال�صنة 732 اأقجه.  - بيوت الحمام اأر�صً

ا وبناء 21 باب.  - دكاكين في مدينة غزة اأر�صً

11- وقف المدر�ضة المالكية المعروفة بالقبة تاريخ �ضجل المح�ضر 770 للهجرة:)16( 
- دكاكين جوار الزردخانه 12 قيراط في ال�صنة 500 اأقجه. 

12- وقف مدر�ضة البدري لولو غازي مع زاويته ورباطه في القد�س ال�ضريف وتاريخ 
الوقفية �ضنة 775 للهجرة:)17(

- قرية بيت �صاوير تابعة للقد�ض وحا�صل 1000 اأقجه. 

ال�ضريف  القد�س  اأوقاف واأمالك  ال�ضريف ح�ضب دفتر  القد�س  اأوقاف مدار�س 
رقم 342 )ا�س( 

يمكننا ر�صد اأوقاف مدار�ض القد�ض بدقة من خالل هذا ال�صجل المبكر، ومقارنته 
بما اأورده �صجل الوقف ال�صابق، لمتابعة واقع حال اأوقاف المدار�ض بعد مرور ن�صف قرن 
على الحكم العثماني، وفيما ياأتي توثيق لهذه المادة التي توؤرخ لواقع حال االأوقاف على 

مدار�ض القد�ض: 
1- وقف المدر�ضة المعظمية الحنفية في القد�س ال�ضريف:

- قرية بتير التابعة للقد�ض ال�صريف تماًما حا�صل 1803 اأقجه.)18( 
- قرية عالر الفوق تابعة تماًما 10000 اأقجه. 

- قرية عالر ال�صفلى تابعة تماًما للمزبور 2930 اأقجه. 
- قرية دير ال�صالم تابعة للمزبور تماًما 1320 اأقجه. 

- مزرعة دير ال�صالم تابعة للمزبور تماًما حا�صل 250 اأقجه. 

)16( دفرت اأوقاف 602، رقم 77. 
)17( دفرت اأوقاف 602، رقم 89. 

)18( دفرت اأوقاف واأمالك القد�س رقم 342 )ا�ض( و�صن�صري اإىل رقم الوقف يف الدفرت فقط دون ال�صفحة، 
انظر رقم 19.
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2- وقف المدر�ضة الملكية في القد�س ال�ضريف:)19( 
- قرية دير بزاع تابعة للمزبور تماًما وحا�صل 3100 اأقجه. 

3- وقف المدر�ضة الح�ضنية في القد�س ال�ضريف:)20( 
- قرية دير دبان تابعة للقد�ض ال�صريف ح�صة 12 قيراط 6500 اأقجه. 

- قرية اأم طوبى تابعة للمزبور ح�صة 8 قيراط 2500 اأقجه. 
- قرية عين تابعة للمزبور ح�صة 16 قيراط 3253 اأقجه. 

- قرية طيبة اال�صم الن�صارى تابعة للمزبور ح�صة 6 قيراط 5072 اأقجه. 
- مزرعة المالحة الكبرى تابعة للمزبور تماًما ح�صل 2000 اأقجه. 

- قرية ع�صيرة ال�صامي تابعة جبل ال�صامي في نابلو�ض حا�صل 1200 اأقجه. 

 4- وقف مدر�ضة البدرى لولو مع زاويته ورباطه في القد�س ال�ضريف:)21( 
- قرية بيت �صاور تابعة للقد�ض ال�صريف تماًما حا�صل 3240 اأقجه. 

5 – وقف المدر�ضة المزهرية في القد�س ال�ضريف:)22( 
- مزرعة خان بني �صعد وا�صمها االآخر مزرعة االإفرنج تابعة للقد�ض ال�صريف ح�صة 

8 قيراط 200 اأقجه. 
- قطعة اأر�ض حيران ظاهر القد�ض ال�صريف ح�صة 8 قيراط 1213 اأقجه. 

- قرية بيت �صاحور الوادي تابعة لناحية القد�ض ال�صريف ح�صة 12 قيراط 1885 
اأقجه.

 

)19( دفرت اأوقاف 342 )ا�ض( رقم 10.
)20( دفرت اأوقاف 342 )ا�ض( رقم 11. 
)21( دفرت اأوقاف 342 )ا�ض( رقم 12. 

)22( دفرت اأوقاف 342 )ا�ض( رقم 4. 
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6 – وقف ال�ضلطان الملك النا�ضر يو�ضف بن اأيوب على مدر�ضته في القد�س ال�ضريف:)23( 

- قطعة اأر�ض الجثمانية وتوابعها تماًما ح�صل 1500 اأقجه. 
- قرية عين �صلوان تابع للقد�ض ال�صريف حا�صل 12790 اأقجه. 

- حمام في باب االأ�صباط في القد�ض ال�صريف في �صنة 7600 اأقجه. 
- فرن في محلة باب الحطة ثمان في �صنة 200 اأقجه. 

- دكاكين في �صوق العطارين 81 باًبا في �صنة 7100 اأقجه. 
- الدكان المعروف بخط داود في �صنة 30 اأقجه. 
- �صويقة باب الحطة 12 باًبا في �صنة 414 اأقجه. 

- الدور المتفرقة في القد�ض ال�صريف 12 باًبا في �صنة 1000 اأقجه. 
- القاعات في نف�ض القد�ض ال�صريف 15 باًبا في �صنة 1000 اأقجه. 

- خان في باب الحطة. 
- ب�صتان بني اأيوب تماًما في �صنة 120 اأقجه. 

- ب�صتان �صغير في باب الحطة تماًما في �صنة 200 اأقجه. 
- مزرعة ق�صطال تابع للقد�ض ال�صريف تماًما في �صنة 500 اأقجه. 

- ب�صتان الجورة في باب المغاربة في القد�ض ال�صريف تماًما في �صنة 500 اأقجه. 
- قرية نعليا تابع خليل الرحمن ح�صة 8 قيراط )خراب(. 

- طاحون في محلة باب الحطة تماًما في ال�صنة 1060 اأقجه. 

7 – وقف الأمير منجك على مدر�ضته في القد�س ال�ضريف:)24( 
- حمام اأر�ض وبناء في مدينة �صفد قرب قلعتها قديًما واالآن جديدة تماًما في �صنة 

6400 اأقجه. 

)23( دفرت اأوقاف 342 )ا�ض( رقم 7. 
)24( دفرت اأوقاف 342 )ا�ض( رقم 8. 
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- الحوانيت وتعرف بالوكالة في القد�ض ال�صريف 3 باب في �صنة 1300 اأقجه. 
- قاعة راأ�ض عقبة الحرافي�ض في القد�ض ال�صريف ح�صة قيراط واحد )خراب(. 

- حكر اأر�ض حريقة العرب في القد�ض ال�صريف تعرف باأر�ض الواقف تماًما )خالي(. 
- قرية بيت �صفا تابعة للقد�ض ال�صريف ح�صة 6 قيراط وثلث وع�صر القيراط 2260 اأقجه. 
مع  الحا�صل  تماًما  ال�صريف  للقد�ض  تابعة  والربايع  بمنجك  تعرف  اأر�ض  قطعة   -

خراج الكروم واالأ�صجار 2500 اأقجه. 

8 – وقف المدر�ضة ال�ضالمية الكبرى في باب �ضرف الأنبياء في القد�س ال�ضريف:)25( 
- قرية جبعا البطيخ تابعة للقد�ض ال�صريف ح�صة 4 قيراط 1280 اأقجه. 

- غرا�ض اأ�صجار باأر�ض ال�صالحية في القد�ض ال�صريف. 
- مزرعة بيت را�ض تابعة المزبور ح�صة 16 قيراط 580 اأقجه. 

- مزرعة عدا�صا تابعة المزبور حا�صل 1457 اأقجه تماًما. 

9 – وقف المدر�ضة الطيلونية في القد�س ال�ضريف:)26( 
- قرية بيت نوا تابع القد�ض ال�صريف تماًما حا�صل 3580 اأقجه. 

- قطعة اأر�ض تعرف ببيت نوري تماًما حا�صل 350 اأقجه. 
- قطعة اأر�ض تعرف بمرج الذياب )الذبان( تابعة للمزبور حا�صل 200 اأقجه. 

- قطعة اأر�ض تعرف بخارجة و�صوق الكبير ح�صة 12 قيراط 370 اأقجه. 
10- وقف الأمير دنكز على مدر�ضته بباب ال�ضل�ضلة ورباط الن�ضاء في القد�س ال�ضريف:)27(

- دكاكين في مدر�صته 9 اأبواب. 
- طبقتين م�صتحم علو درجة العنب...؟ 

)25( دفرت اأوقاف 342 )ا�ض( رقم 13. 
)26( دفرت اأوقاف 342 )ا�ض( رقم 14.
)27( دفرت اأوقاف 342 )ا�ض( رقم 15.
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- محاكرة ظهر الرباط. 
- حكر خان بالقرب من الحمام المزبور 24 اأقجه، وطواحين 3 باب ...؟ 

- حكر اأر�ض الدكاكين في باب ال�صل�صلة... اأحمد بن ن�صوح...؟ 

ال�ضريف  بالقد�س  المغاربة  بحارة  بالقبة  المعروفة  المالكية  المدر�ضة  وقف   -11
المعروف بالأقوا�س المت�ضعة المتال�ضقة بالجدار القبلي من الزردخانة بالقد�س 

ال�ضريف.)28( 

12- وقف المدر�ضة الزمنية في القد�س ال�ضريف على م�ضالح المدر�ضة:)29( 
- قرية برقة تابع نابلو�ض 12 قيراط. 

- قرية كفر �صابا تابعة المزبور ح�صة 7 فدان من 74. 
- قرية جبلى تابعة المزبور ح�صة 16 قيراط. 

- قرية كفر قي�ض )ظ( تابعة الرملة ح�صة 6 قيراط. 
13 – وقف مدر�ضة ذو الغادرية في القد�س ال�ضريف:)30(

- جميع الخان الكائن بالقد�ض ال�صريف بخط وادي الطواحين و�صتة حوانيت على 
باب الخان واأمامه من جهة القبلة. 

الخان  الذي على ظهر  والرابع  الثالثة  والحوانيت  الوكالة  ودار  القي�صارية  - جميع 
الكائن بالدخلة بخط الحلق. 

- الغرا�ض الكائنة بالقد�ض ال�صريف باأر�ض وقف ال�صالحية الم�صتملة على عنب واأ�صجار 
تين وغير ذلك بالقرب من كرم ابن مامولة ).. ؟( ومهند�ض من جهة الغرب.

ال�صالحية  وقف  باأر�ض  ال�صريف  بالقد�ض  الكائنة  المتال�صقة  الغرا�ض  جميع   -
ذلك  وغير  النوع  مختلفة  اأ�صجار  على  وي�صتمل  مريم،  بقبر  المعروف  بالوادي 

بالقرب من غرا�ض عبد الملك المو�صلي من القبلة. 

)28( دفرت اأوقاف 342 )ا�ض( رقم 16.
)29( دفرت اأوقاف 342 )ا�ض( رقم 17. 
)30( دفرت اأوقاف 342 )ا�ض( رقم 18. 
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14 - وقف عبد الغني الأ�ضعردي جميع المدر�ضة الخانقاه الأ�ضعردية الكائنة بالقد�س 
اأيام حياته ثم من بعده ذريته ثم من بعد انقرا�س الذرية  ال�ضريف على نف�ضه 
الدين  �ضم�س  ال�ضيخ  بيد  والآن  للهجرة   953 �ضنة  الوقفية  تاريخ  جهة...  على 

محمد الأ�ضعردي من ذرية المزبور.)31( 

لت�صجيل  الدولة  محاولة  العثمانية،  الوقف  ل�صجالت  التوثيقية  المادة  هذه  تمثل 
االأوقاف ومتابعتها، وفيها �صبط للوقف الذري والوقف الخيري، وت�صم تفا�صيل لها دالالتها، 
تقدم مادة ممتازة لواقع حال اأوقاف المدار�ض في القد�ض، وتك�صف عن تفا�صيل االأوقاف 
على المدار�ض وات�صاعها، في القد�ض وجوارها من قرى ومزارع وقطع اأرا�ض، اإلى مرافق 
متنوعة من طواحين ودكاكين وحوانيت، وفيها تفا�صيل للقد�ض في مطلع العهد العثماني 
وللمرحلة الالحقة، بعد ا�صتقرار الدولة العثمانية في بالد ال�صام. وتك�صف بع�ض التفا�صيل 
حاالت الخراب التي اأ�صابت بع�ض مرافق الوقف، والتي و�صفها ال�صجل باأنها »خراب« اأو 
»خالي«. وال بد من تفح�ض واقع الحال لمدار�ض بيت المقد�ض واأوقافها، بمقارنة ما جاءت 

فيه �صجالت االأوقاف، بم�صادر المرحلة والتي يمثلها العليمي اأ�صدق تمثيل. 

�ضورة مدار�س القد�س واأوقافها عند العليمي 
يمكن ت�صنيف المادة التي وردت في »الأن�س الجليل« بما ياأتي: 

اأوًل: ر�صد وتوثيق مدار�ض القد�ض وموقعها من الم�صجد االأق�صى المبارك وال�صور، 
حالها  وتحديد  وقفها،  زمن  وتوثيق  المدار�ض  وقف  كتب  روؤية  على  العليمي  حر�ض  وقد 
مادة  وتمثل  وجدت،  اإن  اأبوابها  على  المنقو�صة  المادة  ر�صد  على  حر�ض  كما  واأوقافها، 

العليمي الوثيقة المبا�صرة لرجل مقد�صي نعتمدها ونبني عليها. 
ثانًيا: التاأريخ لم�صايخ مدار�ض القد�ض �صمن تراجمه الأهالي القد�ض، وقد اأفا�ض 
العليمي بترجمة م�صايخ المدر�صة ال�صالحية، وهو ما يعطى الدار�ض �صورة متكاملة لواقع 

حال المدار�ض في القد�ض والقائمين عليها. 
 ثالًثا: اأفرد مادة ممتازة لمدار�ض مختارة وتو�صع في التاأريخ لها وو�صفها بتفا�صيل 
دقيقة يعتمد عليها، نظًرا لموقعه وم�صداقيته والأنه �صاهد عيان وموثوق، وهي للمدر�صة 

ال�صالحية والمدر�صة االأ�صرفية. 

)31( دفرت اأوقاف 342 )ا�ض( رقم 69.
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و�صنجدول مادة العليمي التي ر�صدها الأوقاف المدار�ض ح�صب موقعها: 
ملحوظات  اأوقافها  زمن وقفها  موقعها  الت�ضل�ضل

وا�ضم المدر�ضة
مجلد 2 / �ض 33 بئر الورقة والحاكورة التي تقع 

قربها بظاهر الم�صجد عند 
الباب ال�صرقي وهي معروفة 

بحاكورة الفار�صية 

غير مذكور  جوار �صور 
الم�صجد االأق�صى

1- المدر�صة الفار�صية 

مجلد 2 / �ض 34 604 للهجرة بناها الملك 
المعظم عي�صى

على طرف �صحن 
ال�صخرة من جهة 

القبلة اإلى الغرب

2- المدر�صة النحوية

مجلد 2 / �ض 34
وباني المدر�صة 

ال�صيخ ن�صر 
المقد�صي ثم 

عرفت بالغزالية 
ن�صبة الأبي حامد 

الغزالي ثم اأن�صاأها 
الملك المعطم 
عي�صى وجعلها 

زاوية لقراءة 
القراآن واال�صتغال 

بالنحو

وقفت عليها كتًبا من جملتها 
»اإ�ضالح المنطق الأبي يو�صف 

يعقوب بن اإ�صحاق ابن 
ال�صكيت«

وقفت على كرا�صة بخط 
ابن الخ�صاب وعلى ظهر 

الكرا�صة الوقف وهو موؤرخ 
في التا�صع من ذي الحجة 

�صنة 610 للهجرة

على برج باب 
الرحمة

3- المدر�صة النا�صرية

لم يذكرها العليمي مجلد 2 / �ض 35  واقفها االأمير تنكز 
النا�صري نائب ال�صام وهي 

بخط باب ال�صل�صلة وعلى 
باب المدر�صة تاريخها في 

�صنة 729 للهجرة 

تجاور الم�صجد 
وال�صور من جهة 

الغرب

3- المدر�صة التنكزية 

لم يذكرها العليمي وواقفها 
االأمير منكلي بغا االأحمدي 

نائب حلب )ت �صنة 782 
للهجرة(

بباب ال�صكينة 
بجوار باب 

ال�صل�صلة 

4- المدر�صة البلدية

مجلد 2 / �ض 35 �صترد تفا�صيل الحقة لو�صف 
المدر�صة واأوقافها

بناها االأمير ح�صن 
الظاهري للملك الظاهر 

خ�صقدم وبعد وفاته اأهداها 
للملك االأ�صرف قايتباي 

فاأمر بهدمها واأعاد بناءها 
�صنة 805 للهجرة

داخل الم�صجد 
االأق�صى ال�صريف 

بالقرب من باب 
ال�صل�صلة 

5- المدر�صة ال�صريفية 
ال�صلطانية االأ�صرفية
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ملحوظات  اأوقافها  زمن وقفها  موقعها  الت�ضل�ضل
وا�ضم المدر�ضة

عليها اأوقاف ببالد الروم  مجلد 2 / �ض 36 
وغيرها في هذه البالد 

واقفتها امراأة من اأكابر 
الروم ا�صمها »اأ�صفهان �صاه 
خاتون وتدعى خانم« وعلى 

بابها تاريخها �صنة 840 
للهجرة 

تقع بباب المتو�صاأ 6- المدر�صة العثمانية

اأوقافها المزرعة المعروفة  مجلد 2 / �ض 36
بظهر الجمل وا�صتهرت في 

ع�صرنا وقبله بباطن الجمل 
ووقفت عليها اأ�صفهان �صاه 

بنت االأمير قازان �صاه واأكملت 
عمارتها في عام 782 للهجرة

واقفتها اأغل خاتون بنت 
�صم�ض الدين محمد بن 

�صيف الدين القازانية 
البغدادية وتاريخ وقفها 

في 5 ربيع االأول �صنة 755 
للهجرة 

بباب الحديد  7- المدر�صة الخاتونية 

مجلد 2 / �ض 37 لم يذكر اأوقافها واقفها اأرغون الكاملي نائب 
ال�صام واأكملت عمارتها 

بعد وفاة اأرغون �صنة 759 
للهجرة 

باب الحديد 
مجاورة لل�صور من 

جهة الغرب

8- المدر�صة االأرغونية 

مجلد 2 / �ض 37 عام 885 للهجرة ولم يذكر 
العليمي اأوقافها 

واقفها المقر الزمني اأبو 
بكر بن مزهر االأن�صاري 

ال�صافعي �صاحب دار 
االإن�صاء بالديار الم�صرية 
وبع�صها راكب على ظهر 

االأرغونية 

باب الحديد 
تجاور الجامع من 

الغرب

9- المدر�صة المزهرية

مجلد 2 / �ض 37 �صنة الوقف 844 للهجرة ولم 
يذكر اأوقافها 

واقفها ال�صفوي جوهر 
زمام االأدر ال�صريفة

بباب الحديد 
غربي الم�صجد

10- المدر�صة الجوهرية 

مجلد 2 / �ض. 37 
وقد در�صت اآثارها 

زمن العليمي 

�صنة 762 للهجرة بناها لنف�صه 
واأوقف عليها ورتب لها فقهاء 

واأرباب وظائف

واقفها االأمير منجك نائب 
ال�صام وهو مر�صم عليه 

باالإقامة بالقد�ض ال�صريف 

بباب الناظر 
غربي الم�صجد

11- المدر�صة المنجكية

مجلد 2 / �ض 
38 وقد تحولت 
المدر�صة اأيام 

العليمي اإلى �صكن 
لنواب القد�ض 

لم يحدد زمن بنائها لكن 
واقفها توفي �صنة 745 للهجرة

واقفها االأمير علم الدين 
�صنجر الجاولي نائب غزة 

وكان من اأهل العلم وله 
م�صنفات 

�صمالي الم�صجد  12- المدر�صة الجاولية 

مجلد 2 / �ض 38  لم يذكر العليمي �صنة بنائها 
بالتحديد 

واقفها االأمير عالء الدين 
علي بن نا�صر الدين محمد 
نائب القلعة ال�صبيبية كان 

نائًبا للقد�ض 

�صمالي الم�صجد 13- المدر�صة ال�صبيبية 
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مجلد 2 / �ض 38   ال يذكر اأوقافها وتاريخ وقفها 
في الع�صرين من ربيع االأول 

�صنة 770 للهجرة 

واقفها الخواجا مجد الدين 
عبد الغني بن �صيف الدين 

اأبي بكر بن يو�صف االإ�صعردي 

�صمالي الم�صجد  14 – المدر�صة االإ�صعردية

واقفتها زوجة ملك وهي بنت  مجلد 2 / 38 
ال�صيفي قلطلق�صم النا�صري 

وتاريخ وقفها �صنة 745 للهجرة 
ويبدو اأنها عمرتها من مالها 

الخا�ض ولم يتم ذكر اأوقافها. 

عمرها الحاج ملك 
الجوكندار في �صلطنة 

النا�صر محمد بن قالوون 
�صنة 741 للهجرة وقد راأى 

العليمي التاريخ مكتوب على 
حائطها القبلي فوق الرواق 

ال�صمالي بالم�صجد االأق�صى 

�صمالي الم�صجد 15 – المدر�صة الملكية 

مجلد 2 / �ض 39  راأى العليمي كتاب الوقف وفيه 
وقف الح�صة من قرية طور 

كرم عام 755 للهجرة 

واقفها االأمير فار�صي البكي 
ابن قطلو ملك بن عبد اهلل 

نائب ال�صلطنة باالأعمال 
ال�صلطانية والجبلية ونائب 

غزة وهو المن�صوب اإليه 
الفار�صية بالم�صجد االأق�صى

�صمالي ال�صور 
علًما باأن العليمي 

ذكر مدر�صة 
اأخرى بنف�ض 

اال�صم قرب ال�صور 

16- المدر�صة الفار�صية

مجلد 2 / �ض 39 واقفها ال�صاحب اأمين الدين 
عبد اهلل �صنة 730 للهجرة

بباب �صرف االأنبياء 
المعروف بباب الدويدارية 

�صمالي الم�صجد 
االأق�صى

17- المدر�صة االأمينية 

مجلد 2 / �ض 39  واقفها االأمير الكبير الغازي 
المجاهد علم الدين اأبو مو�صى 

�صنجر بن عبد اهلل الدويدار 
ال�صالحي النجمي وعمارتها 

عام 695 للهجرة ووقفها عام 
696 للهجرة

بباب �صرف االأنبياء وقد 
راأى العليمي كتاب الوقف 

وفيه تذكر باأنها »دار 
ال�صالحين« 

�صمالي الم�صجد 
االأق�صى

18- المدر�صة الدويدارية

الواقف �صنة 835 للهجرة،  مجلد 2 / �ض 39
القا�صي زين الدين عبد البا�صط 

ابن خليل الدم�صقي ناظر 
الجيو�ض المن�صورة وعزيز 

المملكة، و�صرط على ال�صوفية 
قراءة الفاتحة عقب الح�صور 

واإهدائها للهروي 

عمرها �صيخ االإ�صالم 
�صم�ض الدين محمد الهروي 

�صيخ المدر�صة ال�صالحية 
وناظر الحرمين لكنه 

توفي فعمرها عبد البا�صط 
وعرفت به

�صمالي الم�صجد 
مال�صقة للمدر�صة 

الدويدارية

19- المدر�صة البا�صطية

مجلد 2 / �ض 39  واقفها الملك االأوحد نجم 
الدين يو�صف بن الملك 

النا�صر �صالح الدين داود بن 
الملك المعظم الملك عي�صى 

 تاريخ وقفها �صنة 697 
للهجرة

بباب حطه 20- المدر�صة االأوحدية 
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مجلد 2 / �ض 39 لم يذكر العليمي اأوقافها  واقفها ال�صاحب كريم 
الدين عبد الكريم بن 

المعلم هبة اهلل بن مكان�ض 
ناظر الخوا�ض ال�صريفية 
بالديار الم�صرية وتاريخ 
كتاب الوقف ليلة الثامن 

من �صهر ذي الحجة �صنة 
718 للهجرة

بباب حطه  21- المدر�صة الكريمية 

مجلد 2 / �ض 39 ال يوجد للمدر�صة كتاب وقف 
فكتب مح�صر بوقفها من مال 

الواقف وتم تثبيته �صنة 897 
للهجرة 

واقفها االأمير نا�صر الدين 
محمد بن دلغادر وعمرتها 
زوجته م�صر خاتون وذلك 

�صنة 836 للهجرة في �صلطنة 
الملك االأ�صرف بر�صباي 

داخل الم�صجد  22- المدر�صة الغادرية 

لم يذكر العليمي اأوقافها  مجلد 2 / �ض 39  بناها �صهاب الدين اأحمد 
بن النا�صري محمد 

الطولوني الظاهري زمن 
الملك الظاهر برقوق قبل 

عام 800 للهجرة وكتاب 
وقفها متاأخر تاريخه 827 

للهجرة 

داخل الم�صجد 
على الرواق 

ال�صمالي وي�صعد 
منها اإلى منارة 

باب االأ�صباط

23- المدر�صة الطولونية 

اأوقافها على يد الملك النا�صر  مجلد 2 / �ض 40 
فرج بن الملك برقوق رتب لها 
قراء واأقام نظامها وجعل لها 
معاليم ت�صرف ولم يكن لها 

كتاب وقف فا�صتراها بعد وفاته 
رجل من الروم يقال له محمد 

�صاه بن الفنري الرومي ووقفها 
و�صميت بالفنرية 

اأن�صاأها �صهاب الدين 
الطولوني وعمرها مع 

المدر�صة الطولونية وجعلها 
للملك الظاهر برقوق 

�صمالي الم�صجد 
مقابل الطولونية 
من جهة ال�صرق 

24- المدر�صة الفنرية 

الحظ العليمي اأنها في اأيامه  مجلد 2 / �ض 40 
تتخذ لل�صكن وهي من جملة 

جهات الم�صجد االأق�صى 
ي�صتوفى ريعها لوقف الم�صجد 

ت�صكك العليمي بو�صعها 
فلم يكن لها كتاب وقف 

ومعلوماته باأنها وقف 
�صاهين الح�صني الطوا�صي 

ولم يكن لها حكم المدار�ض 
في النظام وال�صعائر 

على باب االأ�صباط 25- المدر�صة الح�صنية 

مجلد 2 / �ض 41   وقف الملك �صالح الدين 
االأيوبي وقفها في 13 رجب 

�صنة 588 للهجرة ويقول 
العليمي اأن وظيفة م�صيختها 
من الوظائف ال�صنية بمملكة 

االإ�صالم 

كانت كني�صة زمن الروم 
تعرف بقبر حنة وهي اأم 

مريم عليها ال�صالم 

باب االأ�صباط 
وهي من 

المدار�ض حول 
الم�صجد غير 

مال�صقة لل�صور 
من جهة ال�صمال 

26- المدر�صة ال�صالحية 



- 168 -

ملحوظات  اأوقافها  زمن وقفها  موقعها  الت�ضل�ضل
وا�ضم المدر�ضة

مجلد 2 / �ض 41  يذكر العليمي اأنه لم يوجد لها 
كتاب وقف فكتب لها مح�صر 

بوقفها �صنة 816 للهجرة 

الواقف الحاج كامل من 
اأهل طرابل�ض

بخط باب حطة 
بجوار الكريمية 

من جهة ال�صمال 

27- المدر�صة الكاملية 

اطلع العليمي على كتاب الوقف  مجلد 2 / �ض 42 
وفيه جهات كثيرة من القرى 
وقد اأخذ غالبها و�صار باأيدي 

النا�ض اإقطاًعا وملًكا 

واقفها الملك المعظم 
عي�صى وتاريخ وقفها في 29 

جمادى االأولى �صنة 660 
للهجرة 

مقابل باب �صرف 
االأنبياء المعروف 
بباب الدويدارية 
�صمالي الم�صجد 

28- المدر�صة المعظمية 

مجلد 2 / �ض 42 لم يحدد العليمي اأوقافها لكنه 
ذكر باأنه لم يطلع على كتاب 

وقفها واأكد باأنه بعد عام 700 
للهجرة 

واقفها الخواجا مجد 
الدين اأبو الفدا اإ�صماعيل 

ال�صالمي 

بباب �صرف 
االأنبياء تجاه 

المعظمية وهي 
بجوار المدر�صة 
الدويدارية من 

جهة ال�صمال 

29- المدر�صة ال�صالمية

مجلد 2 / �ض 42 لم يذكر العليمي اأوقافها اأو اأي 
تفا�صيل اأخرى 

وقف ال�صيخ وجيه الدين 
محمد بن عثمان بن اأ�صعد 

بن النجا الحنبلي توفي 
�صنة 701 للهجرة

�صمالي الم�صجد 
بخط درج الموله

30- المدر�صة الوجيهية 

مجلد 2 / �ض 43   تاريخ وقفها 4 محرم �صنة 
762 للهجرة ولم يذكر العليمي 

اأوقافها

واقفها رجل من اأهل 
العلم كان محدًثا وا�صمه 
عز الدين اأبو محمد عبد 
العزيز العجمي االأردبيلي 

�صمالي الم�صجد 
بالقرب من 

المدر�صة 
الوجيهية عند قبو 

باب الغوانمه 

31- المدر�صة المحدثية 

مجلد 2 / �ض 43 بــنيـــــت �صــــنة 837 للهجــرة 
وال يذكر العليمي اأوقافها

واقفها االأمير ح�صن 
الك�صكيلي ناظر الحرمين 
ال�صريفين ونائب ال�صلطنة 

بالقد�ض ال�صريف 

بباب الناظر على 
باب عالء الدين 

الب�صير/قرب 
الم�صجد من جهة 

الغرب

32- المدر�صة الح�صنية 

 تاريخ وقفها 12 ذي القعدة  مجلد 2 / �ض 43 
�صنة 759 للهجرة ولم يذكر 

العليمي اأوقافها

واقفها االأمير ت�صتمر 
ال�صيفي الملك النا�صري 

ح�صن بن محمد بن قالوون 

بباب الناظر 
بالقرب من 

الح�صنية

33- المدر�صة الت�صتمرية

تاريخ وقفها يوم االأحد 5 رجب  مجلد 2 / �ض 43
�صنة 768 للهجرة

واقفتها ال�صت الحاجة 
�صفري خاتون ابنة �صرف 
الدين اأبي بكر بن محمود 

المعروف والدها بالباوردي 

بباب الناظر 
بالقرب من 
الت�صتمرية 

34- المدر�صة الباوردية 
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مجلد 2 / �ض 44 لم يذكر العليمي �صنة وقفها اأو 
بنائها اأو اأوقافها 

 واقفها االأمير جهارك�ض 
الخليلي اأمير اآخور الملك 

الطاهر برقوق المتوفى 
�صنة 791 للهجرة

بجوار الزاوية 
اليون�صية وهي 

واليون�صية كني�صة 
من بناء الرومان 

ق�صمت ن�صفين 
االأول للمدر�صة 

الجهارك�صية والثاني 
للزاوية اليون�صية

35- المدر�صة الجهارك�صية

مجلد 2 / �ض 44 بنيت في �صنة 781 للهجرة ولم 
يذكر العليمي اأوقافها اأو �صنة 

وقفها 

واقفها االأمير بيدمر نائب 
ال�صام وكان متولًيا نيابة 

دم�صق في �صلطنة االأ�صرف 
�صعبان بن ح�صين �صنة 777 

للهجرة 

تقع بباب الحديد  36- المدر�صة الحنبلية 

مجلد 2 �ض 45 لم يذكر العليمي معلومات عن 
الواقف اأو االأوقاف.

واقفها االأمير طاز توفي 
�صنة 763 للهجرة

بخط داود من 
باب ال�صل�صلة

37- المدر�صة الطازية 

مجلد 2 / �ض 45  وقفها على فقهاء المالكية 
بالقد�ض ال�صريف وكان الوقف 
حين �صلطنته على دم�صق ولم 

يوجد لها كتاب وقف فكتب 
مح�صر بالوقت لكل جهة وثبت 
م�صمونه لدى حكام ال�صرع بعد 

وفاة الواقف

وقف الملك االأف�صل نور 
الدين اأبي الح�صن علي ابن 

الملك �صالح الدين 

بحارة المغاربة 38- المدر�صة االأف�صلية

مجلد 2 / �ض 47 كانت المدر�صة موجودة �صنة 
781 للهجرة

واقفها االأمير لوؤلوؤ غازي 
عتيق الملك االأ�صرف 

�صعبان بن ح�صين 

بخط مرزبان 
بجوار حمام عالء 

الدين الب�صير 
من جهة ال�صمال 

39- المدر�صة اللوؤلوؤية

 واقفها بدر الدين محمد بن  مجلد 2 / �ض 47
اأبي القا�صم الهكاري اأحد 

اأمراء الملك المعظم

وقفها �صنة 610 للهجرة بخط مرزبان 
بالقرب من 

اللوؤلوؤية 

40-المدر�صة البدرية

مجلد 2 / �ض 48 ين�ض العليمي على اندثار 
المدر�صة بقوله: ولم يبق لها 
نظام في ع�صرنا بل �صارت 

من المهمالت

واقفها االأمير فار�ض الدين 
اأبو �صعيد ميمون الفهري 

خازندار الملك �صالح الدين. 
وتاريخ وقفها في جمادى 
االأولى �صنة 593 للهجرة

تقع عند باب 
ال�صاهرة وهي 

كني�صة من بناء 
الروم 

41- المدر�صة الميمونية 



- 170 -

تمثل هذه المادة خال�صة توثق لواقع حال مدار�ض بيت المقد�ض منذ العهد االأيوبي 
وحتى اأيام العليمي اأواخر اأيام دولة المماليك الثانية ومطلع العهد العثماني، ويبدو منها اأن 
اأوقاًفا، وكانت غالبية الواقفين من اأ�صحاب المواقع الر�صمية  مدار�ض القد�ض كلها كانت 
وبالتالي من اأ�صحاب االقتدار والثروة، وهذا �صبب ا�صتمرارها وديمومتها، الأن الوقف عليها 
كان متنوًعا بين قطع االأرا�صي والكروم والحوانيت والقرى والمطاحن والمعا�صر والم�صابغ 
والحمامات واأحياًنا القي�صاريات، وكلها مرافق تدر الدخل اإذا ما اأح�صن ا�صتخدامها، مع 
تفاوت في طبيعتها، فاالأرا�صي الزراعية عر�صة للجفاف وعوامل المناخ المتغيرة ولخطر 
االأوبئة والقوار�ض، وهو ما يجعل نتاجها غير م�صمون، في حين اأن ا�صتثمار باقي االأوقاف 
ولم  ا�صتمرت  المدار�ض  هذه  غالبية  فاإن  لذا  للوقف،  واإدامته  الناظر  متابعة  على  يعتمد 
يوثق العليمي اإال لخراب مدر�صتين فقط، وتميزت مادة العليمي بتحديد مواقع المدار�ض، 
المدار�ض  المدونة على مداخل  النقو�ض  وتوثقه من  واعتمادها،  الوقف  وبتحققه من كتب 

وحوائطها والتي توؤرخ ل�صنة البناء. 

�ضيوخ المدار�س المقد�ضية عند العليمي 
وتوقف  المدار�ض،  بع�ض  م�صايخ  بتاأريخ  المو�صوعي  كتابه  في  العليمي  اأح�صن 
اهتماًما  اأوالها  التي  ال�صالحية  المدر�صة  م�صايخ  ومنهم  ب�صكل محمود،  تراجمهم  عند 
ا، كذلك الحال عند المدر�صة االأ�صرفية، ويبدو من متابعة تراجم م�صايخ المدر�صة  خا�صً
اأنهم كانوا في غالبيتهم يحملون لقب )�صيخ االإ�صالم(  ال�صالحية وعددهم 24 �صيًخا، 
ال�صالحية  في  التدري�ض  بين  ويجمعون  للق�صاة،  ا  قا�صًيً كان  وبع�صهم  ق�صاة  وكانوا 
�صرح  كما  كبيًرا،  كان  ال�صالحية  راتب  اأن  التراجم  بع�ض  بينت  وقد  اأخرى،  ومنا�صب 
الم�صايخ  بع�ض  بين  التناحر  �صبب  يف�صر هذا  وربما  تولوها،  الم�صايخ ممن  بع�ض  بذلك 
للح�صول على هذا الموقع المتميز، لكن غالبية الم�صايخ كانوا من اأ�صحاب الف�صل ومن 
الم�صنفين والعلماء، وفيما ياأتي قائمة باأ�صماء �صيوخ ال�صالحية ح�صبما اأوردها العليمي 

ح�صب �صنوات توليهم التدري�ض بالتتابع:)32( 

)32( العليمي، الأن�س اجلليل، املجلد الثاين، �ض 101 – 118. 
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تميم  بن  رافع  بن  يو�صف  المحا�صن  اأبو  الدين  بهاء  االإ�صالم  �صيخ  الق�صاة  قا�صي   -1
االأ�صدي المو�صلي المولد والحلبي المن�صاأ ال�صافعي المعروف بابن �صداد. 

2- �صيخ االإ�صالم عالء الدين طاهر بن ن�صراهلل بن جهبل الحلبي ال�صافعي. 
اأبو من�صور عبد الرحمن محمد بن الح�صين ابن ع�صاكر  3- �صيخ االإ�صالم فخر الدين 

الدم�صقي �صيخ ال�صافعية بال�صام. 
4- �صيخ االإ�صالم تقي الدين اأبو عمرو عثمان بن االإمام البارع �صالح الدين اأبي القا�صم 
عبد الرحمن بن مو�صى بن اأبي الن�صر الن�صري ن�صبة اإلى جده الم�صهور بابن ال�صالح. 
اأبو  الدين  الورع محي  الفا�صل  العالم  االإمام  وهو  قا�صي غزة  الدين  القا�صي محي   -5

حف�ض عمر ابن القا�صي عز الدين مو�صى بن عمر ال�صافعي. 
6- ال�صيخ جمال الدين الباجربقي وهو �صيخ االإ�صالم جمال الدين اأبو محمد عبد الرحمن 

ابن عثمان الباجربقي المو�صلي ولي ق�صاء غزة وتدري�ض ال�صالحية. 
7- ال�صيخ نجم الدين داود الكردي. 

8- ال�صيخ �صهاب الدين بن جهبل وهو �صيخ االإ�صالم �صهاب الدين اأبو العبا�ض اأحمد بن 
ال�صيخ محي الدين بن يحيى بن ال�صيخ االإمام تاج الدين اإ�صماعيل بن طاهر بن ن�صر 

اهلل بن جهبل الحلبي. 
9- �صيخ االإ�صالم عالء الدين اأبو الح�صن علي بن اأبي اأيوب بن من�صور المقد�صي ال�صيخ 

العالم العالمة البارع. 
10- �صيخ االإ�صالم �صالح الدين اأبو �صعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل العالئي الدم�صقي 

ثم المقد�صي. 
الخطيب زين  اإبراهيم بن  اإ�صحاق  اأبو  الدين  االإ�صالم برهان  �صيخ  الق�صاة  11- قا�صي 
الدين اأبي محمد عبد الرحيم ابن قا�صي الق�صاة بدر الدين محمد بن اإبراهيم ابن 

�صعد الدين ابن جماعة الكناني ،
12- محي الدين بن اأحمد ابن قا�صي الق�صاة برهان الدين ابن جماعة ولي بعد اأبيه وهو 

دون �صن البلوغ فناب عنه ابن عمه �صيخ االإ�صالم نجم الدين حتى توالها. 
اأحمد ابن القا�صي �صرف الدين عي�صى بن  اأبو عي�صى  13- قا�صي الق�صاة عماد الدين 

مو�صى العامري االأزرقي الكركي ال�صافعي. 
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14- �صيخ االإ�صالم �صم�ض الدين اأبو الخير محمد بن محمد الجزري الدم�صقي المقرئ ال�صافعي. 
15-ال�صيخ العالمة زين الدين اأبو بكر بن عمر بن عرفات القمني الم�صري الخزرجي. 

علي  بن  الدين  بن عماد  بن محمد  اأحمد  العبا�ض  اأبو  الدين  �صهاب  االإ�صالم  �صيخ   -16
الم�صري ثم المقد�صي الم�صهور بابن الهائم. 

بن  اهلل  بن عطاء  عبد اهلل محمد  اأبو  الدين  �صم�ض  االإ�صالم  �صيخ  الق�صاة  قا�صي   -17
محمد الرازي االأ�صل من ذرية الفخر الرازي. 

18- �صيخ االإ�صالم �صم�ض الدين اأبو عبد اهلل محمد بن عبد الدائم بن مو�صى الع�صقالني 
االأ�صل البرماوي الم�صري. 

19- قا�صي الق�صاة �صيخ االإ�صالم �صهاب الدين اأبو العبا�ض اأحمد بن محمد بن ال�صالح 
محمد بن عثمان االأموي الم�صري الم�صهور بابن المجمرة. 

20- �صيخ االإ�صالم عز الدين بن عبد ال�صالم بن داود بن عثمان بن عبد ال�صالم ال�صعدي 
المقد�صي مولده بقرية كفرالما من عجلون. 

محمد  بن  مو�صى  بن  عمر  حف�ض  اأبو  الدين  �صراج  االإ�صالم  �صيخ  الق�صاة  قا�صي   -21
الحم�صي المخزومي ال�صافعي. 

22- قا�صي الق�صاة �صيخ االإ�صالم جمال الدين اأبو محمد عبد اهلل بن االإمام العالمة نجم 
الدين اأبي عبد اهلل محمد بن الخطيب زين الدين عبد الرحيم بن اإبراهيم بن عبد 

الرحمن بن اإبراهيم بن �صعد اهلل بن جماعة الكناني ال�صافعي. 
23- قا�صي الق�صاة �صيخ االإ�صالم نجم الدين اأبو البقاء محمد بن قا�صي الق�صاة برهان 
الدين بن اإ�صحاق اإبراهيم بن القا�صي جمال الدين اأبي محمد عبد اهلل بن جماعة 

الكناني ال�صافعي. 
24- �صيخ االإ�صالم كمال الدين بن اأبي �صريف، وقد اأعيدت ال�صالحية في اأيام العليمي 
لنجم الدين بن جماعة مرة اأخرى واختتم العليمي القائمة بقوله: )وهو م�صتمر في 

تدري�ض ال�صالحية اإلى يومنا هذا(. 
ال�صالحية  في  الم�صايخ  ترتيب  على  فيها  العليمي  التي حر�ض  القائمة  تبين هذه 
ح�صب ت�صل�صلهم، على الموقع اال�صتثنائي لم�صايخ المدر�صة التي حظيت بمتابعة اأوقافها 
منذ اأن�صاأها �صالح الدين االأيوبي وهذا �صبب ازدهارها وتناف�ض ال�صيوخ والق�صاة والعلماء 
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على التدري�ض فيها، نظًرا لمكانتها ورواتبها الممتازة، وكان بع�صهم ي�صتمر في وظيفته 
اأحوالها،  اأوقافها وازدهار  اإلى ديمومة  اإ�صارة  بال�صالحية ثالثين عاًما بال انقطاع، في 
ومن  الق�صاء،  �صلك  من  اأنهم  المدر�صة  م�صايخ  على  الغالبة  ال�صفة  اأن  للدار�ض  ويبدو 
الم�صنفين وكانوا عادة يجمعون بين عدة منا�صب، وقد توارثت بع�ض العائالت وظيفة 
التدري�ض في المدر�صة، ومع ذلك فقد عمل فيها م�صايخ على درجة كبيرة من الكفاية من 

غير المقاد�صة وكانوا من م�صر اأو دم�صق اأو حلب اأو المو�صل اأو الكرك اأو عجلون. 

اأوقاف مدار�س القد�س في �ضجل تحرير رقم 427:)33( 
تحرير  �صجل  اأقدم  بمراجعة  العليمي،  مادة  ال�صتكمال  ممتازة  فر�صة  للباحث  يتوافر 
للقد�ض العائد ل�صنوات 932 للهجرة/1525م -1526م، وحتى 934 للهجرة/1527 - 1528م، 
العليمي،  تابعناها عند  التي  القد�ض  االأوقاف على مدار�ض  مادة تحدد  ال�صجل على  ويحتوي 
وقد تابعنا تحرير اأوقاف مدار�ض القد�ض في ال�صجل، فكانت المادة التي دونها �صجل التحرير 

كاالآتي: 
 1- االأوقاف على المدر�صة المزهرية: بيت �صاحور الوادي 750 اأقجه. 

2- االأوقاف على المدر�صة ال�صالحية: عين �صلوان 9000 اأقجه، بير اأيوب 2700 اأقجه، 
�صويكة بني قي�ض / بني �صليم 2101 اأقجه، ق�صطال 144 اأقجه. 

3- المدر�صة البا�صطية: �صور باهر 800 اأقجه. 
4- المدر�صة الح�صنية: اأم طوبي 2100 اأقجه، دير دبوان 3375 اأقجه، طيبة اال�صم 2925 

اأقجه، عنب 407 اأقجه، بيت كي�صا )لم يحدد ال�صجل مقدار الريع(. 
5- المدر�صة المنجكية: بيت �صفافا 347 اأقجه. 
6- المدر�صة اللوؤلوؤية: بيت �صاوير 3150 اأقجه. 
7- المدر�صة البرقوقية: �صيعير 22500 اأقجه. 

)33( دفـــرت مف�ضـــل لواء �ضفد وغزة والقد�س ال�ضريف رقـــم 427 العائد لل�صنوات 932-934 للهجرة / 1525 
ان، 1426 للهجرة/ 2005م،  -1528م، حتقيق ودرا�صة ون�صر حممد عدنان البخيت ونوفان رجا ال�صواريه، عمرّ

و�صُي�صار اإليه الحًقا، دفرت مف�صل رقم 427. 
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8- المدر�صة التنكزية: عين قينيا 176 اأقجه. 
9- المدر�صة ال�صيخونية: قلونية 3600 اأقجه. )المدر�صة في م�صر( 

10- المدر�صة الجوهرية: تقوع 5067 اأقجه. 
اأقجه، العالر  الفوق 1080  العالر  اأقجه،  بتير 2700  المدر�صة المعظمية الحنفية:   -11

ال�صفلى 900 اأقجه، دير ال�صدلي 1260 اأقجه. 
12- المدر�صة الفخرية: بيت عطاب 100 اأقجه، بيت ال�صال 2700 اأقجه. 

13- المدر�صة الطيلونية: اأر�ض بيت قول 250، اأر�ض بيت اأورنجه 200 اأقجه، اأر�ض بيت 
لوزي 200 اأقجه، اأر�ض مرج الذياب 200 اأقجه، اأر�ض جبعة 100 اأقجه، خارجة قبلي 

90 اأقجه. 
14- المدر�صة المالكية: دير بروج 1260 اأقجه. 

15- المدر�صة الخاتونية: باطن الجمل 180 اأقجه. 

اإلى  اأقدم تحرير الأوقاف مدار�ض القد�ض بعد دخول العثمانيين  تمثل هذه المادة 
بالد ال�صام، وتعطينا ت�صوًرا دقيًقا لدخل الموقوفات على هذه المدار�ض، ومع اأننا ناأخذ 
بهذه المادة باهتمام، اإال اأن علينا اأن نالحظ اأن الدولة العثمانية قامت بت�صجيل اأوقاف 
القد�ض ب�صجالت م�صتقلة، في محاولة منها ل�صبط الوقف مع مطلع العهد العثماني نظًرا 
الخ�صو�ض،  والق�صاة على وجه  النظار  واالعتداء عليها من قبل  االأوقاف  اأحوال  لتردي 
وتحويلها على يد بع�ض االأهالي اإلى ملك اأو اإقطاع في اأواخر العهد المملوكي، كما الحظ 

العليمي واأ�صار اإليه في توثيقه لمدار�ض القد�ض في اأيامه. 

�صجل �صرعي محكمة القد�ض ال�صرعية رقم 150 العائد لتاريخ 20 ذي القعدة 1054 
للهجرة - 19 ذي الحجة 1065 للهجرة /الموافق 1654/10/2م - 20 /10/ 1655م: 

ال�صجل  خالل  من  العثماني  العهد  في  المدار�ض  اأحوال  متابعة  من  للدار�ض  بد  ال 
اأو  التقليدية  الم�صادر  توفره  ال  ما  وهو  اليومية،  الحياة  تفا�صيل  يمثل  الذي  ال�صرعي 
العهد  بدايات  يمثل  التحرير  �صجل  خالل  من  قبل  من  ر�صدناه  وما  التحرير،  �صجالت 
العثماني، اأو نهايات العهد المملوكي، لذا عدنا اإلى زمن الحق با�صت�صارة ال�صجل ال�صرعي 
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لمحكمة القد�ض في منت�صف القرن الحادي ع�صر الهجري/ال�صابع ع�صر الميالدي، وقد 
ر�صدنا الحاالت االآتية في ال�صجل ال�صرعي االأول العائد لمطلع العهد العثماني وتحديًدا 

1530 -1531 م: 
1- اإ�صارة الأوقاف المدر�صة الفنارية.)34( 

2- اإجارة لحمام العين المعروف بحمام تنكز من اأوقاف المدر�صة التنكزية بالقد�ض.)35( 
المدينة،  فعاليات  ت�صم  القد�ض  مدار�ض  كانت  حيث  الحنفية  بالمدر�صة  اإ�صهاد   -3
مبعوثين  القاهرة  والقادمين من  والق�صاة  النواب  فيها  ويقيم  وت�صت�صيف �صيوفها، 

من ال�صالطين.)36( 
4- اإجارة قطعة اأر�ض فيها غرا�ض تابعة للخانقاه ال�صالحية.)37( 

5- اإجارة الأر�ض المدر�صة الفخرية بالقد�ض.)38( 
6- حجة تخ�ض المدر�صة الفار�صية.)39(

7- متح�صل غرا�ض المدر�صة الفخرية عن اأربع �صنوات �صمن �صجل الفخرية.)40(
8 - براءة �صريف همايوني بتعيين القا�صي �صرف الدين مو�صى الديري بوظائف المدر�صة 

المنجكية بالقد�ض ال�صريف)41(. 
ورقمها  �صرعي  �صجل  اأقدم  في  القد�ض  مدار�ض  باأوقاف  الخا�صة  االأخيرة  والحجة   -9
608 ب�صفحة 148 من ال�صجل وتاريخها في 5 ربيع الثاني عام 937 للهجرة/الموافق 

1530/11/26 م، ت�صم �صجل وقف المدر�صة الطيلونية. 

)34( �ضجل �ضرعي حمكمة القد�س رقم 150، حجة 4، �ض2. 
)35( �ض، �ض، القد�ض، 150، حجة 159، �ض 41. 
)36( �ض، �ض، القد�ض، 150، حجة 160، �ض 42. 
)37( �ض، �ض، القد�ض، 150، حجة 217، �ض 57. 
)38( �ض، �ض، القد�ض، 150، حجة 138، �ض 62. 

)39( �ض، �ض، القد�ض، 150، حجة 407، �ض 107. 
)40( �ض، �ض، القد�ض، 150، حجة 583، �ض 143. 
)41( �ض، �ض، القد�ض، 150، حجة 601، �ض 147.
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ويلفت االنتباه اأن الحجج، الوقفية في ال�صجل ال�صرعي المبكر للعهد العثماني لم 
تكن كثيرة، فعدنا ل�صجل �صرعي يرجع اإلى منت�صف القرن الحادي ع�صر الهجري/ال�صابع 

ع�صر الميالدي، لقراءة واقع حال اأوقاف المدار�ض، وكانت نتيجة البحث كاالآتي)42(: 
1- اإجارة وقف المدر�صة البا�صطية )قطعة اأر�ض بقرية �صور باهر( فقد ا�صتاأجر 
ح�صين بن ذويب ويعقوب بن حمدان من قرية �صور باهر من ال�صيخ �صالح بن 
اأن يغر�صها الم�صتاأجر وينتفع  عمر اللطفي المتولي والناظر على الوقف، على 
من  خالية  واالأر�ض  واحد  بقر�ض  �صنة  كل  عقد  بت�صعين  �صنة   90 لمدة  فيها 

الغرا�ض. 
2- �صهادة بقب�ض م�صتحقات وظيفة الدر�ض والنظر في المدر�صة العثمانية مما هو 
مخ�ص�ض لها من مال ال�صرة الم�صرية. والوكيل هنا هو ال�صيخ علي اأفندي بن 
جار اهلل اللطفي مفتي الحنفية في القد�ض والمدر�ض في المدر�صة العثمانية.)43( 
3- حجة ن�صف وظيفة التولية على وقف المدر�صة القايتبانية في القد�ض وغزة وفراغ 
عثمانيات   10 براتب  القد�ض  بمحكمة  الترجمان  الأخيه  الوظيفة  عن  المتولي 

يومًيا من مال الوقف.)44( 
المدفوعات والم�صروفات وما تم تعميره  لتعمير وح�صاب  4- حجة تقرير مف�صل 

من وقف المدر�صة ال�صالحية، ون�صها:)45( 
المدر�صة  وقف  على  والناظر  بالقد�ض  ال�صافعية  مفتي  اللطف  اأبو  ال�صيخ  قدم 
وقف  تعمير  على  الك�صف  الوقف  على  الناظر  طلبا  وقد  الإعمارها  طلب  ال�صالحية، 

المدر�صة ال�صالحية فكانت كما ياأتي: 
- حمام االأ�صباط: يحتاج اإلى 734 غر�ًصا. 

- الطاحونة: تحتاج اإلى 43 غر�ًصا. 
- الطابونة: تحتاج اإلى 20 غر�ًصا.

)42( �ــــض، �ــــض، القد�ــــض رقــــم 150، )مــــن 20 ذي القعــــدة 1054 هـــــ -19 ذي احلجــــة 1065هـ/املوافق 
10،1654/2 -1655/10/20م. حجة 1، �ض 4 يف 25 حمرم 1654 للهجرة /1654/12/5م(. 

)43( �ض، �ض، القد�ض رقم 150، حجة 2 يف 8 �صفر 1056 للهجرة / 18، 12 /1754م. 
)44( �ض، �ض، القد�ض، رقم 150، حجة 2، �ض 42، يف 6 ربيع االأول 1065 للهجرة /1/14/ 1655م.

)45( �ض، �ض، القد�ض، رقم 150 حجة 1، �ض 65-54.
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رم�صان  االأعيان  وفخر  الداودي  �صليمان  ال�صيخ  من  كل  التعمير  على  ك�صف  وقد 
خليل  اأبي  الدين  وفخر  ح�صن  بن  نمر  بن  عمر  والمعلم  الدجاني،  وكاتبه  با�صا  كتخدا 
الطاحونة  من  الوقف  مح�صول  قب�ض  الوقف  على  الناظر  وكان  با�ض،  المعمار  نمر  بن 
وحكر  الق�صطل  وقرية  الخ�صر  و�صوق  الحياكة  ودكاكين  حطة  باب  ودكاكين  والطابونة 
اأر�ض الجثمانية واأجرة مقبرة اليهود )66048( قطعة �صامية تعادل 1100 قر�ض اأ�صدية 

و24 قطعة م�صرية. 

وبالمقابل كانت الرواتب كاالآتي: 
- عمر اللطفي المدر�ض والناظر ال�صابق: 1950 �صامية )= 4 قطعة م�صرية...؟(. 
- ال�صيخ �صرف الدين الديري وكيل ال�صيخ عبد الباقي اأفندي الناظر والمدر�ض 

�صابًقا: 14260 قطعة �صامية = 237. 
الوقف: 8667 قطعة �صامية = 146  العاملين في  اأي رواتب  الجهات  اأرباب   -

قر�ًصا و3 قطع م�صرية ون�صف. 
- ال�صيخ اأبي اللطف: 6000 قطعة �صامية = 150 قر�ًصا اأ�صدًيا. 

- الكاتب والجابي: 3016 قطعة �صامية = 50 قر�ًصا و 6 قطع م�صرية. 
- حواالت موظفي الوقف: 1172 قطعة �صامية وم�صاريف اأخرى. 

 66143  = م�صرية  ون�صف  وقطعة  قرو�ض   1104 الم�صاريف:  بعد  الباقي   -
قطعة �صامية. 

عثمانيات   7 براتب  القايتبانية  بالمدر�صة  والبوابة  والفرا�صة  ال�صعالة  وظيفة   -  5
يومًيا من مال الوقف. 

6 - وظيفة النظر على اأوقاف المدر�صة المالكية بمرتب 8 عثمانيات يومًيا من مال الوقف.)46( 
مال  من  عثمانيات   7 بمرتب  المالكية  المدر�صة  وقف  على  الجباية  وظيفة   -7

الوقف.)47( 

)46( �ض، �ض، القد�ض رقم 150، حجة 4، �ض 59، يف 11 ربيع االأول 1056 للهجرة /1655/1/19م. 
)47( �ض، �ض، القد�ض، رقم 150، حجة 3، �ض 60، يف 21 ربيع االأول 1056 للهجرة /1655/7/29م. 
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بق�صد  ال�صالحية  المدر�صة  وقف  على  الناظر  ا�صتدانه  كان  ما  لقب�ض  حوالة  حجة   -8
والمدر�ض  المقد�صية  الديار  في  ال�صافعية  ال�صادة  مفتي  اللطف  اأبو  ال�صيخ  التعمير، 
في المدر�صة والناظر على وقفها بح�صور االأمير عبد القادر ال�صباهي بالقد�ض ون�ض 

الحجة اأن ي�صتلم القر�ض من اأجرة حمام االأ�صباط الجاري في الوقف.)48( 

الديار  اإلى  الماأمونية  بمدر�صة  ال�صروري  محمد  ال�صيخ  المدر�ض  �صفر  حجة   -9
الرومية لق�صاء م�صالحه وتوكيل ال�صيخ اأبو الوفا العلمي للتدري�ض مكانه.)49( 

التنكزية  المدر�صة  وقف  في  جاري  اأنه  العين  حمام  قبو  اإجارة  تبين  حجة   -10
واالأق�صى منا�صفة.)50( 

11- حجة وظيفة التولية والنظر و الم�صيخة والبوابة بالمدر�صة الجرك�صية مجموعة 
من الوظائف بيد ال�صيخ بكر بن خليل القد�صي)51(. 

12- حجة طلب ت�صجيل براءة �صلطانية �صريفة تاريخها ربيع االأول من عام 1069 
بالمدر�صة  الدر�ض  بوظيفة  اللطيفي  محمد  لل�صيخ  �صادرة  للهجرة/1659م، 

الماأمونية في ال�صجل المحفوظ بمحكمة القد�ض.)52( 
13- حجة وظيفة الجباية على وقف المدر�صة البا�صطية بمرتب 4 عثمانيات يومًيا 

من مال الوقف.)53( 
14- حجة اإجارة اأر�ض ال�صرارة الجارية في وقف المار�صتان ال�صالحي والمدر�صة 

المزهرية)54(. 

)48( �ض، �ض، القد�ض، رقم 150، حجة 2، �ض 97، يف 10 ربيع الثاين 1065 للهجرة / 1/ 2 / 1655 م. 
)49( �ض، �ض، القد�ض، رقم 150، حجة 2، �ض 158 يف 19 ربيع الثاين 1065 للهجرة / 26 / 2 / 1655 م. 

)50( �ض، �ض، القد�ض، رقم 150، حجة 5، �ض 174، يف 13 جمادى االأوىل 1065 للهجرة / 21 / 3 / 1655 م. 
)51( �ض، �ض، القد�ض، رقم 150، حجة 7، �ض 230.

)52( �ض، �ض، القد�ض، رقم 150، حجة 1، �ض 263، يف 4 جمادى الثاين 1071 للهجرة. 
)53( �ض، �ض، القد�ض، رقم 150، حجة 1، �ض 288 يف 2 �صعبان 1065 للهجرة / 7 / 6 / 1655 م. 

)54( �ض، �ض، القد�ض، رقم 150، حجة 1، �ض 358 في 9 �صوال 1065 للهجرة / 12 / 8 / 1655 م. 
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15- وظيفة الفرا�صة وال�صعالة بالمدر�صة التنكزية بمرتب 3 عثمانيات يومًيا من مال 
وقف المدر�صة)55(. 

16- حجة وظيفة ال�صقاية بالمدر�صة العثمانية.)56( 
17- حجة �صكوى اأهالي قرية عين �صلوان على الناظر والمتولي على وقف المدر�صة 
ال�صالحية، وقد رفع ال�صكوى م�صايخ وزراع القرية الجارية في وقف المدر�صة، 
فقد منعهم المتولى ال�صيخ اأبو اللطف من جمع المح�صول وطلبوا من القا�صي 
التحري في الدفتر ال�صلطاني للوقف والم�صجل بمحكمة القد�ض ال�صرعية، وقد 
تبين بعد الك�صف اأن مال الوقف مقطوع من القرية البالغ مح�صولها 12790 
والتاأكد  ال�صجل  البحث في  وللوقف منها 4000 عثماني، وترتب على  عثمانية 
من الو�صع اأن نبه القا�صي المتولي على الوقف بعدم التعر�ض للمزارعين.)57( 

الحجر  ثمن  وفيها  التنكزية  المدر�صة  تعمير  لم�صروفات  وفيها تحديد  18- حجة 
وال�صيد والتكحيل واأجرة العمال و�صرفها من ثمن الزيت من قرية عين قينية 

في وقف المدر�صة.)58(

خاتمــــــــــة 
تمثل هذه الحجج وثائق ثمينة توؤرخ لتطور حال الوقف في مدار�ض القد�ض بعد مرور 
اأكثر من قرن على الحكم العثماني، ويبدو اأننا لم ندر�ض بعد واقع حال المدار�ض في العهد 
المحاكم  و�صجالت  العثماني  االأر�صيف  دور  في  زالت  ما  مبا�صرة  م�صادر  من  العثماني 
ال�صرعية، وقد تبين لنا اأن الوقف كان عاماًل اأ�صا�صًيا في ن�صوء وتطور وا�صتمرار التعليم 
ع�صر  الثامن  القرن  نهاية  وحتى  االأيوبي  العهد  منذ  المقد�ض  بيت  في  المدار�ض  واإن�صاء 

)55( �ض، �ض، القد�ض، رقم 150، حجة 1، �ض 439 في ذي الحجة 1066 للهجرة / 6 / 10 / 1655 م. 
)56( �ض، �ض، القد�ض، رقم 150، حجة 1، �ض 3 23، في 2 رم�صان 1065 للهجرة / 6 / 7 / 1655 م. 

)57( �ض، �ض، القد�ض، رقم 150، حجة2، �ض 329، في 4 رم�صان 1065 للهجرة / 8 / 7 / 1655 م. 
)58( �ض، �ض، القد�ض، رقم 150، حجة 2، �ض 462، في منت�صف جمادى االآخرة 1065 للهجرة / 22 / 4 / 1655 م.
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التعليم  رعاية  في  دورها  بممار�صة  بداأت  العثمانية  الدولة  اأن  المعروف  ومن  الميالدي، 
والعمل  ون�صره  الد�صتور  اإ�صهار  وكان  العثمانية،  التنظيمات  فترة  في  المدار�ض  واإقامة 
بم�صمونه، مرحلة جديدة وفا�صلة بين تخلي الدولة عادة عن واجبها في رعاية التعليم 
المحمية  المهمة  لهذه  مبا�صرتها  وبين  االأهلية،  وموؤ�ص�صاته  للوقف  الدور  هذا  واإ�صناد 

بن�صو�ض من الد�صتور وبموؤ�ص�صات الدولة. 

لئال ندخل  الواقفين،  ل�صروط  التعليمية، وال  الحياة  لتفا�صيل  الدرا�صة  تتطرق  لم 
في تفا�صيل تخرج بنا عن حدود الوقف، مع اأنها اأ�صا�صية ونتركها لدرا�صة مو�صعة الحقة، 
نظًرا لطبيعة الورقة المقدمة لموؤتمر، لكننا ناأمل اأن نجد درا�صات معمقة للباحثين العرب 
الهوية  محو  اأنواع  الأب�صع  تتعر�ض  التي  المدينة  وهوية  عروبة  لحماية  المجال،  هذا  في 

وانتزاع الذاكرة وم�صادرتها. 
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اأوقـــاُف الّنـــقود في القـــد�س
ابع َع�َضَر الميالدّي في القرن ال�ضَّ

)1600- 1700م(

د. زياد عبد العزيز المدني*

مفهوُم الوقف لغًة وا�ضطالحًا
الوقف،  تناول  وقبل  لالإ�صالم.  االأولى  الع�صور  بداية  باالهتمام منذ  الوقف  حظي 

يجب اأن نذكر المعنى اللغوي للوقف، ثم المعنى الفقهيرّ له. 

المعنى اللغوي للوقف: اإن كلمة وقف هي م�صدر الفعل وقف التي تعني الحب�ض 
والمنع، مثل وقفت ال�صيء اأي حب�صته، ومنه وقف االأر�ض على الم�صاكين ووقفت الدابة، اأي 

جعلـُتها محبو�صًة على ما وقفت عليه، ولي�ض الأحد تغييرها وال الت�صرف فيها. 
واالأ�صل )وقف(، فاأما )اأوقف( في جميع ما تقدم من الدواب واالأر�صين وغيرهما 

فهي لغة رديئة، وقيل )وقف( اأو )اأوقف( �صواء.)1(
والحبي�ض: فعيل بمعنى مفعول، اأي محبو�ض على ما ق�صد له، اليجوز الت�صرف فيه 

لغير ما�صير له، وتحبي�ض ال�صيء اأي يبقى اأ�صله ويجعل ثمره في �صبيل اهلل)2(. 
اأما الوقف بمعنى المنع، فالأن الواقف يمنع الت�صرف في الموقوف، ومقت�صى المنع 

)1( انظر اأبو الف�صل جمال الدين ابن محمد ابن مكرم ابن منظور )ت711هـ/1311م: ل�ضان العرب، باب الفاء. * باحث في التاريخ، االأردن، ويعمل حالًيا في البحرين. 
ف�صل القاف، مادة )وقف( ج 9 �ض 359 – 360. وباب ال�صين ف�صل الحاء، مادة )حب�ض( ج6 �ض 44 -45( 

�صُي�صار له عند وروده فيما بعد: ابن منظور: ل�صان العرب. 
)2( القامو�س المحيط للفيرز اأبادي: باب ال�صين، ف�صل الحاء مادة )حب�ض( ج2 �ض 206، والحب�ض بال�صم: ماُوقف، 

ال�ضحاح للجوهري: باب ال�صين، ف�صل الحاء مادة )حب�ض( ج3 �ض 915.
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ويقال هو تحجير  االإعطاء،  يريده، وهو خالف  الذي  ال�صيء  وبين  الرجل  بين  اأن يحول 
ع.)3(  ال�صيء، من منعه يمنعه منًعا، فامتنع منه وتمنرّ

المعنى الفقهي للوقف: اختلف اأئمة المذاهب الفقهية االأربعة في اإ�صناد تعريف 
نتيجة  المذاهب،  هذه  بين  التعريف  في  وا�صًعا  اختالًفا  هنالك  اإنرّ  اإذ  للوقف،  موحد 
بين  لي�ض  التعاريف  تعددت  اأن  ذلك  نتيجة  من  وكان  الم�صائل،  من  كثير  في  اختالفهم 

المذاهب فح�صب، بل داخل المذهب الواحد: 

اأما تعريف الحنفية للوقف: فيقول ال�صرخ�صي طبًقا الأبي حنيفة، حب�ض المملوك 
اأما  الوقف.  خالل  التامة  الملكية  حق  له  الواقف  اأن  يعني  وهذا  الغير،  من  التملك  عن 
التملك من الغير فيعني اأنه ال يجوز البيع اأو الهبة)4(. ويقول ابن نجيم: حب�ض العين على 
ملك الواقف والت�صدق بالمنفعة. اأما ابن عابدين: فيقول اإن كلمة الحب�ض ال تعني الوقف 

واإنرّه اليحق للواقف نقل الوقف اأو الهبة اإلى �صخ�ض اآخر )5(. 

م�صبلة  واأنها  موقوفة  محرمة  �صدقة  الوقف  ال�ضافعية:  عند  الوقف  وتعريف   
عند  للوقف  اأخرى  تعريفات  )وهنالك  اهلل)6(  �صبيل  في  محبو�صة  اأنها  اأي  وبحبو�صها، 
ال�صافعية مثل ابن حجر الهيثمي و�صم�ض الدين الرملي الكبير والنووي، مع اختالف في 

)3( ابن منظور: ل�ضان العرب: ف�صل الميم، مادة )منع( ج8، �ض 343. 
)4( �صم�ـــض الديـــن محمـــد بـــن اأحمـــد ال�صرخ�صـــي ت490هــــ/1096 م: المب�ضـــوط فـــي الفقـــه، القاهـــرة 
1324هــــ/1906م ج، �ـــض 27 �صُي�صـــار عنـــد وروده فيما بعـــد: ال�صرخ�صـــي: المب�صوط. زيـــن الدين ابن 
ابراهيـــم ابن نجيم الحنفي: البحر الرائق �ضرح الدقائـــق، القاهرة 1311هـ/ جـ5، �ض 188 �صُي�صار له 
عند وروده فيما بعد: ابن نجيم: البحر الرائق. برهان الدين ابراهيم بن مو�صى بن اأبي بكر ال�صيخ علي 
الطرابل�صـــي الحنفي: كتاب الإ�ضعاف في اأحكام الأوقـــاف، المكتبة االأزهرية للتراث �ض 3، �صُي�صار عند 

وروده فيما بعد، الطرابل�صي: االإ�صعاف. 
)5( ال�صيـــخ ابـــن عابديـــن )ت 1252هـ/(: رد المحتـــار على الـــدر المحتار �ضـــرح تنوير الأب�ضـــار وتكملته 
الم�ضمـــاة حا�ضيـــة قرة عيون الأخبـــار لمحمد عالء الدين افندي )ت 1306هـ/( درا�صة وتحقيق وتعليق 
ال�صيخ عادل اأحمد عبد الموجود وال�صيخ علي محمد معو�ض، دار الكتب العلمية، بيروت 1994م، جـ 3 3، 
�ض 495. �صُي�صار له عند وروده فيما بعد: ابن عابدين، التكملة. محمد عبيد الكبي�صي: اأحكام الوقف في 

ال�ضريعة الإ�ضالمية، بغداد 1977، �ض 67. �صُي�صار له عند وروده فيما بعد: الكبي�صي: اأحكام الوقف. 
)6( االإمام اأبو عبد اهلل محمد بن اإدري�ض ال�صافعي20م )ت 204هـ/820م(: كتاب االأم، ج3 �ض 274، طبعة 
بـــوالق �ـــض274، �صُي�صار له عند وروده فيما بعد ال�صافعي: كتـــاب الأم. اأحمد بن محمد بن حجر الهيثمي 
ال�صافعـــي )ت 909هــــ/1503م(: الفتاوي الكبـــرى الفقهية. �صُي�صار له عنـــد وروده فيما بعد الهيثمي: 

الفتاوي الكبرى. 
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بع�ض الكلمات ولي�ض في المعنى، وهو حب�ض مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه، بقطع 
الت�صرف في رقبته على م�صرف مباح وجهه)7(. 

تعريف الوقف في الفقه المالكي 
والحب�ض  موقوف.  حب�ض  اأو  موقوفة  �صدقة  باأنه  المالكية  عند  الوقف  تعريف  ورد 
وال�صدقة هما ذات معنى واحد.)8( ويعرف ابن عرفة الوقف ح�صب المذهب المالكي باأنه، 

اإعطاء منفعة �صيء مدة وجوده الزًما بقاوؤه في ملك معطيه ولو تقديًرا)9(. 

تعريف الوقف عند الحنابلة 
ف الحنابلة الوقف باأنه: تحبي�ض االأ�صل وت�صبيل الثمرة)10( ويرد هذا التعريف  عررّ

ا عند االإمامية لفًظا ومعنى.)11(  اأي�صً
وقوله )تحبي�ض االأ�صل( معناه اإم�صاك الذات عن دوافع التملك مع اإنهاء ملكه فيها.)12(
للجهة  هي  وغلة  ثمر  من  الموقوفة  العين  منافع  اأن  اأي  المنفعة(  )ت�صبيل  وقوله 

المعنية.)13(

)7( اأبـــو بكر البكري: اإعانة الطالبين على حل األفاظ المعين، دار اإحياء التراث العربي، ط4، دون تاريخ، 
بيروت جـ 3، �ض158. �صُي�صار له عند وروده فيما بعد: البكري: اإعالة الطالبين. 

)8( مالك بن اأن�ض )93هـ/711 – 179هـ/795م(: المدونة الكبرى، جـ 14 �ض 101. 
)9( محمد بن محمد بن عرفة المالكي )ت 803هـ/1400م( وكان قا�صًيا ح�صب المذهب المالكي في تون�ض: 

انظر �صم�ض الدين ال�صخاوي: ال�ضوء الالمع لأهل القرن التا�ضع. 
)10( �صم�ض الدين عبد الرحمن بن اأبي عمر محمد بن اأحمد ابن قدامة المقد�صي الحنبلي )ت 682هـ/1283م(: 
�ضرح الكبير على متن المغني ج، �ض 185 و�صُي�صار له عند وروده فيما بعد: ابن قدامة، ال�صرح الكبير. 
محمـــد موفـــق الدين عبد اهلل ابن قدامة المقد�صـــي: الكافي في فقه الإمام ابن حنبـــل، ج2، �ض 448. 
�صالـــح بن ابراهيـــم البليهي: ال�ضل�ضبيل فـــي معرفة الدليل، مكتبة المعـــارف، الطبعة الرابعة 1986م 
الريا�ـــض، جــــ2 �ض 219. عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة المقد�صي: المقنع في فقه اإمام ال�ضنة اأحمد بن 

حنبل، المطبعة ال�صلفية جـ 2، �ض 307.
)11( محمد الح�صني البغدادي النجفي: هداية الأنام، ج 2 �ض 228، اأبو جعفر محمد ابن الح�صن الطو�صي 
ت 460هــــ/ المب�ضـــــــوط في فقه الإمامية ج3، ال�صـــــرق االأو�صـــط للطباعة والن�صـــر والتوزيع، بيــروت، 

�ض 284، �صُي�صار له عند وروده فيما بعد، الطو�صي: فقه االإمامية. 
)12( من�صور بن يون�ض بن اإدري�ض البهوتي )ت1051هـ(: ك�ضاف القناع على متن الإقناع، دار الفكر، بيروت 

1982م، جـ 4، �ض 240 -241.
)13( الم�صدر ال�صابق، ج4، �ض 240 -241.



- 184 -

وهذا التعريف هو اأف�صل من التعاريف ال�صابقة واأقواها؛ الأن هذا التعريف يتطابق 
�صهًما  اأ�صاب    الخطاب  الخليفة عمر بن  الأن  ؛  العربي محمد  الر�صول  مع حديث 
و�صبرّل  االأ�صل  حبرّ�ض    اهلل  ر�صول  فقال  بها  اأفعل  ماذا  وقال  الر�صول  اإلى  وجاء  بخيبر 

الثمرة.)14(

م�ضروعية الوقف 
ال خالف بين االأئمة باأن الوقف عمل من اأعمال البر، وو�صيلة من و�صائل التقرب اإلى 
اهلل عز وجل. وقد دلت على م�صروعيته اآيات كريمة منها َلْن َتَناُلوا اْلِبَرّ َحَتّى ُتْنِفُقوا 
اإال من  انقطع عمله  اآدم  ابن  »اإذا مات    وحديث ر�صول اهلل محمد   ،)15(ُتِحُبّوَن ا  ِمَمّ

ثالثة: �صدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �صالح يدعو له«.)16(

اأنواع الوقف 
فيه  الريع  ا�صتحقاق  وجعل  اأواًل  نف�صه  على  الواقف  اأوقفه  ما  وهو  الذري:  الوقف 
اأواًل لنف�صه اأو لغيره من اأ�صخا�ض يعينهم اأو الو�صف مثل زوجته)17( اأو على اأوالده ون�صلهم 
ذكوًرا اأو اإناًثا اإلى اأن ينقر�صوا حيث يرجع الوقف اإلى جهة اأحد الم�صاجد التالية: الم�صجد 
الحجرة  اأو  ال�صريفين  الحرمين  اإلى  اأو  الم�صرفة  ال�صخرة  وم�صجد  المبارك  االأق�صى 

النبوية اأو الفقراء، �صواء في القد�ض اأو في مكان اآخر.)18(

)14( اأبـــو بكر اأحمد بن الح�صين بـــن علي البيهقي )ت 458هـ( ال�ضنن الكبـــرى: كتاب الوقف، باب الم�صاع 
دار الفكـــر بيـــروت، د. ت ج 6، �ض 162. �صُي�صـــار له عند وروده فيما بعد البيهقـــي: ال�صنن الكبرى. ابن 

قدامة: الكافي، جـ 2، �ض 448.
)15( �صورة اآل عمران االآية 92. 

)16( اأبو الح�صين م�صلم بن الحجاج الق�صيري الني�صابوري: �ضحيح م�ضلم، ت�صحيح وتحقيق وترقيم محمد 
فوؤاد عبد الباقي - دار الفكر للطباعة والن�صر، بيروت 1983م، جـ 3، �ض 1355. 

)17( �صجـــالت محكمة القد�ض ال�صرعية رقم 120، 19 محرم 1043هـ/ 8 حزيران 1632م، �ض 254 يوجد منها 
ن�صخـــة مايكروفيلم في مركز المخطوطـــات ودرا�صات بالد ال�صام في الجامعـــة االأردنية ون�صخة اأخرى في 

�صعبة االأر�صفة والم�صغرات الفيلمية في مكتبة الجامعة االأردنية، �صُي�صار له حين وروده، �ض �ض القد�ض. 
)18( �ـــض �ض القد�ض 107، محرم 1033هـ/ 25 ت�صريـــن االأول 1623م، �ض 117-119. �ض �ض القد�ض 120، 

25 محرم 1043هـ/ 8 تموز 1632م، �ض 236-232. 
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على  منقولة  وغير  منقولة  اأوقاف  من  الواقفون  اأوقفه  ما  وهو  الخيري:  الوقف 
وقف  اإلى  الذري  الوقف  من  تحول  وما  والبيمار�صتانات،  والمدار�ض  والزوايا  الم�صاجد 
خيري نتيجة انقرا�ض ذرية الواقف ح�صب �صرط الواقف. ويقع �ضمن الوقف الخيري 

وقف النقود. 
وهو ما عيرّن الوقف جزًءا من وقفه على ذريته والجزء االآخر  الوقف الم�ضترك: 

اإلى وجوه الخير.

بداية وقف النقود
ظهر وقف النقود في الدولة االإ�صالمية في القرن الثاني للهجرة،)19( لكن هذا الوقف 
انت�صر في الدولة العثمانية في القرن التا�صع الهجري/القرن الخام�ض ع�صر الميالدي؛ اإذ 
ظهر اأول وقف في تلك الفترة في مدينة اأدرنة في عام 827هـ/1423م، اإذ اأوقف الحاج 
ًة، و)10( اآالف اآقجة ي�صرف عائدها لثالثة من قراء القراآن  م�صلح الدين دكاكين ِعدرّ
الكريم في جامع كلي�صة بمعدل اآقجة لكل قارئ.)20( وقد اختلف وقف النقود عن غيره من 

العقارات الوقفية باأنه يوظف النقود، وي�صرف عائداتها على اأعمال خيرية. 

موقف الفقهاء من وقف النقود 
االختالف  مدى  وكان  ومانع،  موجز  بين  النقود  وقف  في  الفقهاء  موقف  اختلف 
ت�صتهلك  النقود  اإن  الفقهاء  من  قال  من  ولذلك  بقائها؛  مع  بالنقود  االنتفاع  مدى  هو 
باال�صتعمال اأي اأن االإنتفاع ال يكون اإال باإتالفها، وقال بهذا الراأي اأكثر من بع�ض متقدمي 
فقهاء الحنفية واأكثر ال�صافعية والحنابلة وغيرهم،)21( في حين اأن البع�ض االآخر من فقهاء 

)19( مالك بن اأن�ض االأ�صبحي: المدونة الكبرى، دار �صادر، بيروت، جـ1، �ض 343.
)20( محمـــد االأرنـــاوؤوط: دور الوقـــف فـــي المجتمعـــات الإ�ضالميـــة، دار الفكر، دم�صـــق، 2000م، �ض 14. 

�صُي�صار له عند وروده: االأرناوؤوط: دور الوقف. 
)21( نا�صـــر عبـــد اهلل الميمان: وقف النقـــود والأوراق المالية واأحكامه في ال�ضريعـــة الإ�ضالمية، منتدى 
ق�صايـــا الوقف الفقهية، 8-10 مايـــو 2005م، ط1، الكويت، االأمانة العامـــة لالأوقاف بالكويت، البنك 
االإ�صالمي للتنمية، 2006، �ض 113، �صُي�صار له عند وروده، منتدى ق�صايا الوقف الفقهية: موفق الدين 
محمد بن عبد اهلل بن اأحمد بن محمد بن قدامة المقد�صي )ت 630هـ/: المغني، تحقيق عبد اهلل بن 
عبـــد المح�صن التركي وعبد الفتاح الحلو، جــــ8، هجر للطباعة والن�صر القاهرة 1992م، 229. �صُي�صار 

له عند وروده، ابن قدامة، المغني. 
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الحنفية راأى اأن المق�صود بوقف النقود وظيفتها ال اأعيانها، فقد اأجاز محمد بن عبد اهلل 
الإ�ضعاف في  اأن الطرابل�صي موؤلف كتاب  االأن�صاري نقاًل عن زفر وقف النقود،)22( كما 

اأحكام الأوقاف اأ�صار اإلى راأي محمد بن عبد اهلل االأن�صاري بجواز وقف النقود.)23(

وقف النقود في القد�س 
بعد الفتح العثماني لبالد ال�صام حظيت مدينة القد�ض باهتمام بع�ض ال�صالطين 
اأن�صاأت خا�صكي  القد�ض، كما  �صور  بعمارة  القانوني  �صليمان  ال�صلطان  العثمانيين، فقام 
ت اأدواًرا اجتماعية وثقافية في مدينة القد�ض. وقد ن�صاأت اأوقاف النقود  �صلطان تكية اأدرّ
وال�صكنية  والتجارية  الزراعية  العقارات  اأوقاف  مع  جنب  اإلى  جنًبا  القد�ض  مدينة  في 
وال�صناعية. وقد بلغ عدد وقفيات النقود خالل فترة الدرا�صة 53 وقفية وت�صكل ما ن�صبته 
�صورة حول   - النقود  وقف  اأي   - الوقفيات  لنا هذه  وتقدم  الخيرية،  االأوقاف  80 % من 
التعامل التجاري، وهي اأ�صبه بالم�صارف في ع�صرنا الحالي. وقد وردت هذه الوقفيات 
جميعها في �صجالت محكمة القد�ض ال�صرعية، وتبداأ كل وقفية من هذه الوقفيات بديباجة 

تختلف عن ديباجة الوقفيات االأخرى، ونورد اأمثلة على ذلك: 

»الحمد هلل الذي فتح للواقفين باب... اأبواب الهدى والتوفيق واطلع عليهم من ذلك 
مات  »اإذا  التقاة  العدول  برواة    عنه  الوارد  االأوقاف  ثواب  واإحراز جزيل  الهداية... 
ابن اآدم انقطع عمله اإال من ثالث منها ال�صدقة الجارية...« فلما �صدر الموالي العظام 
بدر �صما المعالي الفخام المولى االأكابر والهمام المولى عبد الباقي اأفندي عين العلماء 

االأعالم ما اأعد اهلل للمح�صنين ووعد المت�صدقين...«. 

فخر  وهو  اأدناه  تاريخه  يوم  عليه  »اأ�صهد  مختلفة:  بديباجة  اأخرى  وقفية  وتبداأ 
االأفا�صل موالنا ال�صيخ فخر الم�صايخ الحاج عبد الجواد ال�صهير ن�صبه بالع�صلي...«. 

)22( ابن عابدين: رد الدر المحتار، جـ 6، �ض 555 - 556.
ا: عبـــد الرحمن هابيل: وقف النقود  )23( الطرابل�صـــي: الإ�ضعـــاف فـــي اأحكام الأوقاف، �ض 26. وانظر اأي�صً
الأهلـــي واأهميتـــه للعمـــل الم�ضرفـــي الإ�ضالمي، مجلة اأوقاف، مجلة ن�صـــف �صنوية ت�صدر عن االأمانة 

العامة لالأوقاف العدد 9، ال�صنة الخام�صة، �صوال 1426هـ/ ت�صرين الثاني 2005م، �ض 147 -148.
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»الحمد هلل الذي فتح للواقفين باب كرمه اأبواب ال�صعادة ووفق لفعل الخيرات واإجراء 
محمد  �صيدنا  على  وال�صالم  وال�صالة  وزيادة  اأح�صنوا  الذين  من  اأراده...  من  المثوبات 
الب�صير النذير ال�صراج المنير الوارد عنه في رواية العدول التقاة »اإذا مات ابن اآدم انقطع 

عمله اإال من ثالث...« ولما علم م�صطفى الوزير القائم قام بدار ال�صلطنة العلية«.)24(

اختاره  لمن  الخيرات  ر  ي�صرّ الذي  هلل  »الحمد  الق�صاة:  اأوقاف  على  اآخر  ومثال 
للبر  اأهله  لمن  الخيرات  اأ�صباب  بنهل  الرفيعة...  بالمنزلة  اإليه  تقرب  من  ر  وب�صرّ واأحبه 
التقارير  دقائق  محرر  ال�صهير  العامل  الكبير  العالم  و�صيدنا  موالنا  علم  فلما  والتقوى 
محرر قواعدهما اأح�صن تقدير اأق�صى ق�صاة االإ�صالم اأولى والة االآنام معدن العلم والحلم 
وارث علوم االأنبياء �صدر اأ�صاطين العلماء االأعالم موالنا ح�صن اأفندي القا�صي بالقد�ض 

حااًل«.)25(

اأما اأوقاف الن�صاء فقد خلت من الديباجات ال�صابقة اإذ وردت فقط العبارات التالية  
»...اأ�صهدت على نف�صها الحرمة زاهدة خاتون ابنة المرحوم الحاج محمد الدهينة«.)26(

بعد هذه الديباجة ي�صير الواقفون اإلى م�صدر المال الموقوف؛ اإذ َترُد عبارة َمْن ملكه، 
بينما ترد عبارة من ماله الخا�ض عند كبار الموظفين اأمثال الع�صكر والمت�صلمين.)27( ويرد 
كذلك العملة المتداولة في الوقف وهي ال�صلطاني الم�صروبة من الذهب)28(، ثم القر�ض 
من   %12-10 بين  ما  ن�صبتها  تتراوح  التي  ال�صنوية  الربح  ن�صبة  يحدد  ثم  االأ�صدي)29(، 
ُنها الواقف مثل اإ�صاءة  المبلغ الموقوف؛ حيث يتم االنتفاع بعائد الربح في وجوه الخير ُيعيرّ
الم�صابيح في الم�صجد االأق�صى المبارك وم�صجد ال�صخرة الم�صرفة ووجــوه اأخرى. ويتم 
ت�صجيل الربح ال�صنوي في �صجل خا�ض)30(، ثم يرد تعيين المتولي الإدارة الوقف وال�صروط 

)24( �ض �ض القد�ض 168، جمادى الثانية 1090هـ/ 6 اآذار 1658م، �ض 368.
)25( �ض �ض القد�ض 173، ذي القعدة 1081هـ/ 7 حزيران 1663م، �ض 8- 9.

)26( �ض �ض القد�ض 174، محرم 1083هـ/ 29 ني�صان 1672م، �ض 111. 
)27( �ض �ض القد�ض 85، 19 �صعبان 1013هـ/ 23 كانون االأول 1602م، �ض 25. 
)28( �ض �ض القد�ض 86، 3 رجب 1015 هـ/ 2 ت�صرين الثاني 1606م، �ض 325. 

)29( �ض �ض القد�ض 173، �صعبان 1082هـ/ 3 كانون االأول 1671م، �ض 318.
)30( �ض �ض القد�ض 98، ربيع الثاين 1015هـ/ 6 اآب 1606م، �ض 233 – 234.
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التي يعينها الواقف، وفي نهاية حجة الوقف يعلن الواقف في المجل�ض ال�صرعي تراجعه 
عن الوقف وعزل المتولي؛ اإال اأن القا�صي يعلن �صحة الوقف والحكم ب�صحته. 

كما ت�صمنت الوقفية ال�صروط االآتية: 
المتولي  الواقف على  وتاأكيد  ال�صرعي الحالل،  الوجه  الموقوف على  المبلغ  ا�صتثمار   -1

اتقاء �صبهات الربا.)31(
2- عدم التعامل مع المفل�صين )لمن يع�صر الخال�ض منه(. 

3- طلب رهن نقدي يفوق قيمة القر�ض اأو كفيل مليء بالمال.)32(
4- قب�ض الربح بدًءا من المعاملة. 

ال�صلطة؛ خ�صية عدم رد  اأ�صحاب  الترّعامل معها مثل  بعينها من  ا�صتبعاد �صخ�صيات   -5
القر�ض.)33(

6- بالرغم من اأن جميع اأوقاف النقود موؤبدة ك�صائر اأوقاف العقارات اإال وقفية واحدة 
خرجت عن الماألوف وا�صترط واقفها اأن تجدد الوقفية في بداية كل عام. 

اأما الهدف من وقف النقود في القد�ض خالل فترة الدرا�صة َفُيالحظ اأن اأرباحها 
َتِرْد عبارة »اأوقَف الواِقف وْقَفُه على جهات بررّ عيرّنها  اإذ  اأعمال الخير؛  كانت تنفق على 
وم�صاِرف َخير بيرّنها«؛ اإذ اإن الربح العائد من الوقف يخ�ص�ض لالإنفاق على قراءة �صور من 
القراآن الكريم في اأوقات �صالة يحددها الواقف، وي�صمي الواقف القراء الذين �صيقومون 
بقراءة تلك ال�صور، كما يقوم الواقف بتحديد مبالغ مقتطعة من الربح تدفع لهوؤالء القراء، 
لقاء قراءتهم ل�صور معينة من القراآن الكريم، ثم الدعوة للواقف واأ�صرته، وبعد ختم اأجزاء 
  النبي  اإلى  القراءة  تلك  باإهداء  اء  القررّ يقوم  الواقف  حددها  التي  ال�صور  من  معينة 
واإلى اأرواح جميع الم�صلمين)34( وقد بلغ عدد الوقفيات التي ي�صرف ريعها لقراءة القراآن 

)31( �ض �ض القد�ض 113، 15 �صعبان 1037هـ، �ض 634. �ض �ض القد�ض 143، حمرم 1060هـ، �ض 4. 
)32( �ض �ض القد�ض 143، حمرم 1060هـ/ 4 كانون الثاين 1650م، �ض 4. 

)33( �ض �ض القد�ض 113، 15 �صعبان 1037هـ/ 6 ني�صان 1628م، �ض 64-63. 
)34( �ض �ض القد�ض 83، 13 �صعبان 1011هـ/ 14 كانون الثاين 1603م، 447 -449. 
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في الم�صجد االأق�صى المبارك وفي م�صجد ال�صخرة الم�صرفة وزاوية ال�صيخ لولو )13( 
وقفية، في حين بلغ عدد الوقفيات التي ي�صرف ريعها على اإنارة الم�صجد االأق�صى )10( 
وقفيات واإ�صاءة م�صجد قبة ال�صخرة الم�صرفة، في حين ا�صترط بع�ض الواقفين �صرف 
ريع وقف النقود على نواح اجتماعية مثل الخانقاه ال�صالحية والبيمار�صتان ال�صالحي في 
القد�ض)35( و�صراء الخبز وتوزيعه على فقراء المغاربة خالل �صهر رم�صان المبارك)36(، 
وقراءة المولد و�صراء ماء ورد وبخور للم�صجد االأق�صى)37(، وتقديم الطعام للمقيمين في 
الزاوية المولوية)38(، وتعبئة االأ�صبلة بالماء، في حين خ�ص�ض ريع وقفية واحدة لحرا�صة 
قبر ابن الواقف وتوزيع الفائ�ض من الريع على الفقراء،)39( وترميم دار تقع قرب مقام 

)41(. واإ�صاءة الم�صابيح عند قدم النبي محمد )النبي داود في القد�ض،)40

اأما طريقة ا�صتثمار المال فيتم بالمرابحة ال�صرعية، والمرابحة ال�صرعية هي البيع 
بمثل الثمن االأول مع زيادة في الربح، كاأن يقول للم�صتري تربحني درهًما لكل دينار)42(، 
د جميع الواقفين اأن يكون ا�صتثمار نقودهم  وي�صمى هذا العمل بالمعاملة ال�صرعية، وقد اأكرّ
الموقوفة بالمرابحة ال�صرعية با�صتثناء وقفيتين: االأولى ا�صترط واقفها اأن يكون ا�صتثمارها 
بالم�صاربة )43(، اأما الثانية فقد ا�صترط �صاحبها �صراء دار بالمبلغ الموقوف وتاأجير الدار 

و�صراء طعام باالإيجار وتوزيعه على الفقراء. 

)35( �ض �ض القد�ض 111، جمادى االأوىل 1035هـ/ 29 كانون الثاين 1626م، �ض 129 - 130. 
)36( �ض �ض القد�ض 141، 15 رم�صان 1058هـ/ 8 اأيلول 1649م، �ض 41. 

)37( �ض �ض القد�ض 86، 3 رجب 1015هـ/ 2 ت�صرين الثاني 1606م، �ض 325. 
)38( �ض �ض القد�ض 127، 8 ذي القعدة  1048 هـ/ اآذار 1639م، �ض 606. 

)39( �ض �ض القد�ض 105، 11 رجب 1039هـ/ 12 اأيار 1622م، �ض 238.
)40( �ض �ض القد�ض 96، رجب 1023هـ/ 17 اآب 1614م، �ض 28. 

)41( �ـــض �ـــض القد�ض 173، �صعبان 1082هــــ/ �ض 319. �ض �ض القد�ض 139، 18 محـــرم 1057هـ/ 6 �صباط 
1647م، �ض 198. 

)42( الزحيلي: الفقه الإ�ضالمي، جـ4، �ض 703.
)43( �ض �ض القد�ض 152، 19 جمادى االأولى 1067هـ/ 15 �صباط 1657م، �ض 147.
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هوية الواقفين 
بلغ عدد وقفيات النقود خالل فترة الدرا�صة 53 وقفية منها )44( وقفية للرجال، 

في حين بلغ عدد وقفيات الن�صاء )9( وقفيات.

 وينق�صم الواقفون من ناحية اجتماعية اإلى االآتي: 

اإدارة لواء القد�ض وبلغ عددهم  المجموعة الأولى: هم المت�صلمون الذين تَولرّو   -
)8( وكان لبع�ض هوؤالء اأكثر من وقفية، فقد كان لمحمد با�صا ثالث وقفيات)44(، وليحيى 

وقفيتين،)45( كما وردت وقفية لمحافظ ال�صام. 

 )14( عددهم  وبلغ  القد�ض،  ق�صاة  من  هم  الرجال:  من  الثانية  المجموعة   -
اأفندي  اأفندي وقفيتين)46(، وعبد اهلل  اإذ كان لمحمد  اأكثر من وقفية؛  وكان لبع�ض هوؤالء 
الع�صكر  الدراج قا�صي  اأفندي  القد�ض ثالثة وهم محمد  الق�صاة خارج  وقفيتين)47(، ومن 
قا�صي  اأفندي  واإبراهيم  م�صر)49(،  قا�صي  اأفندي  الرحمن  وعبد  �صابًقا)48(،  باالأنا�صول 

ال�صام. 

- المجموعة الثالثة: بلغ عددهم )13( ويمثلها الع�صكر من االأغوات وغالبيتهم 
االإدارة،  مركز  كانت  القد�ض  اأن  بحكم  القد�ض  اإلى  وفدت  التي  الرومية  العنا�صر  من 
بكر  اآغا  ور�صوان  اآغا،)50(  ومحمد  كتخدا،  اآغا  واإبراهيم  كتخدا  اآغا  اأحمد  هوؤالء  ومن 

)44( �ض �ض القد�ض 141، ذي الحجة 1058هـ/ 17 كانون االأول 1648م، �ض 131-130. 
)45( �ض �ض القد�ض 156، 6 رجب 1069هـ/ 29 اأيار 1659م، �ض 320. �ض �ض القد�ض 132، جمادى الثانية 

1052هـ/ �ض 466-465.
)46( �ض �ض القد�ض 132، ربيع االأول 1052هـ/ 20 اأيار 1642م، �ض 459. 

)47( �ض �ض القد�ض 83، 13 �صعبان 1011هـ/ �ض 448 – 449. �ض �ض القد�ض 111، جمادى االأولى 1035هـ/ 
29 كانون االأول 1626م، �ض 129 – 130.

)48( �ض �ض القد�ض 173، منت�صف �صعبان 1082هـ/ 3 كانون االأول 1671م. 
)49( �ض �ض القد�ض 123، 20 ربيع االأول 1044هـ/ 25 اآب 1634م، �ض 640 - 641. 

)50( �ض �ض القد�ض 162، 23 رم�صان 1073هـ/ 9 ني�صان 1663م، �ض 432. 
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الكاتب  اأفندي  ومحمد  العالي،)52(  بالباب  البوابين  رئي�ض  اآغا  وم�صطفى  الرومي.)51( 
و�صليم  اآغا،)56(  ومحمد  اآغا،)55(  واإ�صماعيل  الرومي،)54(  اآغا  واأحمد  العالي،)53(  بالباب 
اأفندي الرومي،)57( ويحي با�صا نائب دفتر دار دم�صق،)58( ومحمد اآغا متولي وقف خا�صكي 

�صلطان الذي اأوقف وقفيتين)59(.

- المجموعة الرابعة: وهم الرجال من العنا�صر المحلية من �صكان القد�ض، 
وكان لهم دور في وقف النقود اإذ بلغ عدد الوقفيات التي اأوقفها الرجال من العنا�صر 
المحلية )9(، وهوؤالء الواقفون هم محمد �صم�ض الدين الدجاني،)60( محمد اأبي الي�صر 
عليان،)61( م�صطفى فخر الدين عثمان العلمي،)62( اإبراهيم علي كاتب اأوقاف النبي 
الح�صيني،)65(  الدين  �صهاب  اأحمد  الكيالني،)64(  الدين  �صهاب  اأحمد  اإبراهيم،)63( 

ح�صن عبد النبي اأ�صعد،)66( عثمان بيك ال�صوفي،)67( اإ�صماعيل محمد)68(.

- المجموعة الخام�ضة: هم الن�صاء وبلغ عدد الن�صاء اللواتي اأوقفن النقود )9( 
ُيمنى  وهوؤالء هن:  الرومية.  العنا�صر  وثالث من  اأ�صول محلية  من  منهن  �صت  ن�صاء 

)51( �ض �ض القد�ض 139، 18 محرم 1057هـ/ 6 �صباط 1647م، �ض 201. 
)52( �ض �ض القد�ض 103، جمادى االأولى 1029هـ/ 14 اآذار 1622م، �ض 93.

)53( �ض �ض القد�ض 127، ذي القعدة 1047هـ/ اآذار 1639م، �ض 606.
)54( �ض �ض القد�ض 167 �صوال 1077هـ/ 27 اآذار 1667م، �ض 169.

)55( �ض �ض القد�ض 155، ربيع االأول 1068هـ/كانون االأول 1657م، �ض 57 – 58.
)56( �ض �ض القد�ض 162، 23 رم�صان 1073هـ/ 9 �صعبان 1662م، �ض 432.

)57( �ض �ض القد�ض 166، ربيع الثاني 1076هـ/ 11 ت�صرين الثاني 1665م، �ض 3.
)58( �ض �ض القد�ض 122، جمادى االأولى 1043هـ/ 3 ت�صرين الثاني 1633م، �ض 105 - 106.

)59( �ض �ض القد�ض 94 31 �صفر 1022هـ/ 23 اآذار 1613م، �ض 193. 
)60( �ض �ض القد�ض 96، رجب 1023هـ/ 17 اآب 1614م، �ض 28. 

)61( �ض �ض القد�ض 96، �صفر 1024هـ/ 12 اآذار 1625م، �ض 139.
)62( �ض �ض القد�ض 144، جمادى االأولى 1060هـ/ 2 اأيار 1650م، �ض 22.

)63( �ض �ض القد�ض 143، محرم 1060هـ/ 4 كانون االأول 1650م، �ض 4.
)64( �ض �ض القد�ض 92، 6 رجب 1022هـ/ 17 اآب 1613م �ض 220. 
)65( �ض �ض القد�ض 94، �صعبان 1025هـ/ 14 اآب 1616م، �ض 125. 
)66( �ض �ض القد�ض 187، رم�صان 1096هـ/ اآب 1685 م، �ض 136. 

)67( �ض �ض القد�ض 98، ربيع الثاني 1025هـ/ 9 اآذار 1616م، �ض 233 –234. 
)68( �ض �ض القد�ض 119، محرم 1042هـ/ 19 تموز 1632م، �ض 352 – 354. 
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الحاج محمد المدبوح،)69( جاني خاتون،)70( كنجار عبد اهلل الرومية،)71( اآمنة الحاج 
محمد بحو�ض،)72( قمر محمد الجاعوني،)73( زاهدة محمد مو�صى الدهينة،)74( األفية 

علي الرومي،)75( رحيمة ال�صيخ اأ�صعد،)76( �صافية عبد اهلل الجزائرية)77(. 

ولية وقف النقود
مفهوم الولية 

الولية لغًة: م�صدر ولي وهو النا�صر، وقيل: المتولي الأمور العالم والخالئق القائم 
بها، وكاأن الوالية ت�صعر بالتدبير والقدرة والفعل، ومالم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليه 

ا�صم الوالي. 

الواو  بك�صر   - والوالية  ال�صلطان،  وقيل  والنقابة  كاالإمارة  الخطة،  الولية:  وقيل 
وفتحها - الن�صرة، يقال هم على والية، اأي مجتمعون في الن�صرة. 

النكاح  عقد  يلي  المراأة  وولي  بكفايته،  ويقوم  اأمره  يلي  الذي  اليتيم  ولي  ويقال: 
عليها.)78( 

ف الفقهاء الوالية بتعاريف تتفق معنى واإن اختلفت لفًظا  الولية ا�ضطالًحا: عررّ
ونذكر منها االآتي: 

)69( �ض �ض القد�ض 83، 3 �صعبان 1011هـ/ 14 كانون الثاني 1603م، �ض 448 - 449.
)70( �ض �ض القد�ض 86، 3 رجب 1015هـ/ ت�صرين الثاني 1606 م، �ض 325.
)71( �ض �ض القد�ض 95، رم�صان 1023هـ/ ت�صرين االأول 1614م، �ض 202. 
)72( �ض �ض القد�ض 98، محرم 1025هـ/ 2 كانون الثاني 1616م، �ض 117. 

)73( �ض �ض القد�ض 109، �صوال 1033هـ/ 17 تموز 1624م، �ض 160 – 161.
)74( �ض �ض القد�ض 149، 29 رجب 1064هـ/ 8 اأيار 1654م، �ض 218. 

)75( �ض �ض القد�ض 163، 2 �صوال 1073هـ/ 9 اأيار 1663م، �ض 8. 
)76( �ض �ض القد�ض 157، جمادى الثانية 1069هـ/ 8 اأيار 1654م، �ض 218. 

)77( �ض �ض القد�ض 141، 15 رم�صان 1058هـ/ 8اأيلول 1649 م، �ض 41. 
)78( ابن منظور: ل�ضان العرب، باب الياء، ف�صل الواو، مادة ولي، جـ 15، �ض 406 - 407.
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الوالية هي: تنفيذ القول على الغير �صاء هذا الغير اأم اأبى.)79(
وقيل في معناها: الت�صرف على الغير �صاء اأم اأبى.)80(

اأما الوالية على الوقف فهي مايهمنا وهي لي�صت نا�صئة عن نق�ض اأهلية وال عالقة 
لها بالنف�ض اأ�صاًل، واإنما هي والية يفو�ض �صاحبها بحفظ المال الموقوف، والعمل على 
�صرعية  �صلطة  عن  عبارة  ا  اأي�صً وهي  الواقف.)81(  �صروط  بح�صب  نامًيا  �صالًحا  اإبقائه 
تجعل لمن تثبت له القدرة على و�صع يده على الوقف واإدارة �صوؤونه، من ا�صتغالل وعمارة 

و�صرف الريع للم�صتحقين.)82(

ومن التعاريف االأخرى: باأنها �صلطة محدودة برعاية الوقف واإ�صالحه وا�صتغالله 
وانفاق غالته في وجوهها.)83(

اجتماعية  فئات  من  ال  عمرّ فيديرها  الدرا�صة  فترة  خالل  النقود  وقف  والية  اأما 
مختلفة يدعون بالمتولين والنظار ويعينهم الواقفون، ويتم اختيارهم وفق �صفات معينة 
اإذا  اأو الناظر  اإذ يعزل المتولي  وهي: االأمانة والديانة والعفة. وهذا التعيين غير دائم، 
اأخل بعمله؛ ب�صبب االإهمال اأو �صوء االإدارة. وقد حظيت اإدارة اأوقاف النقود باإدارة �صيوخ 
ا�صترط  اإذ  القد�ض؛  في  الدينية  الوظائف  في  لعاملين  الوظائف  وكبار  القد�صي  الحرم 
بع�ض الواقفين اإدارة الوقف ل�صيوخ الحرم القد�صي واأ�صحاب الوظائف الدينية االأخرى 

)79( ال�صريـــف علـــي بن محمد الجرجاني: التعريفـــات، الطبعة االأولى دار الكتـــب العلمية، بيروت 1983م، 
�ض254. �صُي�صار له فيما بعد: الجرجاني: التعريفات. 

)80( اأحمـــد بن محمد الحنفـــي الحموي: غمر عيون الب�ضائر و�ضرح كتاب الأ�ضبـــاه والنظائر لبن نجيم، 
الطبعة االأولى دار الكتب العلمية، بيروت 1985م، جـ 1، �ض 455. �صُي�صار له فيما بعد. الحموي: غمر 

عيون الب�صائر.
)81( م�صطفـــى اأحمـــد الزرقا: المدخل الفقهي العام، الطبعة العا�صـــرة، مطبعة طربين، دم�صق، 1968م، 

جـ 2، �ض 828.
)82( بـــدران اأبو العينين بدران: اأحـــكام الو�ضايا والأوقاف، موؤ�ص�صة �صبـــاب الجامعة، االإ�صكندرية، 1982. 
اج ح�صين: اأحكام الو�ضايا  �ـــض 207. �ص�صار له فيما بعد، بدران: اأحكام الو�صايـــا واالأوقاف. اأحمد فررّ
والأوقـــاف فـــي ال�ضريعة الإ�ضالمية، مطبعة منيمنة، بيـــروت 1986م، �ض 352. �صُي�صار له فيما بعد، 

ح�صين: اأحكام الو�صايا واالأوقاف. 
)83( محمـــد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر ال�ضـــادق، الطبعة الثانية، دار العلم للماليين، بيروت 1978م، 

جـ5، �ض72. �صُي�صار له فيما بعد، مغنية: فقه االإمام جعفر ال�صادق. 
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الوظائف  واأ�صحاب  ال�صيوخ  بحر�ض  غيره  من  اأعرف  الواقف  الأن  منطقي؛  م�صلك  وهو 
الدينية على تنفيذ �صروطه )خا�صة �صرط االبتعاد عن �صبهة الربا( ورغباته الم�صروعة 
التي يتوخاها من عمله الخيري التطوعي. وقد تولى 11 �صيًخا من �صيوخ الحرم القد�صي 
والية اأوقاف النقود، وتولى بع�صهم والية اأكثر من وقفية كاًل على حدة وفي فترات مختلفة، 
فعلى �صبيل المثال تولى ال�صيخ �صالح عبد الرزاق �صيخ الحرم القد�صي والية وقف النقود 
اأربع وقفيات كل على حدة،)84( فيما تولى ال�صيخ عبد القادر �صيخ الحرم القد�صي والية 
والية  ال�صمين  القادر  ال�صيخ عبد  تولى  فترات مختلفة، كما  �صبع مرات في  النقود  وقف 
وقف النقود ثالث وقفيات كل على حدة وفي فترات مختلفة.)85( في حين اأ�صارت ثالث 
اأ�صمائهم،)86( كما �صغل  وقفيات اإلى والية �صيوخ الحرم القد�صي لوالية الوقف دون ذكر 
مفتو القد�ض والية وقف النقود، فقد تولى جاراهلل اللطفي مفتي القد�ض والية الوقف، )87( 
وتولى عبد الغفار والية وقف النقود)88(، وتولى عبد اللطيف الح�صيني نقيب االأ�صراف والية 
وقف النقود،)89( كما تولى �صم�ض الدين نقيب االأ�صراف بالقد�ض والية وقف النقود،)90( 
كما تولى اإمام المالكية في الم�صجد االأق�صى المبارك والية وقف النقود،)91( وتولى قا�صم 

بيك ترجمان محكمة القد�ض والية وقف النقود.)92( 

)84( �ـــض �ـــض القد�ض 155، ربيع االأول 1068هـ/ كانـــون االأول 1657م، �ض 57 – 58. �ض �ض القد�ض 156، 6 
رجب 169هـ/ 29 اآذار 1659م، �ض 320. �ض �ض القد�ض 173، منت�صف �صعبان 1082هـ/ �ض 319. �ض 

�ض القد�ض 168، 29 ربيع االأول 1078هـ/ �ض 106. 
)85( �ـــض �ض القد�ض 139، 18 محرم 1057هــــ/ 6 �صباط 1647م، �ض 198، �ض �ض القد�ض 139، 20 محرم 
1057هــــ/ 6 �صبـــاط 1647م، �ـــض 201. �ض �ض القد�ـــض 152، 19 جمادى االأولـــى 1067هـ/ 15 �صباط 

1657م، �ض 147، �ض �ض القد�ض. 
)86( �ـــض �ض القد�ض 157، رجب 1070هــــ/ 13 اآذار 1666م، �ض 86 -87. �ض �ض القد�ض 162، 23 رم�صان 
1073هــــ/ 9 ني�صان 1663م، �ض 432. �ض �ـــض القد�ض 152، ربيع االأول 1068هـ/ كانون االأول 1657م، 

�ض 57 – 58. 
)87( �ض �ض القد�ض 147، ربيع االأول 1063هـ/ 30 كانون الثاني 1653م، �ض 92 -93. 

)88( �ض �ض القد�ض 132، ربيع الثاني 1052هـ/29ني�صان 1642م، �ض 459 – 460.
)89( �ض �ض القد�ض 187، رم�صان 1096هـ/ اآب 1685م، �ض 136. 

)90( �ض �ض القد�ض 141، ذي الحجة 1058هـ/ 17 كانون االأول 1648م، �ض 130 – 131. 
)91( �ض �ض القد�ض 155، ربيع االأول 1068هـ/ كانون االأول 1657م، �ض 56 – 58. 

)92( �ض �ض القد�ض 196، 29 �صعبان 1106هـ/، �ض 429. 
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كما تولت العنا�صر المحلية والية اأوقاف النقود: فقد تولى ثالثة اأفراد من عائلة 
اهلل  وعبد  الداودي،)93(  الدين  �صالح  الدين  فخر  وهم  النقود،  وقف  والية  الداودي 
الداودي،)94( و�صليمان الداودي،)95( كما تولى اأفراد من عائلة الع�صلي والية وقف النقود 
وهم: عبد الجواد الع�صلي �صيخ التجار في القد�ض الذي �صغل اأربع مرات،)96( ويو�صف محمد 
العنبو�صي،)99(  ومحمد  الجاعوني،)98(  محمد  ال�صيخ  الجاعوني  عائلة  ومن  الع�صلي،)97( 

ومحمد الخليلي الذي �صغل من�صب متولي الوقف اأربع مرات في فترات مختلفة.)100(

من جانب اآخر تولى بع�ض الواقفين والية وقفهم باأنف�صهم فقد تولى م�صطفى فخر 
الدين العلمي والية وقفه.)101(

نظر وقف النقود 
الناظر في اللغة تعني الم�صرف اأو المراقب العام اأو الحافظ)102(، وهو ال�صخ�ض 
- �صواء الرجل اأو المراأة الذي ي�صغل اإدارة بع�ض وظائف الوقف - ووظيفة الناظر اأعلى 
بع�ض  الناظر في  اإلى  يرجع  الوقف  اإن متولي  ابن عابدين  ويقول  المتولي،  من وظيفة 

االأمور التي تتعلق بالوقف)103(. 

)93( �ض �ض القد�ض 98، ربيع الثاني 1025 هـ/ 18 ني�صان 1616م، �ض 233 - 234. 
)94( �ض �ض القد�ض 143، محرم 1060هـ/ 4 كانون االأول 1650م، �ض 4. 

)95( 462. �ض �ض القد�ض 132، جمادى الثانية 1052هـ/ 17 اآب 1642م، �ض 463. 
)96( �ـــض �ـــض القد�ـــض 149، 29 رجب 1064 هــــ/ 18 اأيار 1654م، �ـــض218. �ض �ض القد�ـــض 126، جمادى 
االأولى 1047هـ/ 21 اأيلول 1637م، �ض 404 – 405. �ض �ض القد�ض 132، جمادى الثانية 1052هـ/ 28 

حزيران 1642م، �ض 462. �ض �ض القد�ض 132، جمادى الثانية 1052هـ/ 17 اآب 1642م، �ض 463. 
)97( �ض �ض القد�ض 157، جمادى الثانية 1069هـ/ 24 �صباط 1659م، �ض 66 -67. 

)98( �ض �ض القد�ض 109، 19 �صوال 1033هـ/ 17 تموز 1624م، �ض 160 -161. 
)99( �ض �ض القد�ض 174، محرم 1083هـ/29 ني�صان 1672م، �ض 81.

)100( �ـــض �ـــض القد�ض 118، 15 ربيع االأول 1041هـ/ كانـــون االأول 1631م، �ض 326 – 327. �ض �ض القد�ض 
122، جمادى االأولى 1043هـ/ 3 ت�صرين الثاني 1633م، �ض 105 -106. �ض �ض القد�ض 105، 4 �صعبان 
1031هـ/ 11 حزيران 1622م، �ض 404. �ض �ض القد�ض 111، جمادى االأولى 1035هـ/ 29 كانون الثاني 

1626م، 129 -130. 
)101( �ض �ض القد�ض 144، جمادى االأولى 1060هـ/ 2 اأيار 1650 م، �ض 22. 

)102( ابن منظور: ل�ضان العرب، مادة )نظر( جـ6م، م 1ذ4، �ض 194. 
)103( ابن عابدين: الدر المختار، جـ 6، �ض 536. 
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ويت�صح من الحجج الوقفية اأن عمل الناظر هي متابعة اأمور الوقف وتوزيع ريع الوقف 
اأوقافهم فقط ومن هوؤالء  الإدارة  نظاًرا  الواقفين  بع�ض  عيرّن  وقد  الواقف.  �صرط  ح�صب 
ار: عبد القادر العلمي)104( �صم�ض الدين نقيب االأ�صراف، وتولى ذلك العمل مرتين  النظرّ
اأفندي الدقاق)107(  اإبراهيم)106(، وعلي  اأوقاف النبي  كل على حدة)105(، واإبراهيم كاتب 
وال�صيخ محمد �صيخ المغاربة،)108( وقد لجاأ بع�ض الواقفين اإلى توليهم باأنف�صهم من�صب 
المتولي والناظر في اآن واحد.)109( وفي هذه الحالة ي�صير ابن عابدين اأن وظيفة الناظر 

هي االإ�صراف على الوقف)110(. 

ار من اأرباح  وقد خ�ص�ض الواقفون اأجور العاملين في الوقف �صواء المتولين اأم النظرّ
المبالغ الموقوفة. وقد تراوحت هذه االأجور ما بين ن�صف قر�ض)111( و�صبعة قرو�ض)112(، 
الناظر  من  كلٍّ  اأجور  دفع  عدم  ا�صترط  الذي  الدجاني  �صم�ض  محمد  الواقف  با�صتثناء 

والكاتب والجابي واعتبار عملهم لوجه اهلل تعالى.)113(

)104( �ض �ض القد�ض 119، محرم 1042هـ/ 19 تموز 1632م، �ض 352 – 354. 
)105( �ـــض �ـــض القد�ض 126، جمادى االأولـــى 1047 هـ/ 21 اأيلول 1637م، �ـــض 404 – 405. �ض �ض القد�ض 

155، ربيع االأول 1068 هـ/ كانون االأول 1657م، �ض 57 – 58. 
)106( �ض �ض القد�ض 122، 10 جمادى االأولى 1043هـ/ �ض 110- 112. 
)107( �ض �ض القد�ض 174، محرم 1083هـ/29 ني�صان 1672م، �ض 81. 

)108( �ض �ض القد�ض 141، 15 رم�صان 1058هـ/ 8 اأيلول 1649م، �ض 41. 
)109( �ض �ض القد�ض 123، 20 ربيع االأول 1044هـ/ 25 اآب 1643م، �ض 640 -641. 

)110( ابن عابدين، الدر المختار، جـ3، �ض 430. 
)111( �ض �ض القد�ض 140، 3 ربيع الثاني 1058هـ/25 ني�صان 1648م، �ض 323 – 324.

)112( �ض �ض القد�ض 132، جمادى االأولى 1050هـ/19 اآب 1640م، �ض 143. 
)113( �ض �ض القد�ض 96، رجب 1023هـ/17 اآب 1614م، �ض 28. 
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الُبعد التاريخّي لالأوقاف االإ�سالمّية يف القد�س ال�سريف 
مديرية عموم اأوقاف القد�س 1843-1948م
ودورها يف خدمة وتوثيق اأوقاف فل�ضطني 

دة. نائلة الوعري* 

المقدمة
فل�صطين  اأوقاف  في  االإدارية  الجوانب  على  م�صامينها  في  الدرا�صة  هذه  تركز 
بعامة والقد�ض بخا�صة، وتتناول موؤ�ص�صة مديرية عموم االأوقاف في مدينة القد�ض التي 
ت�صكلت عام 1843م، وواكبت م�صيرتها في اإدارة اأوقاف لوائي القد�ض ونابل�ض وجنين منذ 
تاأ�صي�صها عام 1843م، وحتى رحيل الحكم العثماني عن فل�صطين عام 1918م، وفي ظل 
االحتالل البريطاني تابعت م�صيرتها في اإدارة جميع اأوقاف فل�صطين بعد ان�صمام اأوقاف 
لواء عكا اإليها عام 1921م، وحتى نكبة عام 1948م، وذلك تحت اإ�صراف وزارة االأوقاف 
العثمانية 1843-1918م، والمجل�ض االإ�صالمي ال�صرعي االأعلى 1921-1948م، وتناولت 
-1843 االإدارية  ت�صكيالتها  االأولى  وهي:  رئي�صية  نقاط  ثالث  المهم  الجانب  هذا  في 
الت�صكيالت  في  وتتمثل  فيها،  الفاعلة  الجهات  ح�صب  مرحلتين  اإلى  وق�صمت  1948م، 
بينما  1918-1948م،  البريطاني  االحتالل  فترة  وت�صكيالت  1843-1918م،  العثمانية 
حين  في  الدرا�صة،  فترة  خالل  فيها  انتظمت  التي  االإدارية  التبعية  على  الثانية  ركزت 

/فل�صطين -البحرين. * باحثة في تاريخ القد�ض وفل�صطين، وع�صو منتدى الفكر العربيرّ
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وتت�صمن  االإدارية  م�صيرتها  خالل  بها  قامت  التي  االأعمال  اأهم  النقطة الثالثة  عر�صت 
توثيق االأوقاف وحفظ اأر�صيفها ورفع التعديات عنها. 

اأوًل: ت�ضكيالتها 1843-1948م 
اأ- ت�ضكيالتها العثمانية 1843-1918م: �صكلت مديرية عموم القد�ض عام 1843م، 
عام  العثمانية  الدولة  فيها  قامت  التي  والطموحة  الجادة  الت�صكيالت  اإطار  في  وذلك 
1826م الإ�صالح وتنظيم االأوقاف، عندما بادرت الإن�صاء وزارة االأوقاف، وفي �صبيل تفعيل 
دورها في واليات الدولة �صكلت مديريات فرعية لتحقيق تطلعاتها واأهدافها في مراكز 
ان�صحاب  بعد  �صيدا  والية  ت�صكيل  �صمن  عادت  القد�ض  اأن  وبما  واالألوية)1(،  الواليات، 
المنقولة  وغير  المنقولة  اأوقافها  فان  1840م،  عام  ال�صام  بالد  من  الم�صري  الجي�ض 
الخيرية والذرية قد و�صعت تحت اإ�صراف مديرية اأوقاف والية �صيدا)2(، وفي عام 1843م 
اأقدمت الدولة العثمانية على ف�صل لوائي القد�ض ونابل�ض عن والية �صيدا وو�صعهما في 
بادرت  بذلك  لوالية �صيدا عليها، وعماًل  المبا�صر  االإ�صراف غير  بع�ض  والية خا�صة مع 
وزارة االأوقاف على ف�صل مديرية اأوقاف القد�ض عن �صيدا، واإن�صاء مديرية خا�صة بها 
ال�صريف«،  القد�ض  »والية  ا�صم  تحت  المدرجة  الجديدة  االإدارية  ت�صكيالتها  مع  تن�صجم 
و�صمت األوية القد�ض ونابل�ض وجنين وغزة ويافا، واتخذت من مدينة القد�ض مقًرا لها)3(. 

ان، و�صُي�صار لهذه  )1( �ضجالت حمكمة القد�س ال�ضرعية، مركز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة االأردنية، عمرّ
امل�صـــدر بالقد�ض واإىل جانبها رقم ال�صجل على النحو االآتـــي: -القد�ض337، 1270هـ /1853، �ض27؛ 
القد�ض343، 1257هــــ/1858م، �ض86، 118؛ القد�ض346، 1277هــــ/1860م، �ض206؛ القد�ض347، 
1280هـ/1863م، �ض386؛ القد�ض349، 1281هـ/1864م، �ض51؛ �ضجالت حمكمة نابل�س ال�ضرعية، 
ان، و�صُي�صار لهذه امل�صدر بنابل�ض واإىل جانبها رقم  مركز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة االأردنية، عمرّ

ال�صجل على النحو االآتي: -نابل�ض14، 1284هـ/1865م، �ض107. 
نابل�ـــض14،  �ـــض86؛  1257هــــ/1858م،  القد�ـــض343،  �ـــض27؛  1270هــــ/1853،  القد�ـــض337،   )2(

1284هـ/1865م، �ض107. 
)3( القد�ـــض339، 1272هــــ/1855م، 58؛ القد�ـــض343، 1257هــــ/1858م، �ـــض86، 118؛ القد�ـــض347، 

1280هـ/1863م، �ض386؛ نابل�ض11، 1266هـ/1849م، �ض127-122. 
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القد�ض  »والية  على  �صيدا  لوالية  المبا�صر  غير  االإ�صراف  اأن  بالذكر  الجدير  ومن 
ا من دورها الح�صاري اأو اإظهار عجزها االإداري وعدم قدرتها  ال�صريف« لم يكن انتقا�صً
على النهو�ض بنف�صها، وان ما جنحت اإليه الدولة بعد عام 1840م كان من باب الحر�ض 
الم�صري  الحكم  مخلفات  من  والتخل�ض  المركزي،  الحكم  فر�ض  اإلى  الهادف  الكبير 

والحد من ن�صاط التغلغل االأجنبي)4(. 

من  غيرها  مع  القد�ض  والية  ت�صكيالت  ان�صجمت  فقد  االأوقاف،  �صعيد  على  اأما 
بـ »مديرية  االأوقاف عرفت  ب�صوؤون  العثمانية، ف�صكل فيها مديرية خا�صة تعنى  الواليات 
عموم االأوقاف«)5(. وفي عام 1864م تراجعت ت�صكيلة القد�ض االإدارية من والية اإلى لواء، 
اأهميتها  اإلى  اأوقافها، ويرجع ذلك  اأي تغير في بنية ت�صكيالت مديرية عموم  ولم نلحظ 
اإليه الرحال  الدينية ووجود الم�صجد االأق�صى بها الذي يعد الم�صجد الثالث الذي ت�صد 
االإ�صراف  تولت  التي  الم�صاحة  �صعة  اإلى  ا  واأي�صً النبوي،  والم�صجد  الحرام  الم�صجد  بعد 
عليها، وت�صمل جميع اأرا�صي فل�صطين با�صتثناء لواء عكا بم�صاحته البالغة )22000(كم2 
ربوعها  في  المحبو�صة  والذرية  الخيرية  االأوقاف  كثافة  واإلى   )6(

 
اأ�صل)27000(كم2 من 

�صواء ُحب�صت على موؤ�ص�صات محلية اأو موؤ�ص�صات خارجية ومنها الم�صجد الحرام والم�صجد 
ولهذا حافظت على  واالأنا�صول)7(.  اأوقافها في م�صر وحلب  بع�ض  انت�صار  واإلى  النبوي، 

ان، و�صُي�صار لهذه  )4( �ضجـــالت حمكمة يافا ال�ضرعّية، مركز الوثائـــق واملخطوطات، اجلامعة االأردنية، عمرّ
امل�صـــدر بيافـــا واإىل جانبها رقم ال�صجل على النحو االآتي:  يافا 16، 1265هـ/1848م، �ض12؛ يافا19، 

1272هـ/1840م، �ض186؛ يافا27، 1287هـ/1870م، �ض73. 
)5( القد�ـــض343، 1257هــــ/1858م، �ض86، 118؛ القد�ض346، �ـــض206؛ القد�ض347، 1280هـ /1863م، 
�ـــض386؛ القد�ض 349، 1281هـ/1864م، �ض51؛ القد�ـــض 354، 1284هـ/1867م، �ض270؛ يافا 29، 

1288هـ /1871م، �ض313. 
ان،  )6( اأبوبكر، اأمن، ملكية الأرا�ضي يف مت�ضرفية القد�س 1858-1918، موؤ�ص�صة عبد احلميد �صومان، عمرّ

1996م، �ض57. 
)7( �ضجل اأرا�ضي األوية �ضفد نابل�س غزة وق�ضاء الرملة ح�ضب الدفرت رقم 312 تاريخه964هـ/1556م، 
درا�صــــة وحتقيــــق حممد عي�صى �صاحليــــة، جامعة الريمــــوك، 1419هـ/1999م، �ــــض63-391؛ �ضجل 
اأرا�ضــــي لواء القد�س ح�ضب الدفــــرت 342/تاريخه970هـ/1562م، املحفوظ يف اأر�ضيف رئا�ضة الوزراء 
با�ضتانبــــول، درا�صــــة وحتقيــــق، حممد عي�صــــى �صاحلية، جامعــــة الريموك، اإربــــد، 1422هـ/2002م، 

�ض57-177؛ يافا12، 1256هـ/1838م، �ض91. 
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ت�صكيلتها كمديرية عموم اأوقاف، بالرغم من تراجع ت�صكيالتها االإدارية عام 1864م،)8( 
و�صمها اإلى مدينة دم�صق مركز والية �صورية وف�صلها عن دم�صق عام 1874م، واتباعها 

للعا�صمة ا�صتانبول مبا�صرة)9( وف�صل لواء نابل�ض عنها عام 1869م)10(. 

ا�صتمرارها  في  القد�ض  اأوقاف  عموم  لمديرية  االإدارية  الت�صكيالت  قوة  وتتجلى 
بالحفاظ على بنيتها االإدارية كمديرية عموم بالرغم من تراجع بنية ت�صكيالت القد�ض 
1869م  عام  بعد  نابل�ض  لواء  اأوقاف  اإدارة  على  واإ�صرافها  لواء،  اإلى  والية  من  االإدارية 
اأقامت عالقات  بالرغم من انف�صاله عن القد�ض من الناحية االإدارية والع�صكرية، كما 
من  عدد  في  اأوقافها  النت�صار  نظًرا  االأخرى،  العثمانية  الواليات  مديريات  مع  وطيدة 
الواليات ومنها م�صر و�صورية وحلب وبيروت)11(، وبالتالي فان ات�صاع �صالحياتها في فترة 
االنتداب البريطاني لت�صمل جميع اأنحاء فل�صطين لم تاأت من فراغ. وبما يليق بت�صكيالتها، 
فقد عهدت الدولة العثمانية باإدارتها، ومنذ ت�صكيلها عام 1843م، ل�صخ�صيات محلية على 
واالإفتاء،  والق�صاء  االأوقاف  اأمور  في  والدراية  والخبرة  والمرا�ض  التعليم  من  كبير  قدر 
الم�صجد  اأروقة  في  تلقوها  التي  الرفيعة  التعليم  م�صتويات  خالل  من  ذلك  على  وحازوا 
االإدارية  والوظائف  والمنا�صب  القاهرة،  في  واالأزهر  به،  المحيطة  والمدار�ض  االأق�صى 
التي تقلدوها و�صغلوها، في �صلك التدري�ض والخطابة واالإمامة واالإفتاء والق�صاء ال�صرعي 
الكبيرة  الموؤ�ص�صات  اأوقاف  وتولية  ونظارة  االأق�صى  الم�صجد  وم�صيخة  االإ�صراف  ونقابة 

)8( القد�ـــض 348، 1280هــــ/1863م، �ـــض1-53؛ القد�ـــض349، 1281هــــ/1864م، �ـــض10-11؛ القد�ـــض 
354، 1284هــــ/1867م، �ـــض 46، 60، 91؛ القد�ـــض355، 1285هـ/1868م، �ـــض85-87؛ القد�ض361، 
1291هــــ/1874م، �ض317؛ القد�ـــض365، 1291هـ /1874م، �ض1-149؛ يافـــا 27، 1287هـ/1870م، 
ان،  �ـــض73؛ �ضجـــالت حمكمة اخلليـــل ال�ضرعية، مركز الوثائـــق واملخطوطات، اجلامعـــة االأردنية، عمرّ
و�صُي�صـــار لهـــذه امل�صـــدر باخلليـــل واإىل جانبهـــا رقم ال�صجـــل على النحو االآتـــي: - اخلليـــل 6، 1291هـ 

/1874م، �ض199؛ اأبوبكر، ملكية �ض159. 
)9( يافا62، 1314هـ/1896م، �ض305-306؛ القد�ض385، 1315هـ/1897م، �ض149-148. 

)10( القد�ـــض 345، 1277هــــ/1860م، �ـــض 46، 60، 91؛ نابل�ـــض15، 1286هـ/1869م، �ـــض292؛ اأبوبكر، 
ملكية، �ض57. 

)11( القد�ض4، 940هـ/1533م، �ض 48؛ القد�ض 31، 963هـ/1555م، �ض 498؛ القد�ض 46، 972هـ/1564م، 
�ض130؛ القد�ض53، 978هـ/1570م، �ض322، 353؛ نابل�ض14، 1284هـ/1865م، �ض 107. 
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�صلطان)12(،  خا�صكي  وتكية  االإبراهيمي  والحرم  ال�صخرة  وقبة  االأق�صى  الم�صجد  مثل 
»�صاحب  ومنها  بها)13(  اأحيطوا  التي  والتبجيل  التفخيم  األقاب  كثافة  يف�صر  الذي  االأمر 

المكرمة«)14(. 

وكانت اأوامر العزل والتولية بحق مديريها ت�صدر اإبان الفترة العثمانية عن الق�صر 
من  كبير  قدر  على  وكان  طهبوب،  عمر  اأمين  توالها  1862م،  عام  ففي  ال�صلطاني)15(، 
اأوقاف الحرم االإبراهيمي في  اإدارة  الخبرة في مجال االأوقاف نتيجة لعمله الطويل في 
من�صب  بين  جمع  الذي  الح�صيني،  اأمين  محمد  القد�ض  مفتي  فيها  وخلفه  الخليل)16(، 
االإفتاء واإدارة االأوقاف، وكان موروث اأ�صرته الثقافي واالإداري في من�صب االإفتاء ونقابة 
االأ�صراف والق�صاء وم�صيخة الم�صجد االأق�صى وتولي نظارته قد جعلها تهيمن على رئا�صتها 
حتى رحيل الحكم العثماني عام 1918م)17(وفر�ض �صروطها على اإدارتها في ظل االنتداب 
الح�صيني)18(. اأمين  الحاج  برئا�صة  االأعلى  االإ�صالمي  المجل�ض  خالل  من  البريطاني 
وبموجب ذلك فقد انتظمت ت�صكيالتها وتبعيتها االإدارية في الفترة العثمانية في الهيكلية 

التي يظهرها �صكل رقم)1(.

)12( القد�ـــض 345، 1277هــــ/1860م، �ـــض2؛ القد�ـــض346، 1279هــــ/1869م، �ـــض120؛ القد�ـــض 347، 
1280هــــ/1863م، �ـــض286؛ القد�ض384، 1309هــــ/1891م، �ض4؛ يافـــا 29، 1288هـ /1871م، �ض 
313؛ نابل�ـــض 18، 1290هــــ/1873م، �ض76؛ م�صعـــود، قدري جمال جميل، عائلـــة احل�ضيني يف مدينة 
القد�ـــس ودورهـــا الجتماعي والقت�ضـــادي وال�ضيا�ضـــي 1918-1939، ر�صالـــة ماج�صتري غري من�صورة، 

اإ�صراف حممد رجائي ريان، جامعة الريموك، د. ت، �ض455. 
)13( القد�ض 346، 1279هـ/1869م، �ض120. 

)14( القد�ض 385، 1309هـ/1891م، �ض51. 
)15( القد�ـــض 278، 1210هــــ/1795م، �ـــض70؛ القد�ـــض349، 1281هــــ/1864م، �ـــض51؛ القد�ـــض384، 

1309هـ/1891م، �ض4؛ يافا29، 1288هـ /1871م، �ض313؛ نابل�ض18، 1290هـ/1873م، �ض76. 
)16( القد�ـــض 346، 1279هــــ/1869م، �ـــض120؛ القد�ـــض364، 1291هــــ/1874م، �ـــض182؛ اخلليـــل15، 
1309هــــ/1891م، �ـــض 109؛ اخلليـــل18، 1315هــــ/1897م، �ـــض19-20، 202، 209، 355-356؛ 
اخلليـــل19، 1323هـ/1905م، �ض23، 72، 112، 180؛ اخلليـــل21، 1326 هـ/1908م، �ض103، 112، 

224؛ اخلليل25، 1336هـ/1918م، �ض3، 9، 17. 
 ،347 القد�ـــض  �ـــض120؛  1279هــــ/1869م،  القد�ـــض346،  �ـــض2؛  1277هــــ/1860م،  القد�ـــض345،   )17(
1280هـ/1863م، �ض386؛ القد�ض349، 1281هـ/1864م، �ض51؛ القد�ض349، 1281هـ/1864م، �ض51. 

)18( ال�صفري، عي�صى، فل�ضطني العربية بني النتداب وال�ضهيونية، يافا، فل�صطن، 1937م، �ض53. 



- 202 -

�صكل)1(
هيكلية الت�ضكيالت والتبعية الإدارية لمديرة عموم الأوقاف 1843-1918م

وزارة االأوقاف/ا�صتانبول

�صيدا/والية �صيدا، االإ�صراف غير المبا�صر 1843-1864م

والية القد�ض ال�صريف1843-1864م

دم�صق عا�صمة والية �صورية 1864-1874م

لواء القد�ض ال�صريف1864-1874م

مت�صرفية القد�ض الم�صتقلة )تابعة للعا�صمة مبا�صرة( 1874-1918م

مدير
اأوقاف
ق�صاء
يافا

مدير
اأوقاف
ق�صاء
نابل�ض

مدير
اأوقاف
ق�صاء
جنين

مدير
اأوقاف
ق�صاء 
طولكرم

مدير
اأوقاف
ق�صاء
الخليل

مدير
اأوقاف
ق�صاء
غزة

با�صكاتب »رئي�ض الكتاب«
مجموعة من الكتاب

المحا�صبين
الحرا�ض والحجاب

الفرا�ض

�صراف غير المبا�صر 

دم�صق عا�صمة والية �صورية 

تابعة للعا�صمة مبا�صرة( 

طولكرم
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ومن الجدير بالذكر اأنه ال تتوافر لدينا بيانات موؤكدة حول المقر الدائم للمديرية 
في مدينة القد�ض اإبان الحكم العثماني، واإْن كنا نرجح اأنه كان في دار الحكومة القريب 
مبنى  من  مقربة  على  القائمة  القديمة  المدار�ض  اإحدى  في  اأو  االأق�صى،  الم�صجد  من 
بالدوائر  وثيقة  عالقة  من  لالأوقاف  لما  االأ�صوار  خارج  اإلى  نقلها  قبل  وذلك  الحكومة، 
المدنية االأخرى وخا�صة الطابو)19(، ولم يتوان مديرها عن الخروج من مقره في جوالت 
ميدانية لالطالع على اأحوال االأوقاف وعائداتها)20(، ومرا�صلة نوابه في االأق�صية واالأجهزة 
المدنية والع�صكرية القائمة فيها، فيما يتعلق باالأوقاف)21(، وح�صور اجتماعات مجال�ض 
االإدارة التي كانت تتولى مناق�صة الق�صايا الملحة لالأوقاف)22(، وكان ي�صاعده في ت�صيير 

مهامها عدد من الكتبة والمحا�صبين والمدققين والمرا�صلين والفرا�صين والحرا�ض)23(. 

فتح  اإلى  لالأوقاف  العامة  المديرية  دورها ميدانًيا، فقد عمدت  تفعيل  �صبيل  وفي 
�صت  بها  األحق  بذلك،  وعماًل  بها)24(،  الملحقة  االأق�صية  مراكز  في  لها  تنفيذية  دوائر 

)19( القد�ـــض 339، 1272هــــ/1855م، �ـــض86؛ القد�ـــض347، 1280هــــ/1863م، �ـــض65؛ القد�ـــض352، 
1282هــــ /1865م، �ض52؛ القد�ـــض354، 1284هـ/1867م، �ـــض60، 80، 91؛ القد�ـــض385، 1309هـ 
/1891م، �ـــض71؛ القد�ـــض 368، 1294هــــ/1877م، �ـــض34؛ القد�ض391، 1315هــــ/ 1897، �ض38؛ 
نابل�ـــض11، 1263هـ/1846م، �ض122-127؛ نابل�ض12، 1256 هــــ/1838م، �ض122-127؛ نابل�ض14، 
1284هــــ/1865م، �ـــض107؛ نابل�ـــض17، 1287 هــــ/1870م، �ـــض191؛ يافـــا29، 1288هــــ /1871م، 

�ض313؛ نابل�ض10، 1255هـ/1839م، �ض270-269، 276. 
)20( القد�ـــض343، 1257هــــ/1858م، �ـــض86؛ القد�ـــض349، 1281هــــ/1864م، �ـــض51؛ القد�ـــض 354، 
1284هـ/1867م، �ض270؛ نابل�ض12، 1256هـ/1838م، �ض1076-127؛ يافا27، 1287 هـ /1870م، 

�ض73؛ يافا29، 1288هـ /1871م، �ض313؛ يافا62، 1314هـ/1896م، �ض306-305. 
)21( يافا 29، 1288هـ /1871م، �ض313. 

 ،343 القد�ـــض  �ـــض33؛  1267هــــ/1850م،   ،334 القد�ـــض  �ـــض16؛  1265هــــ/1848م،  القد�ـــض332،   )22(
1257هــــ/1858م، �ض43؛ القد�ض 345، 1277هـ/1860م، �ـــض2؛ القد�ض346، 1279هـ/1869م، �ض3-

4؛ القد�ض391، �ض 28؛ نابل�ض12، 1256 هـ/ 1838م، �ض85، 153؛ نابل�ض14، 1284هـ /1865م، �ض85، 
186؛ يافا17، 1273هـ/1840م، �ض262؛ اخلليل 24، 1334هـ/1915م، �ض46. 

)23( نابل�ـــض17، 1287هــــ/1870م، �ـــض107، 126-127؛ القد�ـــض345، 1277هــــ/1860م، 144-145؛ 
القد�ـــض 364، 1291هــــ /1874م، �ـــض182؛ القد�ض 385، 1309هــــ/1891م، �ـــض71؛ القد�ض 389، 

1314هـ/1896م، �ض73؛ يافا 46، 1298هـ /1880م، �ض17. 
)24( القد�ض345، 1277هـ/1860م، �ض 144-145؛ القد�ض364، 1291هـ/1874م، �ض182؛ القد�ض385، 

1309هـ/1891م، �ض71. 
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دوائر لالأوقاف، وتتمثل في كلٍّ من الخليل)25(، ويافا)26(، وغزة)27(، وجنين، وطولكرم، 
ونابل�ض)28(، وهي عبارة عن دوائر م�صغرة عن مديرية عموم االأوقاف في القد�ض وذلك 
وتراتيب  بها،  المنوطة  والمهام  متوليها)29(،  بحق  ال�صادرة  والتولية  العزل،  حيث  من 
تبعيتها االإدارية من ا�صتانبول واإليها)30(، والموظفون العاملون بها، حيث ُعهد باإدارتها اإلى 
�صخ�صيات محلية ممن اأثبتت كفاية عالية في الوظائف الدينية والموؤ�ص�صات الوقفية)31(. 

بعد  االأوقاف  عموم  مديرية  فيها  انتظمت  التي  الجديدة  الت�صكيالت  وبموجب 
العام على  اأنيط به االإ�صراف  المتولي الذي  العام محل  عام1843م، حلرّ مدير االأوقاف 
في  اإدارية  ت�صكيلة  اأ�صغر  على  للداللة  وا�صتخدم  التاريخ  ذلك  قبل  االأوقاف)32(  جميع 
جهاز االأوقاف، وغالًبا ما تولى كل من اأنيط به باأوقاف اأحد الموؤ�ص�صات مثل متولي وقف 
فقد  ذلك،  من  وبالرغم  وغيرها،  مو�صى  والنبي  االإبراهيمي  والحرم  االأق�صى  الم�صجد 
�صدرت اأوامر العزل والتولية بحقه عن ال�صلطان اأ�صوة بمدير العموم ومدير دائرة الق�صاء، 
وروعي فيها التن�صيبات ال�صادرة عن دوائر االأوقاف المحلية، والق�صاء ال�صرعي، واإجماع 
الذرية، في حالة الوقف الذري، واالأعيان، والوجوه والمجال�ض المحلية، والمخاتير، في 

)25( مركـــز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة االأردنية، دفاتر مديريـــة عموم الأوقاف/تركي، �صريط )37(
�صجل 28، �ض34، 46، 47. 

)26( دفاتر مديرية عموم الأوقاف/ تركي، �صريط )37(�صجل 28، �ض31. 
)27( دفاتر مديرية عموم الأوقاف/ تركي، �صريط)37(�صجل 26، �ض52. 

)28( نابل�ض 14، 1284هـ /1865م، �ض107. 
)29( يافا 29، 1288هـ /1871م، �ض313. 

)30( يافـــا 27، 1273هـ/1840م، �ض73؛ يافا 29، 1288هـ /1871م، �ض313؛ يافا 62، 1314 هـ/1896م، 
�ض306-305. 

)31( القد�ـــض 345، 1277هـ/1860م، �ض2، 144-145؛ القد�ـــض346، 1279هـ/1869م، �ض120؛ القد�ض 
347، 1280هــــ /1863م، �ـــض386؛ القد�ـــض 349، 1281هــــ/1864م، �ـــض51؛ القد�ـــض 364، 1291 
هــــ/1874م، �ـــض182؛ القد�ـــض 385، 1309هــــ/1891م، �ـــض71؛ القد�ـــض 389، 1314هــــ، �ض182؛ 

نابل�ض18، 1290هـ/1873م، �ض76. 
)32( الع�صلـــي، كامـــل جميل، وثائق مقد�ضية تاريخية، م2، موؤ�ص�صة عبـــد احلميد �صومان، عمان، 1985م، 
ـــان، االأردن، 1989م، �ض117-138؛ املدين، زياد عبد العزيز، مدينة القد�س وجوارها خالل  م3، عمرّ

ان، االأردن، 1996م، �ض201.  الفرتة 1215-1245هـ/1800-1830م، بنك االأعمال، عمرّ
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االأوقاف الخيرية والتي غالًبا ما اأنيطت باأ�صر تناوبت عليها وحولتها اإلى تولية وراثية،)33( 
وقد ظل المتولي يدين بالتبعية لنظارة االأوقاف عبر مديرية اأوقاف الق�صاء والعموم تبًعا 
لتراتيب التبعية االإدارية ال�صائدة)34(، ففي عام 1282هـ/1865م، اأقدمت مديرية عموم 
االأوقاف على تن�صيب عزل متولي اأوقاف مقام النبي روبين القائم اإلى الجنوب من يافا 
لعدم ا�صتقامته وخلو يده من البراءة ال�صلطانية، والعهدة بها لل�صيخ ح�صن الخيري، لما 
يتمتع به من اأمانة، وا�صتقامة، واأهلية، وعلم، وظلت تولية موؤقتة اإلى حين �صدور البراءة 
ال�صلطانية ال�صريفة عن ال�صدة ال�صلطانية)35( وفي عام 1298هـ/1880م، تم عزل الخيري 

منها والعهدة بها اإلى عبد الحميد التاجي الفاروقي)36(. 

اأغلقت مديرية عموم االأوقاف  البريطاني1918-1948م:  ب-ت�ضكيالت الحتالل 
اأبوابها في ظل الحكم الع�صكري البريطاني الذي خيم على فل�صطين في اأعقاب ان�صحاب 
الجي�ض العثماني منها، �صاأنه في ذلك �صاأن بقية الدوائر وعلى راأ�صها دائرة الطابو التي 
لها عالقة وثيقة باالأوقاف غير المنقولة، واإزاء ذلك لم يظهر اأي دور يذكر لها في ظل 
القوانين والنظم المدنية نحو ثالث �صنوات منذ احتاللها  الع�صكري الذي جمد  الحكم 

لمدينة القد�ض عام1917م اإلى اأن اأعيد فتحها للمراجعين عام1920م. 

اأمين  الحاج  برئا�صة  االأعلى  االإ�صالمي  المجل�ض  تاأ�صي�ض  تمرّ  عام1921م  وفي 
الح�صيني، وات�صحت ت�صكيالتها وطبيعة مهامها اأ�صوة بما كانت عليه في العهد العثماني، 

)33( القد�ــــض 343، 1257هـــــ/1858م، �ــــض86؛ القد�ــــض 345، 1277هـــــ/1860م، �ــــض2، 144-145؛ 
القد�ــــض 346، 1279هـ /1869م، �ض120؛ القد�ــــض347، 1280هـ/1863م، �ض 386؛ القد�ض 349، 
1281هـ/1864م، �ض51. القد�ض 354، 1284هـ/1867م، �ض270؛ القد�ض364، 1291هـ/1874م، 
�ــــض182؛ القد�ض384، �ض4؛ نابل�ض14، 1284هـــــ /1865م، �ض107؛ نابل�ض 18، 1290هـ/1873م، 
�ــــض 76؛ اخلليل 18، 1315هـ/1897م، �ض 69، 169-170؛ اخلليل 19، 1323هـ/1905م، �ض 71-

72، 252؛ يافا 29، 1288هـ /1871م، �ض313؛ يافا 46، 1298هـ/1880م، �ض17. 
)34( يافا 27، 1273هـ/1840م، �ض73؛ يافا 62، 1314 هـ/1896م، �ض306-305. 

)35( يافا 29، 1288هـ /1871م، �ض313. 
)36( يافا 46، 1298هـ/1880م، �ض17. 
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وا�صتمرت في ذلك حتى رحيل االنتداب البريطاني عام1948م، ويظهر ذلك من خالل 
هيئة  اأعلى  ب�صفته  وال�صعبية  الر�صمية  االأو�صاط  في  المجل�ض  بها  حظي  التي  المكانة 
اإ�صالمية ت�صكلت ل�صد الفراغ الذي اأحدثه الرحيل العثماني)37(، واتخذ من مدينة القد�ض 

مقًرا له )38(، وعهد اإليه برعاية المقد�صات االإ�صالمية)39(. 

وعماًل بذلك وحد الحاج اأمين الح�صيني جميع مديريات االأوقاف في فل�صطين تحت 
لوائها واأ�صبحت تعرف با�صم مديرية االأوقاف العامة ومنحها �صالحيات وا�صعة في اإدارة 
ع �صالحياتها لت�صمل االأمور التي تهم الخطابة  اأمور االأوقاف المنقولة وغير المنقولة، وو�صرّ
والوعظ واالإر�صاد ورعاية اأُ�صر ال�صهداء والجرحى والدفاع عن االأرا�صي االأميرية والموات 
اأو الم�صادرة من جانب الحركة ال�صهيونية ودوائر االنتداب و�صما�صرة  المهددة بالبيع 
االأرا�صي وتجارها، اإ�صافة اإلى عائدات المجل�ض ونفقاته، واعتمادها االأداة التنفيذية في 
المجل�ض وقيادة الحركة الوطنية الفل�صطينية)40( في مواجهة حكومة االنتداب والحركة 

اليهودية)41(. 

بحق  والتولية  العزل  اأوامر  االإ�صالمي  المجل�ض  اأ�صدر  القد�ض  في  مقره  ومن 
من  عنه  ي�صدر  فيما  المعار�صة  وعدم  المجل�ض  �صيا�صة  اإنفاذ  �صبيل  وفي  مديرها)42(، 
اأوامر، فقد عهد الحاج اأمين برئا�صة كر�صيها)43( اإلى �صخ�صيات مقربة من خطه ال�صيا�صي 

)37( ال�صفري، فل�ضطني، �ض53. 
)38( ال�صهادات، �ض12-13؛ علو�ض، املقاومة، �ض59. 

)39( اأوقـــاف لواء عكا، �صنـــدوق )2(، ملف جامع الن�صر، 1933/11/4م؛ �صنـــدوق )3( ملف عرب الغوا 
رنة، 1942/2/28م؛ علو�ض، �ض59. 

)40( ال�صفري، فل�ضطني، �ض53. 
)41( جبارة، درا�ضات، �ض77. 

)42( نظام املجل�س الإ�ضالمي الأعلى، املادة)8(. 
)43( اأوقـــاف لواء عكا، �صندوق )2(، ملف عرب النفيعـــات، 1944/3/15م؛ 1946/12/2م؛ �صندوق)3(

ملف عرب الغوارنة، 1942/2/28م. 
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االنتماء  من  كبير  قدر  على  وهم  غيرهم)45(  من  اأم  اأقاربه  من  اأكانوا  �صواء  العام)44(، 
والكفاءة، والخبرة الوا�صعة في اإدارة االأوقاف االإ�صالمية، وكان ي�صاعده في مهامه وكيله 
اأو نائبه، وعدد من الكتبة والمحا�صبين، والمدققين)46(، والمفت�صين، والمراقبين)47(، ومن 
ال�صخ�صيات التي تولتها محمد عزة دروزة المنحدر من اأ�صرة نابل�صية)48(، واأقاربه وفي 
مقدمتهم محمد �صعيد الح�صيني)49(، واإبراهيم �صعيد الح�صيني)50(، وجمال الح�صيني)51(. 

وفي �صبيل �صبط االأمور واالإ�صراف المبا�صر على ما يجري في االأوقاف من تطورات 
وتحوالت، فقد و�صعت جميع اأوقاف فل�صطين المن�صوية تحت لوائها ثالثة األوية كان كل 
واحدة منها بمثابة مديرية م�صتقلة تدير �صوؤون االأوقاف المناطة بها )52(وتتوا�صل معها 
�صكل  في  المدرجة  االإدارية  الهيكلية  تظهره  ما  وهو  والهاتف)53(،  والبريد  البرق  عبر 

رقم)2(. 

)44( اأوقـــاف لـــواء عكا، �صنـــدوق)2(، ملف جامع الن�صـــر، 1935/6/18م؛ �صندوق)2(، ملـــف اأم العلق، 
1940/2/12م. 

)45( اأوقاف لواء عكا، �صندوق)2( ملف جامع الن�صر، 1931/7/23م. 
)46( اأوقاف لواء عكا، �صندوق)3( ملف عرب الغوارنة، 1935/3/6م. 

)47( اأوقاف لواء عكا، �صندوق)2( ملف جامع الن�صر، 1930/12/13م. 
)48( اأوقـــاف لـــواء عكا، �صنـــدوق)2(، ملف جامع الن�صـــر، 1935/6/18م؛ �صندوق)2(، ملـــف اأم العلق، 

1940/2/12م. 
)49( اأوقاف لواء عكا، �صندوق)2(، ملف عرب النفيعات، 1944/3/15م. 

)50( اأوقـــاف لـــواء عكا، �صنـــدوق)2(، ملـــف عـــرب الغوارنـــة، 1946/10/10؛ �صندوق)38(ملف طبيا، 
1946/4/1م. 

)51( اأوقاف لواء عكا، �صندوق)2( ملف جامع الن�صر، 1931/7/23م. 
)52( اأوقاف لواء عكا، �صندوق)2(، ملف نبع عن القزق، 1932/3/22م؛ جامع الن�صر، 1938/9/28م. 

)53( اأوقـــاف لـــواء عكا، �صندوق)3(ملف عـــرب الزبيدات، 1937/5/5م؛ اأوقاف لـــواء عكا، �صندوق)2(، 
ملـــف عـــرب النفيعـــات، 1933/12/30م، 1944/3/15م، 1946/12/2م. ملـــف رهنيـــة بار�صكـــي، 
1932/5/24م؛ ملـــف عرب الغوارنـــة، 1935/3/6؛ �صنـــدوق)37( 1932/2/25م؛ اأوقاف لواء عكا، 

�صندوق)2(، ملف جامع الن�صر، 1934؛ �صندوق )37(25 /1932/2م. 
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�صكل رقم )2(
هيكلية الت�ضكيالت والتبعية الإدارية لمديرية عموم اأوقاف القد�س 1917-1948م

لندن1917-1921م

القاهرة1917-1921م

الحكم الع�صكري/كاليتون1917-1920م

نورمان بنتويت�ض1917-1921م

المجل�ض االإ�صالمي االأعلى1921-1948م

لجنة االأوقاف العمومية/القد�ض

مديرية دائرة االأوقاف العامة1921-1948م

ماأمور دائرة اأوقاف لواء القد�ضماأمور دائرة اأوقاف لواء نابل�ضماأمور دائرة اأوقاف لواء عكا

1. ماأمور ق�صاء حيفا
2. لجنة االأوقاف المحلية

3. متولي االأوقاف

1. ماأمور ق�صاء جنين
2. لجنة االأوقاف المحلية

3. متولي االأوقاف

1. ماأمور ق�صاء القد�ض
2. لجنة االأوقاف المحلية

3. متولي االأوقاف
1. ماأمور ق�صاء النا�صرة
2. لجنة االأوقاف المحلية

3. متولي االأوقاف

1. ماأمور ق�صاء نابل�ض
2. لجنة االأوقاف المحلية

3. متولي االأوقاف

1. ماأمور ق�صاء الخليل
2. لجنة االأوقاف المحلية

3. متولي االأوقاف
1. ماأمور ق�صاء �صفد

2. لجنة االأوقاف المحلية
3. متولي االأوقاف

1. ماأمور ق�صاء طولكرم
2. لجنة االأوقاف المحلية

3. متولي االأوقاف

1. ماأمور ق�صاء يافا
2. لجنة االأوقاف المحلية

3. متولي االأوقاف
1. ماأمور ق�صاء طبرية

2. لجنة االأوقاف المحلية
3. متولي االأوقاف

1. ماأمور ق�صاء غزة 
2. لجنة االأوقاف المحلية

3. متولي االأوقاف

المجل�ض االإ�صالمي االأعلى
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فماأمورية االأوقاف في اللواء كانت بمثابة االأداة التنفيذية للمديرية في القد�ض)54(، 
وكانت تق�صيماتها من�صجمة مع التق�صيمات االإدارية التي و�صعتها الدولة العثمانية و�صلطات 
االنتداب، وبموجب ذلك، وجدت ثالث ماأموريات، هي ماأمورية اللواء ال�صمالي في عكا، 
اإلى  باإدارتها  وعهد  القد�ض،  في  الجنوبي  واللواء  وجنين،  نابل�ض  في  االأو�صط  واللواء 
�صخ�صيات على قدر كبير من الخبرة والدراية، حازت عليها من خالل العمل في اأجهزة 
االأوقاف والمحاكم والقطاع الخا�ض)55( ففي عام 1934م، تولى المحامي �صبحي الخ�صرا 
من اأهالي �صفد ومن المقربين للحاج اأمين الح�صيني اإدارة اأوقاف اللواء ال�صمالي، وخلفه 
ماأموريات  اإلى  االألوية  ق�صمت  وبدورها  اأهالي �صفد)56(،  النحوي من  ر�صا  علي  في ذلك 
وماأموريات  جهة  من  المتولين  بين  الو�صل  حلقة  بمثابة  وكانت  الق�صاء،  قوامها  اأ�صغر 
االألوية والهيئات العليا من جهة اأخرى)57( ويت�صح ذلك من خالل المكاتبات والمرا�صالت 
التي كانت تجري بين ماأمورية الق�صاء والمتولين والمت�صرفين من جهة، والهيئات االإدارية 
العلم  من  درجة  على  �صخ�صيات  اإلى  باإدارتها  ُعهد  ذلك،  واإزاء  اأخرى،  جهة  من  العليا 

والدراية بمو�صوع االأوقاف وغالًبا ما ُرفع بع�صهم الإدارة ماأموريات االألوية)58(. 

)54( اأوقاف لواء عكا، �صندوق)3(ملف عرب الزبيدات، 1937/5/5م. 
)55( اأوقاف لواء عكا، �صندوق)2(، ملف عرب النفيعات، 1933/12/30م، 1944/3/15م، 1946/12/2م؛ 
ملف رهنية بار�صكي، 1932/5/24م؛ ملف عرب الغوارنة، 1935/3/6. �صندوق)37(1932/2/25م. 
)56( �صبحي اخل�صرا: من مواليد �صفد عام 1895م تعلم يف املدر�صة ال�صلطانية يف بريوت والكلية الع�صكرية 
يف ا�صتانبـــول وقد برع يف جمال املحامـــاة. تعر�ض لالعتقال على يد ال�صلطـــات البيطانية عدة مرات 
وقـــد عينه احلاج اأمن ماأموًرا الأوقـــاف لواء عكا. ويف عام 1948م رحل اإىل دم�صق حيت تويف فيها عام 
1954م. ونالحـــظ اأن النحـــوي ال يقـــل كفاءة عن اخل�صـــرا حيث تخرج من الكلية امللكيـــة يف ا�صتانبول 
وتوىل العديد من املنا�صب االإدارية يف حلب وحم�ض وعكا واإربد خالل العهد العثماين: - �صندوق)2(، 
ملف جامع الن�صر، 1934؛ �صنـــدوق)37(1932/2/25م؛ �صندوق)101(، 1934/10/3م؛ العودات، 

ان، 1976م، �ض162-161.  يعقوب، من اأعالم الفكر والأدب يف فل�ضطني، عمرّ
)57( اأوقــــاف لواء عــــكا، �صندوق)2(، ملف جامــــع الن�صر، 1930م. ملف عثليــــث، 1934/5/21م. ملف 
عــــرب النفيعات، 1939/5/19م؛ ملفــــات �صندوق)38(اخلا�ض باأرا�صي اأوقاف ق�صاء طبيا امللحق 

باللواء ال�صمايل. 
)58( اأوقاف لواء عكا، �صندوق)37( و�صندوق)38(. ملفات اأوقاف ق�صاء طبيا. 
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اأما لجنة االأوقاف العمومية فبموجب المادة )10(من نظام المجل�ض االإ�صالمي، 
االأوقاف  ومدير  الح�صيني،  اأمين  الحاج  برئا�صة  اأع�صاء  ثمانية  من  اللجنة  هذه  تاألفت 
التابعة  المحلية  اللجان  اأع�صاء  من  واحد  وممثل  الثالثة،  االألوية  اأوقاف  وماأمور  العام، 
لها)59(. وكانت هذه اللجنة بمثابة حلقة الو�صل المبا�صرة التي تربط بين مديرية عموم 
االأوقاف برئا�صة المجل�ض االإ�صالمي االأعلى من جهة، ومديريات االأوقاف المنت�صرة في 
اأمين  الحاج  برئا�صة  واأخرى  فترة  بين  تجتمع  وكانت  اأخرى،  واالأق�صية من جهة  االألوية 
الح�صيني في مقر المجل�ض)60(، وبعد اأن حملته �صلطات االنتداب على المنفى )1937-
ما �صدرت  غالًبا  الذي  المجل�ض  �صكرتير  برئا�صة  يبدو  ما  على  تعقد  اأ�صبحت  1948م( 

مرا�صالت المجل�ض مذيلة بتوقيعه)61(. 

االألوية  في  محلية  لجان  ت�صكلت  القد�ض،  في  القائمة  االأوقاف  لجنة  غرار  وعلى 
الفل�صطينية الثالثة، وتعرف با�صم »لجنة االأوقاف المحلية«)62(، وتتاألف من مفتي اللواء، 
وماأمور اأوقافه، وممثلي االأق�صية التابعة له، وكانت تعقد برئا�صة اأكبر االأع�صاء �صًنا)63(، 
ففي لواء عكا، توالها مفتي عكا ال�صيخ عبد اهلل الجزار حتى وفاته عام1939م، وخلفه في 
ذلك، لفترة موؤقتة، قا�صي عكا ال�صرعي، اإلى اأن تم انتخاب ال�صيخ اأ�صعد ال�صقيري رئي�ًصا، 
ب�صفته اأكبر علماء مدينة عكا �صًنا، وذلك بالرغم من ان�صمامه اإلى �صفوف المعار�صة 

بزعامة اآل الن�صا�صيبي)64(، وكانت من �صالحياتها مراقبة اأداء الهيئات التنفيذية)65(. 

)59( نظام املجل�ض، املادة)10(. عكا، �صندوق )2(ملف عرب النفيعات، 1944/3/15م. 
)60( اأوقاف لواء عكا �صندوق)2(، ملف جامع الن�صر، 1930-1934م؛ تقرير فل�صطن 1938، �ض214. 

)61( اأوقاف لواء عكا، �صندوق)3( ملف خربة ال�صرك�ض، 1948/1/13م. 
)62( اأوقاف لواء عكا، �صندوق)65( جلنة توجيه اجلهات، 1939/5/15م؛ 1939/5/19م. �صندوق)65(

جلنة توجيه اجلهات، 1939/5/15م؛ 1939/5/19م. 
)63( اأوقـــاف لـــواء عـــكا، �صنـــدوق)2(، ملف جامـــع الن�صـــر، 1930-1934م؛ �صنـــدوق )65(ملف توجيه 

اجلهات، 1939/2/27م؛ 1939/4/1م؛ 1939/4/19م؛ تقرير فل�صطن 1938، �ض 214. 
)64( اأوقاف لواء عكا، �صندوق)65( ملف جلنة توجيه اجلهات، 1939/2/25م؛ 4/1/-1939/5/15م. 

)65( اأوقاف لواء عكا، �صندوق)2( ملف جامع الن�صر، 1931م. 



- 211 -

االنتداب  االأوقاف، وكان في فترة  اإدارية في جهاز  اأ�صغر هيئة  المتولي فيعد  اأما 
يعين على الن�صق العثماني، وت�صدر اأوامر العزل والتولية بحقه عن المحاكم ال�صرعية)66(.

ونالحظ اأن ت�صكيالت االأوقاف التي و�صعها المجل�ض االأعلى، كانت غايتها حماية 
حكومة  جانب  من  ت�صتهدفها  كانت  التي  اال�صتعمارية،  ال�صيا�صة  من  االأوقاف  اأرا�صي 
االنتداب البريطاني، والحركة ال�صهيونية، من �صما�صرة االأرا�صي وتجارها المتعاونين مع 
الحركة ال�صهيونية، وهو ما عر�صها لالإجراءات التع�صفية التي ا�صتهدفت جهاز االأوقاف 
وفي مقدمتهم رئي�ض المجل�ض االإ�صالمي واأع�صاءه، حيث اأجبر الحاج اأمين الح�صيني عام 
1937م، على الرحيل اإلى لبنان، في حين اأجبر ع�صو المجل�ض اأمين التميمي على النفي 
اأع�صاء  اأُجبر بع�ض  اإلى جزيرة �صي�صل في المحيط الهادي، وظل فيها حتى وفاته، كما 

المجل�ض على االإقامة الجبرية)67(. 

ثانًيا: تبعيتها الإدارية 1843-1948م 
اأ- تبعيتها العثمانية 1843-1918م: 

�صكلت اأول وزارة لالأوقاف في الدولة العثمانية عام 1826م؛ وكانت غايتها رعاية 
�صوؤون المقد�صات، والموؤ�ص�صات الخيرية وما يتبعها من اأوقاف منقولة وغير منقولة)68(، 
وجاء ذلك في اإطار حركة التنظيمات التي �صرعت بها الدولة العثمانية لموؤ�ص�صاتها في 
الفو�صى  من  حالة  عمتها  التي  االأوقاف  بينها  ومن  ع�صر  التا�صع  القرن  من  االأول  الربع 

)66( اأوقـــاف لـــواء عـــكا، �صندوق)2(ملـــف جامـــع الن�صـــر، 1933/11/4م؛ ملـــف جامـــع اال�صتقـــالل، 
1938/9/28م؛ 1938/10/10م. 

)67( العارف، املف�ضل، �ض515. 
)68( يافـــا29، 1288هــــ /1871م، �ـــض313؛ يافا86، 1319هــــ/1901م، �ض60-61؛ نابل�ـــض 14، 1284هـ 
/1865م، �ـــض184؛ احلنبلي، �صاكر، موجز اأحـــكام الأرا�ضي والأموال غري املنقولة، مطبعة التوفيق، 

دم�صق، 1346هـ / 1928 م، �ض33. 
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واال�صطرابات)69(، مما اأدى اإلى تعطيل عمل الموؤ�ص�صات الخيرية)70(ويتجلى ذلك في كثافة 
التعديات التي تعر�صت لها وُرفع العديد من ق�صايا ب�صاأنها اإلى المحاكم ال�صرعية للنظر 
ونابل�ض،  الثالثة: عكا،  فل�صطين  األوية  اأوقاف  فقد و�صعت جميع  بذلك  وعماًل  فيها)71(. 
والقد�ض الملحقة بوالية �صيدا، تحت اإ�صراف دائرة اأوقاف الوالية التي اتخذت من مدينة 
عكا عا�صمة لها حتى قدوم الحملة الم�صرية واحتالل بالد ال�صام عام1832/1831م)72(. 
اأمور  بتنظيم  القيام  على  ت�صاعده  لم  الم�صري  للحكم  الم�صتقرة  غير  الظروف  اأن  كما 

االأوقاف على غرار ما قام به في م�صر)73(. 

)69( القد�ض265، 1198هـ/1784م، �ض7. 
)70( قـــارن بـــن االآتـــي: - القد�ـــض266، 1199هـ/1784م �ـــض87-88؛ القد�ـــض271، 1204هــــ /1789م، 
�ـــض57، 68؛ القد�ض 274، 1207هـ/1792م، �ـــض46-47؛ القد�ض277، 1209هــــ /1794م، �ض112؛ 
القد�ـــض279، 1211هـ/1796م، �ض151-152؛ القد�ـــض280، 1212هـ/ 1797م، �ض20؛ القد�ض281، 
1213هـ/1798م، �ض159-160، 209؛ القد�ض287، 1219 هـ/1804م، �ض17، 47-48؛ القد�ض295، 
1226هـ/1811م، �ض110؛ القد�ض 297، 1229هـ/1813م، �ض82؛ القد�ض298، �ض10؛ القد�ض302، 
�ـــض35، 42؛ القد�ـــض308، �ض87؛ القد�ـــض312، �ـــض3، 96؛ القد�ض313، 1244هــــ/1828م، �ض32؛ 
-71 �ـــض13،  1246هــــ/1831م،  القد�ـــض315،  120؛  �ـــض55،  هــــ/1829م،   1245  ،314 القد�ـــض 
72، 123، 129؛ القد�ـــض316، 1247هــــ/1831م، �ـــض18؛ نابل�ـــض6، 1223هــــ/1717م، �ـــض396-

398؛ نابل�ـــض8، 1244هــــ/1828م، �ـــض289، 359؛ نابل�ـــض 9، 1254هــــ/1838م، �ـــض398؛ يافا86، 
1319-1320هـ/1901-1902م، �ض60-61؛ ابوبكر، ملكية، �ض250. 

)71( نابل�ـــض 9، 1254هــــ/1838م، �ـــض306، 389، 396؛ القد�ض319، 1249هـ/1835، �ـــض164؛ القد�ض 
323، 1245 هــــ/1838م، �ـــض33؛ املحفوظـــات امللكيـــة امل�ضرية بيان بوثائـــق ال�ضام ومـــا ي�ضاعد على 
فهمهـــا ويو�ضـــح مقا�ضدها، 4م، حترير اأ�صد ر�صتم، بـــريوت، لبنان، 1940م، م1، �ض128-129، م2، 

�ض369، 376، 385، 386، م3، �ض403؛ اأبوبكر، ملكية، �ض288. 
)72( القد�ـــض314، 1245 هـ/1829م، �ـــض63-66؛ القد�ض319، 1249هـ/1835، �ـــض164؛ القد�ض 323، 
1245هــــ/1838م، �ض33؛ القد�ض337، �ض27؛ نابل�ض8، 1244هـ/1828م، �ض 97-400، 326، 346؛ 
نابل�ـــض 9، 1254هـ/1838م �ض306، 389، 396؛ املحفوظات امللكية م1، �ض128-129، م2، �ض369، 
376، 385، 386، م3، �ـــض403؛ ال�صهابـــي، حيدر اأحمد، )ت1835م(، لبنـــان يف عهد ال�ضهابيني وهو 
اجلـــزء الثـــاين والثالث من كتاب الغرر احل�ضـــان يف اأخبار اأنباء الزمـــان، 3ج، حتقيق اأ�صد ر�صتم وفوؤاد 
الب�صتـــاين، من�صـــورات اجلامعـــة اللبنانية ق�صـــم الدرا�صات التاريخيـــة، بريوت، لبنـــان، 1969م، ج3، 

�ض820-825؛ ابوبكر، ملكية، �ض288
)73( القد�ـــض 321، 1252هــــ/1836م، �ض96؛ يافـــا11، 1251هـ/1838م، �ـــض14-15؛ املحفوظات، م2، 
�ـــض385، م3، �ـــض186، 321، 369، 376، 384؛ الرافعـــي، عبـــد الرحمـــن، ع�ضـــر حممـــد علـــي، دار 

املعارف، القاهرة، 1989، �ض527-5311؛ اأبوبكر، ملكية، �ض293-288. 
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القد�ض  اأوقاف  ال�صام عام 1840م، عادت  الم�صري من بالد  الجي�ض  وبان�صحاب 
ملحقة بوزارة االأوقاف العثمانية التي لم تتوان عام 1843م عن و�صع اأوقاف والية القد�ض 
ال�صريف في ت�صكيلة مديرية عموم م�صتقلة عن والية �صيدا اأ�صوة بغيرها من الواليات، وفي 
العثماني عنها عام 1917م،  الحكم  لها حتى رحيل  بالتبعية  ا�صتمرت تدين  �صوء ذلك، 
من  الر�صائل  نقل  في  وال�صرعة  المركزي،  الحكم  نظام  بفر�ض  التبعية  هذه  وتعززت 
ا�صتانبول واإليها، بعد اإدخال القوارب وال�صفن البخارية)74(، والقاطرات وال�صيارات)75(، 
�صويت ق�صية  وبموجب ذلك  الخدمة)76(،  اإلى حيز  والهاتف  والتلغراف،  البرق  وخطوط 
اأوقاف دير االأرمن بالقد�ض عام 1303هـ/1885م بناء على االإرادة ال�صلطانية،  اأرا�صي 
التي اأبرقت اإلى مدينة القد�ض، عبر التلغراف اأو »بالمخابرة مع مت�صرفية القد�ض«)77(. 

ومن الجدير بالذكر اأن و�صع القد�ض في تبعية مبا�صرة للباب العالي ووزارة الداخلية 
والدوائر  االأوقاف  لوزارة  القد�ض  في  العموم  مديرية  تبعية  من  عزز  قد  عام1874م، 
التي  االأوامر  الدالة على ذلك  ال�صواهد  ا�صتانبول، ومن  العا�صمة  االأخرى في  الحكومية 
عممتها ال�صدارة العظمى عام 1287هـ/1870م اإلى جميع الواليات وتوؤكد »بعدم وجوب 
بدون  التبعية  اأو  االأجانب  الرهبان  طرف  من  وقفها  ي�صير  التي  االأرا�صي  وقفية  اعتبار 
بكل  الموقوفة  االأرا�صي  معرفة  ولزوم  العالي  للماأذون  توفيًقا  ال�صلطاني  والتملك  اإذن، 

االأحوال تابعة للقانون العمومي«)78(. 

)74( القد�ض389، 1314هـ/1896م، �ض73؛ �صول�ض، الكزاندر، حتولت جذرية يف فل�ضطني 1856-1882م، 
ترجمة كامل الع�صلي، من�صورات اجلامعة االأردنية، عمان، 1988م، �ض6، 306، 366؛ عمر، عبد العزيز 

عمر، تاريخ م�ضر احلديث واملعا�ضر 1517-1919م، دار املعرفة اجلامعية، 1997م، �ض160-252. 
)75( دفرتطابو)38(�صكة احلجاز1332مالية، دائرة االأرا�صي وامل�صاحة، عمان، �ض8-1. 

)76( القد�ض 385، 1309هـ/1891م، �ض148-149. �صول�ض، �ض25. 
)77( القد�ـــض385، 1309هـ/1891م، �ـــض148-149؛ القد�ـــض391، 1315هـ/1897م، �ـــض134؛ يافا27، 

1273هـ/1840م، �ض73؛ قانون االأرا�صي، املادة)4-2(. 
)78( يافا27، 1273هـ/1840م، �ض73؛ القد�ض347، 1281هـ/1864م، �ض337، 344، 393-394؛ القد�ض 
385، 1309هــــ/1891م، �ـــض123-124؛ القد�ـــض411، 1330هـ/1912م، �ـــض200؛ كرد علي، خطط 

ال�صام، ج5، �ض129؛ اأبوبكر، اأوقاف، �ض20-1.
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وفي �صوء التنظيمات المركزية، ا�صتطاعت وزارة االأوقاف اأن تقف على حقيقة 
ما يجري من تطورات بحق االأوقاف المنقولة وغير المنقولة الخيرية والذرية، وبلغ 
ذروة ذلك ب�صدور قانون االأرا�صي عام 1858م، وتطبيقه ميدانًيا في االأرا�صي التابعة 
الميدانية  وم�صوحاته  مواده  اأحكام  اأ�صبحت  حيث  عام1869م)79(،  العموم  لمديرية 
م�صوؤولية  اأوكلت  التي  الذمة  اأهل  اأوقاف  فيها  بما  اأمورها)80(،  في  االأولى  المرجعية 
االإ�صراف عليها اإلى البطريركيات المحلية كما هو الحال في اأوقاف طائفة الالتين 
التي توالها»�صاحب الرتبة فيليو�ض ماريا كما�صي اأفندي بن قي�صر اأفندي بطريق ملة 
الالتين بالقد�ض وتوابعها وملحقاتها في فل�صطين وبيروت و�صورية«)81(، وبذلك حلت 

التنظيمات الحديثة بداًل من الفرمانات ال�صلطانية، والفتاوى ال�صرعية)82(. 

ب- تبعيتها في ظل الحتالل البريطاني1921-1948م: 
التبعية  انفكت  1917/12/9م  في  القد�ض  مدينة  البريطاني  الجي�ض  باحتالل 
االحتالل  في  تج�صد  جديد  طور  في  تبعيتها  دخلت  وبذلك  العموم،  لمديرية  العثمانية 

)79( قانـــون الأرا�ضـــي العثمـــاين، مـــن الد�ضتـــور اجلديـــد، ترجمـــة نقـــوال اأفنـــدي نقا�ـــض، مطبعـــة االآباء 
الي�صوعيـــن، بـــريوت، 1290هــــ/1873م، �ـــض3-85، املـــادة)1-132(؛ يافـــا27، 1273هــــ/1840م، 
�ـــض73؛ القد�ض343، 1257هــــ/1858م، �ض86؛ القد�ض349، 1281هــــ/1864م �ض51؛ القد�ض354، 
1284هــــ/1867م، �ـــض270؛ نابل�ض12، �ـــض 1076-127؛ نابل�ـــض17، �ض107؛ يافـــا86، �ض60-61؛ 
القد�ض347، 1281هـ/1864م، �ـــض337، 344، 393-394؛ القد�ض385، 1309هـ/1891م، �ض123-

124؛ القد�ـــض411، 1330هـ/ 1912م، �ـــض200؛ اأوقاف لواء عـــكا، �صندوق)2(ملف عرب النفيعات، 
1941/8/9م، 1947/5/25م. �صنـــدوق )3(ملـــف عرب الزبيـــدات، 1937؛ حممد كرد علي، خطط 
ال�ضـــام، 6ج، مكتبـــة نوري، دم�صـــق، 1925م، م1، �ض89-118، ج 5، �ـــض124، 129؛ احلنبلي، �ض 33؛ 
ابوبكر، ملكية، �ض301؛ اإبراهيم عادل نا�صر الدين، حتليل الإيرادات املالية لدائرة اأوقاف القد�س، 

دار الفاروق، نابل�ض، 2000م، �ض 133. 
)80( قـــارن بـــن االآتية: قانون نامـــة م�صر الذي اأ�صدره ال�صلطـــان القانوين حلكم م�صـــر، ترجمه وقدم له 
وعلـــق عليه احمد فـــوؤاد متويل، مكتبة االجنلو امل�صرية، القاهرة، م�صـــر، 1986م، �ض1-128؛ قانون 
الأرا�ضـــي، املـــادة)4(؛ دعيب�ـــض املر، كتاب اأحـــكام الأرا�ضـــي، مطبعة بيت املقد�ـــض، القد�ض، 1923م، 

�ض187-181؛ كرد علي، خطط، م1، �ض118-89. 
)81( القد�ض411، 1330هـ/1912م، �ض200. 

)82( القد�ـــض265، 1198هــــ/1783م، �ـــض7؛ القد�ض266، 1199هــــ/1784م، �ـــض87-88؛ القد�ض 268، 
1200هـ/1785م، �ـــض67؛ القد�ض270، 1202هــــ/1787م، �ض49؛ القد�ـــض273، 1206هـ /1791م، 

�ض27؛ القد�ض 277، 1209هـ /1794م، �ض112؛ القد�ض 305، 1236هـ/1820م، �ض33-32. 
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العديد  اإغالق  اإلى  اإ�صافة  المدنية  بالنظم  العمل  جمدت  التي  الع�صكرية)83(،  واأحكامه 
الحرب،  خالل  العثماني  الجي�ض  اتخذها  التي  باالإجراءات  واال�صتمرار  الموؤ�ص�صات  من 
بغية الحفاظ على القيود والملفات، عندما اأغلق الدوائر، ونقل ملفاتها اإلى موا�صع اآمنة 
للحيلولة دون اأن تطالها القذائف في اأثناء العمليات الع�صكرية)84(، واأخذت هذه االأحكام 
اأحكمت قب�صتها على لوائي نابل�ض وعكا، في  اأن  اإلى  الع�صكرية تت�صع �صمااًل �صيًئا ف�صيًئا 
العدو  بالد  ت�صكيلة  في  الثالثة  فل�صطين  األوية  جميع  و�صعت  حيث  1918م)85(،  خريف 
المحتلة الجنوبية “Occupied Enemy Territory South” بقيادة الحاكم الع�صكري 
اإلى  بالتبعية  تدين  دائرته  واأخذت  له،  مقًرا  القد�ض  من  اتخذ  الذي  كاليتون،  الجنرال 

لندن عبر قيادة الجي�ض البريطاني بالقاهرة)86(. 
دوائر  و�صع  اإلى  الع�صكرية  الحاكمية  عمدت  فقد  االأوقاف،  �صعيد  على  اأما 
الطابو والق�صاء ال�صرعي في فل�صـطين في دائــرة واحدة باإ�صـراف نورمان بنتويت�ض 
“N. Bentwich”)87( وا�صتمر ذلك اإلى اأن جمد العمل باالأحكام الع�صكرية عام1920م، 
»هربرت  ال�صهيوني  ال�صامي  للمندوب  برئا�صتها  وعهد  المدنية،  بالنظم  العمل  واأعيد 
�صموئيل« “Herbert Samuel”، تمهيًدا ل�صدور �صك االنتداب البريطاني واإنفاذه عام 
1922م، فاأعاد فتح العديد من الموؤ�ص�صات بما فيها الطابو، وبقيت االأوقاف والمحاكم 
ال�صرعية تحت اإ�صراف بنتويت�ض كما تم ال�صروع في �صن القوانين المدنية المن�صجمة مع 

المرحلة القادمة)88(. 

)83( كامـــل خلـــة، فل�ضطـــني والنتـــداب الربيطـــاين 1922-1937، منظمـــة التحريـــر الفل�صطينيـــة، مركز 
االأبحاث، بريوت، 1974م، �ض517. 

)84( احلزمـــاوي، حممد ماجد �صالح الدين، ملكية الأرا�ضـــي يف فل�ضطني 1918-1948، موؤ�ص�صة االأ�صوار، 
عكا، 1998م، �ض91. 

)85( البغوثـــي، عمـــر ال�صالح، وخليل طوطح، تاريـــخ فل�ضطني، مطبعة بيت املقد�ـــض، القد�ض، فل�صطن، 
1923م، �ـــض292؛ بهجـــت �صبي، فل�ضطني خـــالل احلرب العامليـــة الأوىل وما بعدهـــا1920-1914، 

جمعية الدرا�صات العربية، القد�ض، 1982م، �ض194؛ البديري، اأرا�ضي، �ض42
)86( احلزماوي، ملكية، �ض87. 

)87( املـــر، �ـــض130-132؛ �صبي، �ـــض188-189، 195-200؛ تي�صري جبارة، درا�ضـــات يف تاريخ فل�ضطني 
احلديث، موؤ�ص�صة البيادر، القد�ض، 1986م، �ض76. 

)88( اأوقـــاف لواء عكا، �صندوق)2(ملف عرب النفيعات، 1939/6/22م؛ املر، �ض130-132، �صبي، جبارة، 
درا�ضات، �ض76؛ البديري، �ض47؛ اأمن ابوبكر، ملكية ال�ضلطان عبد احلميد يف فل�ضطني1876-1937م، 

جملة جامعة النجاح الوطنية لالأبحاث، نابل�ض، فل�صطن، 2003م، م17 عدد)1(، �ض260-221. 
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ال�صعب  لدى  قلق  مثار  الجديدة  القديمة  البريطانية  المدنية  االإجراءات  وكانت 
�صابط  يتوالها  ال�صرعية  دوائره  وجد  عندما  بخا�صة،  واأعيانه  بعامة  الفل�صطيني 
مع  المتواطئ  االحتالل  اأيدي  من  باإنقاذها  تطالب  الدعوات  واأخذت  بريطاني)89(، 
الحركة ال�صهيونية، ووجدت هذه الدعوة مكانها على �صدر افتتاحيات ال�صحف، تحث 
اإ�صالمية)90(، ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة ت�صكيل المجل�ض  اإدارة  على و�صعها تحت 
ووقف  العثمانية)91(،  المظلة  عن  للتعوي�ض  لها  حامية  مظلة  ليكون  االأعلى  االإ�صالمي 
�صمويل على حقيقة هذه المطالب في جولته التي قام بها في مدينة نابل�ض عام 1920م، 
هيئة  اإ�صراف  تحت  االإ�صالمية  الموؤ�ص�صات  جميع  و�صع  ب�صرورة  اأعيانها  طالبه  عندما 
اإ�صالمية، وبموجب ذلك وجه دعوة عامة لممثلي الهيئات االإ�صالمية لالجتماع به في دار 
الحكومة بالقد�ض، لتدار�ض االأمر، ونتيجة لذلك اأوعز لهم بت�صكيل هيئة عامة لالإ�صراف 
على ال�صوؤون االإ�صالمية، بما فيها االأوقاف، واإعداد نظام داخلي خا�ض بها، وتقديمها اإليه 

لدرا�صتها.)92(

وبموجب ما اتفق عليه مع �صمويل، اجتمع كبار رجال الق�صاء ال�صرعي واالإفتاء من 
اأنحاء فل�صطين كافة في مدينة القد�ض، في ت�صرين الثاني من عام 1920م، واأقروا تاأ�صي�ض 
»المجل�ض ال�صرعي االإ�صالمي االأعلى« ليتولى االإ�صراف على جميع ال�صوؤون االإ�صالمية في 
فل�صطين، وكلفوا لجنة خا�صة ل�صياغة نظامه الداخلي، وعر�صه على المندوب ال�صامي 
)16(مادة  من  ويتاألف  في1921/12/20م)93(  بتوقيعه  مذياًل  ف�صدر  عليه،  للم�صادقة 

)89( ال�صفري، فل�ضطني، �ض53. 
)90( جريـــدة فل�ضطني، عـــدد)؟(، 1920/2/13م، �ـــض1-2؛ عـــدد254، 1920/3/9م، �ض1-3؛ جريدة 

الكرمل عدد666، 1921/12/10م، �ض2-1. 
)91( ال�ضهـــادات ال�ضيا�ضيـــة، حقائـــق عن ق�ضية فل�ضطني، مكتب الهيئة العربيـــة العليا لفل�صطن، القاهرة، 

م�صر، 1956م، �ض12-13؛ علو�ض، املقاومة، �ض59. 
)92( ال�صفـــري، فل�صطـــن، �ض53؛ ال�ضهـــادات ال�ضيا�ضية، �ـــض12-13؛ تي�صري جبارة، ق�ضيـــة فل�ضطني من 
خالل ق�ضية احلاج اأمني احل�ضيني، موؤ�ص�صة اجلمعية العلمية الفل�صطينية، نابل�ض، فل�صطن، 1998م، 
�ـــض26-27؛ جبار، ق�ضية، درا�ضـــات، �ض77. تي�صري جبارة، وثائق فل�ضطـــني يف دور الأر�ضيف، وثائق 

يهودية، من�صورات البيادر، القد�ض، فل�صطن، 1985م، �ض30. 
)93( العارف، املف�ضل، �ض 515-514، 
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وقد ق�صت المادة االأولى منه اأن يوؤ�ص�ض »مرجع اإ�صالمي للنظر في اأمور االأوقاف و�صائر 
االأعلى  االإ�صالمي  ال�صرعي  المجل�ض  ي�صمى  فل�صطين  في  االإ�صالمية  ال�صرعية  ال�صوؤون 
ومركزه القد�ض«)94(، وي�صم اإلى جانب الرئي�ض المنتخب لمدى الحياة، اأربعة اأع�صاء يتم 
انتخابهم كل اأربع �صنوات من هيئة علماء االألوية الفل�صطينية الثالثة القد�ض ونابل�ض وعكا، 
ويمثل فيه لواء القد�ض بع�صوين، وع�صو واحد لكل من لوائي عكا ونابل�ض)95(، ويرجع تميز 

لواء القد�ض في الع�صوية ل�صعة م�صاحته)96(. 

مفتي  تولى  ال�صرعية،  الهيئات  فيها  �صاركت  التي  العامة  لالنتخابات  ونتيجة 
فل�صطين الحاج اأمين الح�صيني رئا�صة المجل�ض، وع�صوية ال�صيخ محمد مراد مفتي حيفا، 
عن لواء عكا، وعبد اللطيف �صالح عن لواء نابل�ض، و�صعيد ال�صوا، وعبد اهلل الدجاني عن 
ت تبعية اأوقاف فل�صطين لالحتالل البريطاني، واأ�صبحت  لواء القد�ض)97(. وفي �صوئه ُفكَّ
باإ�صراف  العامة  االأوقاف  بمديرية  ملحقة  فل�صطين  في  المنت�صرة  االأوقاف  مديريات 
اأ�صبحت  كما  العثمانية،  االأحكام  وفق  معاملتها  وتجري  االأعلى)98(،  االإ�صالمي  المجل�ض 
المحلية  والطابو  االأوقاف  دوائر  في  المحفوظة  القديمة  والوثائق  والملفات  ال�صجالت 
والعا�صمة ا�صتانبول، وما يمتلكه المتولون والمت�صرفون من قوا�صين، وبراءات، وحجج، 
المحاكم  اأروقة  في  ب�صاأنها  تعر�ض  التي  الق�صايا  في  الحية  وال�صواهد  االأولى  المرجعية 
المحكمة  وفي مقدمتها  االنتداب،  والخارجية طوال عهد  الداخلية  والنظامية  ال�صرعية 
البريطانية العليا في القد�ض ولندن)99(وكان للدور الذي نه�ض به المجل�ض برئا�صة الحاج 

)94( نظام املجل�ض ال�صرعي االإ�صالمي االأعلى، الوقائع، جريدة حكومة فل�صطن الر�صمية، العدد 58، 1كانون 
الثاين1922، �ض3-5، املادة )1-16(؛ تقرير فل�صطن جلنة التق�صيم 1938، القد�ض، فل�صطن، 1938، 

�ض214؛ جريدة الكرمل عدد695، 1921/1/27م، �ض1. 
)95( نظام املجل�ض، املادة )2، 5(؛ ال�ضهادات ال�ضيا�ضية، �ض13-12. 

)96( اأبوبكر، ملكية، �ض57. 
)97( العارف، �ض514-515؛ جبارة، درا�ضات، �ض77. 

)98( تقرير فل�صطن 1938، �ض214؛ ال�ضهادات ال�ضيا�ضية، �ض13-12. 
)99( اأوقـــاف لواء عـــكا، �صندوق)2(عـــرب النفيعـــات، 1935/5/19م، 1944/3/15م؛ �صندوق )3(ملف 
عرب الزبيـــدات، 1935/4/3م، 1942/11/19م؛ �صندوق)3(ملف عـــرب الغوارنة، 1942/2/28م؛ 

�صندوق )3(ملف جامع الن�صر، 1937/3/22م. 
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اأثر فاعل في نفو�ض النا�ض)100(، وهو ما اأهله لقيادة الحركة الوطنية الفل�صطينية  اأمين 
�صد اال�صتعمار البريطاني والحركة ال�صهيونية)101(. 

ونالحظ اأن تبعية مديرية عموم االأوقاف للمجل�ض االإ�صالمي كانت قوية جًدا، كيف 
اأن  المجل�ض  رئي�ض  وبا�صتطاعة  القد�ض،  في مدينة  المقر  نف�ض  في  معه  تتمركز  وهي  ال 
يطلع على كل �صغيرة وكبيرة تتعلق ب�صير عملها، ولهذا نجده يخرج في جوالت ميدانية 
لالطالع على واقع االأمور، وي�صدر تعليماته للجهات ذات العالقة، ويتقبل اال�صتدعايات 
والبرق  البريد  عبر  والموظفين  والمديرين  والنظار  والمتولين  العامة  من  والمرا�صالت 

والمكالمات الهاتفية)102(. 

وقد ا�صتغل الحاج اأمين التفوي�ض ال�صعبي له باإقامة عالقات وثيقة مع الدول العربية 
واالإ�صالمية لحماية المقد�صات واأوقافها)103(، فجمع الهبات والتبرعات والم�صاعدات من 
اأو�صاطها لالإنفاق عليها، وعقد الموؤتمرات الحا�صدة في مدينة القد�ض ل�صد الرحال اإليها 
عهودهم  ووالة  واالإ�صالمية  العربية  الدول  قادة  كبار  من  عدد  فا�صتقبل  عنها،  والدفاع 
في مقر المجل�ض ورحاب الم�صجد االأق�صى)104(، كما بذل جهوًدا كبيرة في �صبيل اإحياء 
للم�صلمين  الح�صين بن علي خليفة  ال�صريف  االإ�صالمية عام 1924م، وتن�صيب  الخالفة 
منذ اأن اأ�صقطها رئي�ض الجمهورية التركي م�صطفى كمال اأتاتورك، وتوحيد توجهات جميع 
م�صلمي العالم في دعم فكرة الجهاد �صد اال�صتعمار)105(، كما حر�ض على اأن يكون مدفن 

)100( اأوقـــاف لـــواء عـــكا، �صنـــدوق )2(، ملـــف جامـــع الن�صـــر، 1933/11/4م. �صندوق)3(ملف عرب 
الغوارنة، 1942/2/28م. علو�ض، املقاومة، �ض59؛ جبارة، درا�صات، �ض77. 

)101( اأوقاف لواء عـــكا، �صندوق)2(ملف عثليث، 1925/5/20م؛ �صندوق)37(، 1937/11/7م؛ علو�ض، 
�ض104؛ احلزماوي، ملكية، �ض 355، 362. 

)102( اأوقـــاف لواء عكا، �صنـــدوق)3(1935/3/14م؛ ملف عرب الغوارنـــه، 1935/7/7م؛ ملف ق�صق�ض 
وطبعون، 1935/8/2م؛ �صندوق )38( 1939/4/6م؛ احلزماوي، ملكية، �ض354. 

)103( اأوقـــاف لـــواء عكا، �صندوق )2(ملـــف جامع اال�صتقـــالل، 1938/6/8م؛ جريدة الكرمـــل عدد949، 
1923/10/3م، �ض1-2؛ ال�ضهادات ال�ضيا�ضية، �ض145-142. 

)104( ال�ضهادات ال�ضيا�ضية، �ض145-142. 
)105( حممد عزة دروزة، احلركة العربية احلديثة، �صيدا، لبنان، 1959 م، ج3، �ض67؛ م�صعود، �ض147-

 .165 ،148
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خالفتها  وراية  االأمة  وحدة  لتاأكيد  االأق�صى  الم�صجد  بجوار  علي  بن  الح�صين  ال�صريف 
ودورها في حماية المقد�صات واأوقافها)106(، ولهذا حاولت �صلطات االنتداب تجريده من 
�صالحياته الوا�صعة التي باتت تهدد نفوذها، فحملته على المنفى عام 1937م، وعلى تعيين 
هيئه اإدارية موؤلفة من اأمين عبد الهادي وال�صيخ كمال اإ�صماعيل وال�صيخ محي الدين عبد 
ال�صافي وال�صيخ يو�صف طهبوب ل�صد الفراغ الذي تركه الحاج اأمين، ولكن دون جدوى)107(، 
فلم يتراجع دور االإدارة العامة لالأوقاف قيد اأنملة، ويرجع ذلك اإلى قوة الت�صكيالت التي 
اأر�صى دعائمها المجل�ض االإ�صالمي كمظلة حامية للمقد�صات واأوقافها، بداًل من المظلة 
العثمانية، وا�صتمرت في اأداء دورها حتى عام 1948م)108(، وغالًبا ما �صدرت القرارات 

الخا�صة باالأوقاف بعد نفيه با�صم »هيئة المجل�ض االإ�صالمي االأعلى«)109(. 

ثالًثا: اأعمالها
الفترة  اإلى  جذورها  في  تعود  التي  اأيدينا  بين  المتوافرة  الم�صادر  اإلى  ا�صتناًدا 
الدوائر  اأهم  من  كانت  القد�ض  اأوقاف  مديرية  اأن  نالحظ  االنتداب،  وفترة  العثمانية 
واأ�صكال  ب�صور  االأر�ض  على  والمعنوية  المادية  الميدانية  اأعمالها  ج�صدت  التي  المدنية 
واأ�صاليب �صتى، بغية تحقيق اأهدافها المن�صودة، وهي الحفاظ على المقد�صات االإ�صالمية 
واأوقافها، بما يكفل لها اال�صتمرارية في اأداء دورها ومواجهة التعديات التي تتعر�ض لها 

ومن اأهم تلك االأعمال ما ياأتي: 

بها  اطلعت  التي  االأعمال  اأهم  من  والقيود  ال�صجالت  وحفظ  التوثيق  يعد  التوثيق:   -1
عدد  اأيدينا  بين  يتوافر  ولهذا  معامالتها)110(،  في  االأولى  المرجعية  لتكون  المديرية 
وم�صامينها  ومحتوياتها  عناوينها  في  المتباينة  والوثائق  والملفات  الدفاتر  من  كبير 
الخيرية  باالأوقاف  خا�ض  هو  ما  فمنها  1948م،  عام  وحتى  1843م  عام  تاأ�صي�صها  منذ 

)106( العارف، املف�ضل، �ض250. 
)107( العارف، املف�ضل، �ض515. 

)108( علو�ض، �ض142-140، 165. 
)109( اأوقاف لواء عكا، �صندوق )3( ملف عرب الغوارنة، 1942/2/28م. 

)110( نابل�ض12، 1256 هـ/1838م، �ض 28؛ نابل�ض14، 1284هـ/1865م، �ض107. 
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والذرية من االأرا�صي والم�صقفات والجهات المحبو�صة عليها وما اندر�ض منها، والعائدات 
واالإر�صاد  والوعظ  والرواتب،  والم�صروفات  والترميم،  االإعمار  وم�صاريع  والم�صروفات، 
والدعاوي والمرافعات في المحاكم المحلية والدولية، ومحا�صر االجتماعات، ومزايدات 
وال�صرة  واالأنا�صول،  ال�صام وم�صر  واالأوقاف في بالد  والرهون  والم�صاعدات  االأع�صار، 
ا�صتانبول  من  المر�صلة  والتبرعات  واالإعانات  والهندية،  والعراقية  والم�صرية  الرومية 
بين  المتبادلة  والبرقيات  والمرا�صالت،  والمدار�ض  والطلبة  واالإ�صالمي،  العربي  والعالم 
التابعة لها، وماأموريات االألوية واالأق�صية، ولجان االأوقاف  ا�صتانبول والقد�ض والمناطق 
العامة،  االأوقاف  ودائرة  والمر�صدين،  والخطباء  واالأهالي،  والمواطنين  المحلية، 
المالذ  ا�صتانبول  كانت  ولهذا،  ح�صرها،  يمكن  ال  والتي  االأعلى،  االإ�صالمي  والمجل�ض 
اأمام  للمرافعة  الالزمة  الوثائق  على  للح�صول  االنتداب  في عهد  المديرية  لدى  الوحيد 
المحاكم البريطانية في الم�صائل التي تهم االأوقاف، وغالًبا ما اأر�صلت نخبة من موظفيها 
بينات  تقديمها  يمكن  التي  والمخططات  الوثائق  الخا�صة عن  االأر�صيف  دور  في  للبحث 
بع�ض  ت�صجيل  جرى  والتوثيق،  الحر�ض  في  وزيادة  المقا�صاة  ول�صرورات  موؤكدة)111(. 
الق�صايا التي تهم االأوقاف في �صجالت المحاكم ال�صرعية والنظامية ومحا�صر مجال�ض 
االإدارة)112(، ففي عام 1290هـ/1873م عر�صت ق�صية الخالف على وقفية اأرا�صي قرية 
فف�صل  القد�ض،  في  ال�صرعية  المحكمة  على  وال�صخرة  االإبراهيمي  الحرم  بين  عارورة 

القا�صي في االأمر بناء على اإفادة مديري االأوقاف والطابو)113(. 

مادة  االأوقاف  عموم  مديرية  واأر�صيف  محفوظات  اإن  القول،  على  يحملنا  ما  وهو 
غزيرة للك�صف عن جانب مهم من تاريخ فل�صطين الحديث والمعا�صر ال يقل اأهمية عن 
والدوائر  عملها  توثيق  في  االأوقاف  مديرية  اعتمدت  وقد  ال�صرعية،  المحاكم  �صجالت 

)111( القد�ـــض347، 1274هـ/ 1857م، �ض281-282؛ القد�ض362، 1290هـ/1874م، �ض12-14؛ القد�ض 
364، 1292هــــ/1875م، �ـــض130؛ يافـــا86، 1319هــــ/1901م، �ـــض60-61؛ دفاتـــر مديريـــة عموم 
االأوقـــاف: اأوقاف/تركي؛ وملفات اأوقاف عكا، اللـــواء ال�صمايل؛ عكا، �صندوق)3(ملف عرب الغوارنة، 

1935/11/18م. 
)112( دفرتطابو)12( يوقلمة كفر الم، دائرة االأرا�صي وامل�صاحة، عمان، �ض138-137. 

)113( القد�ض362، 1290هـ/1874م، �ض14-12. 
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موادها  في  متنوعة  �صجالتها  ظهرت  ولهذا  واالآلية،  اليدوية  الكتابة  على  بها  الملحقة 
المرقمة  كالدفاتر  الحديثة،  الكتابة  اأدوات  ا�صتخدمت  كما  والمطبوع،  المخطوط  بين 
والمجدولة، والمعنونة، واالأحبار الملونة ال�صائلة والجافة، واالأقالم الم�صنعة الم�صتوردة 
من االأ�صواق االأجنبية، وغير الم�صنعة الم�صتمدة من البيئة المحلية، والطابعات بالحروف 
و�صعها  على  وقام  والمخططات،  والخرائط  والت�صوير،  واالإنجليزية،  والعبرية  العربية 
هيئات كبيرة من الكتبة والمحا�صبين والم�صاحين والر�صامين والمهند�صين)114(. ونتيجة 
لذلك، حفظ اأر�صيفها في موا�صع اآمنة واأحيط باإجراءات �صارمة ي�صعب النيل منها، وفي 
اأثناء الحرب العالمية االأولى نقلت ملفات اأوقاف لواء عكا من المدر�صة االأحمدية - ن�صبة 
اإلى طبرية لحفظها هناك، حتى ال تطالها  اأحمد با�صا الجزار - في جامع الجزار  اإلى 
القذائف واأيدي العابثين، وبانتهاء الحرب اأعيدت اإلى موا�صعها االأ�صلية في عكا، وتولى 
المجل�ض االإ�صالمي فهر�صتها وترجمة بع�ض ن�صو�صها من العثمانية اإلى العربية )115(، كما 
الذي عبروا عن  والموظفين  الكتبة  اإلى مجموعة من  وتوثيقها وت�صنيفها  بكتابتها  عهد 
�صدق انتمائهم للدين والدنيا، فلم نعثر على اأي وثيقة تدل اأن الموظف عزل اأو حب�ض اأو 

حقق معه على خلفية ت�صريب الوثائق اأو �صرقتها مقابل اإغراءات معينة. 

اأر�صيف دوائر االأرا�صي والم�صاحة الذي بداأ بالظهور مع  اأن  ومن الجدير بالذكر 
وبات  المديرية،  اأر�صيف  من  عزز  قد  1869م،  عام  والت�صجيل  الم�صح  حمالت  انطالق 
المرجعية االأولى لها في م�صاألة االأوقاف غير المنقولة، وفي مقدمتها االأرا�صي والم�صقفات 
واالأ�صبلة والقنوات والبرك واالآبار والعيون، وفي �صبيل حفظ حق االأوقاف في عقاراتها، 
كانت ع�صوية مديرية دائرة االأوقاف في اللواء اأو الق�صاء اأ�صا�صية في مجل�ض االإدارة الذي 
تتم فيه مناق�صة الق�صايا التي تهم االأرا�صي ومخاطبة ا�صتانبول ب�صاأنها)116(، واإزاء ذلك 
فاإن جميع الم�صقفات واأرا�صي االأوقاف ال�صحيحة وغير ال�صحيحة القائمة داخل المدن 

نابل�ـــض14،  �ـــض28.  هــــ/1838م،   1256 نابل�ـــض12،  �ـــض71؛  1309هــــ/1891م،  القد�ـــض385،   )114(
1284هــــ/1865م، �ـــض107؛ تزخـــر وثائق االأوقـــاف ودفاترها مـــا بـــن 1843-1948م باالإ�صارات 

ال�صريحة الدالة على تطور اأدوات الكتابة والتوثيق. 
)115( اأوقاف لواء عكا، �صندوق)65(ملف تنظيم االأوراق، 1934/3/31م. 

ـــان؛ دفرتطابو)11(حتقيقـــات، �ـــض1-52؛  )116( الدفاتـــر العثمانيـــة، دائـــرة االأرا�صـــي وامل�صاحـــة، عمرّ
�ـــض18؛  موقوفـــة،  اأرا�صـــي  طابو)14(يوقلمـــة  دفـــرت  �ـــض1-42؛  مزايـــدة،  دفرتطابو)12(ك�صـــف 

دفرتطابو)12(يوقلمة كفر الم، �ض137-138؛ قانون الأرا�ضي العثماين، املادة)2(. 
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وجداول  المحلية  الطابو  دوائر  في  المحفوظة  الدفاتر  في  ت�صجيلها  تم  قد  وخارجها، 
تحمل  عبارات  بها  بالمت�صرفين  الخا�صة  القوا�صين  على  وثبت  ا�صتانبول،  في  حقوقها 
الوقف منها)117(،  اأو غير �صحيحة وح�صة  اأوقافها �صحيحة  دالة على ت�صنيف  اإ�صارات 

وعلى اأ�صا�صها جرت عقود البيع والرهن واالإيجار)118(. 

وعليه، فاإن الوثائق الغزيرة التي وفرتها لنا مديرية عموم االأوقاف منذ تاأ�صي�صها 
ال�صواهد  لنا عدد كبير من  توفر  1843م وحتى عام 1948م، وما تحمله من م�صامين، 
الحية التي يمكن الركون اإليها في المطالبة بحقوق االأوقاف، ورفع التعديات التي ارتكبت 
اأفراًدا وموؤ�ص�صات على  بحقها في المحاكم المحلية والدولية، وحفز العرب والم�صلمين 
والموؤ�ص�صات  المقد�صات  اأحبا�ض جديدة، ور�صد ريعها على  اإن�صاء  النهو�ض بدورهم في 
الخيرية العاملة في اأكنافها، اأ�صوة باالأوقاف التي ُر�صدت على الم�صجد االأق�صى وغيره 

من اأماكن العبادة في حلب واالأنا�صول. 

االأوقاف  في حماية  مهًما  دوًرا  القد�ض  اأوقاف  مديرية عموم  ت  اأدرّ الأوقاف:  2- حماية 
من التعديات التي تعر�صت لها منذ تاأ�صي�صها عام 1843م وحتى اأفول نجمها بنكبة عام 
والم�صتاأجرين  والمجاورين  المتولين  تعديات  لرفع  الجاد  العمل  تتوان عن  ولم  1948م، 
وحركة التغلغل االأجنبية التي ا�صتهدفت جوانبها المادية والمعنوية، ففي الفترة العثمانية 
عدًدا  واأبطلت  لالأجانب،  البيع  معامالت  على  التوقيع  االأوقاف  عموم  مديرية  رف�صت 
من ال�صفقات، واأقالت عدًدا من النظار والمتولين على االأوقاف الخيرية والذرية. وفي 
فترة االنتداب البريطاني وقفت مديرية االأوقاف العامة �صًدا منيًعا في مواجهة �صلطات 
وغير  الموقوفة  االأرا�صي  �صراء  واأطماعها في  ال�صهيونية  والحركة  البريطاني  االنتداب 
الموقوفة، وا�صتطاعت اأن تحمي م�صاحات وا�صعة من االأرا�صي االأميرية، وان ُتبطل عدًدا 
من ال�صفقات التي كادت اأن تبرم، ولم تاأبه بما وجه لها وللمجل�ض االإ�صالمي من نقد في 

)117( دفرتطابو)12(جمـــدل ال�صادق، �ـــض1-؛ دفرتطابو )46(يوقلمة اليازور، �ـــض1-؛ دفرت طابو )2(
فراغـــات، �ـــض19؛ دفرت طابو )3( اأرا�صي موقوفـــة، دفرتطابو)12( يوقلمة كفـــر الم، �ض137-138؛ 

دفرتطابو )14(يوقلمة اأرا�صي موقوفة، �ض 18. 
)118( القد�س 364، 1292هـ/1875م، �ض130. 
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ل�صالحها  وتجييرها  الخيرية  والموؤ�ص�صات  االأوقاف  اأرا�صي  في  تحكمها  حول  ال�صحف 
والجهات المنتفعة منها )119(، ومن ال�صفقات التي اأبطلتها �صفقة بيع اأرا�صي وقف �صيدنا 
علي اإلى ال�صمال من يافا والبالغة )28000( دونم من قبل اآل العمري - ن�صبة اإلى عمر 

بن الخطاب - في دم�صق)120(.

ولم تر�صخ لقانون نزع الملكية الذي اأ�صدرته �صلطات االنتداب عام 1926م، لنزع 
االأرا�صي الفل�صطينية ونقلها للحركة ال�صهيونية بما فيها اأرا�صي االأوقاف كما ح�صل في 
بحجة  دونم   )22000( والبالغة  االأرثوذك�صية  بالكني�صة  الخا�صة  المقد�ض  القبر  اأوقاف 
الخزامي  اآل  ووقف  االأولى)121(،  العالمية  الحرب  خالل  عليها  المترتبة  ديونها  �صداد 
تتمكن  لم  البالغة )4500(دونم)122(، في حين  البالغ)100.000(دونم، وبركة رم�صان 
عندما  الم�صاجد  من  العديد  بحق  ال�صهيونية  الحركة  مار�صتها  التي  التعديات  رفع  من 

حولتها اإلى ُكن�ض وبارات ومقاهي وزرائب للحيوانات ومكبات للنفايات)123(. 

وللحيلولة دون تغلغل الحركة ال�صهيونية في اأرا�صي المزارعين، فقد عمدت مديرية 
العموم اإلى تقديم الم�صاعدات المالية التي ي�صتحقونها، واإدخالهم تحت حمايتها، مقابل 
ت�صجيل جزء منها با�صم المجل�ض االإ�صالمي، وبالتالي فاإن اأية بيوع تجري على االأر�ض البد 
من م�صاورة ال�صركاء، وبذلك قطعت الطريق على الحركة ال�صهيونية ل�صرائها، وفي نهاية 
المطاف تم، تحويل م�صترياتها من االأرا�صي الموقوفة وغير الموقوفة اإلى وقف عام على 

)119( اأوقاف لـــواء عكا، �صندوق)2(ملف جامع قي�صاريـــة، 1933/4/30م؛ �صندوق )2( 1934/6/27م؛ 
�صنـــدوق)3( 1925/2/1م؛ الدباغ، م�صطفـــى مراد، بالدنا فل�ضطـــني، 10ج، دار الطليعة للطباعة 

والن�صر، بريوت، لبنان، 1972م، ج7، �ض669. 
)120( تقـــع قريـــة احلرم على �صاطئ البحـــر االأبي�ض املتو�صط �صمـــايل يافا وتعرف باحلـــرم اأو �صيدنا علي 
ن�صبـــة احل�صن علي بن عليم )ت474هـ(من اأحفـــاد اخلليفة الرا�صدي الثاين عمر بن اخلطاب ر�صي 
اهلل عنـــه املدفون فيها: العليمي، جمري الديـــن العليمي)ت927هـ/1521م(، الإن�ـــس اجلليل بتاريخ 
القد�س واخلليل، 2ج، ج1، حتقيق عدنان اأبو تبانة، ج2، حممود كعابنة، مكتبة دندي�ض، 1999م، ج2، 

�ض390؛ جريدة الريموك، عدد21، 1924/11/16م، �ض1؛ البديري، اأرا�ضي، �ض179. 
)121( احلزماوي، �ض121-120. 

)122( الدباغ، ج3، �ض373، 382. الدباغ، ج3، �ض373. 
)123( اأوقاف لواء عكا، �صندوق )2(ملف اأم العلق، 1940/2/12م؛ ملف ال�صيخ بريك، 1941/12/31م. - اأوقاف 
لـــواء عكا، �صنـــدوق )2(اأوقاف جامـــع الن�صـــر، 1934م؛ عـــرب النفيعـــات، 1939/5/19م. 1946/7/9م؛ 

91946/25م؛ 22/ 1947/9م؛ 1946/12/18م. 
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ال�صعب الفل�صطيني، كما حثت النا�ض من خالل حمالت الوعظ واالإر�صاد على عدم بيع 
اأرا�صيهم، وف�صح اأعمال ال�صم�صرة ومقاطعة ال�صما�صرة، وتوظيف كبار المحامين للدفاع 
عن الق�صايا التي تهم االأرا�صي للمرافعة عنها في اأروقة المحاكم المحلية والبريطانية 
في لندن)124(. وبموجب ذلك، تم اإنقاذ اأرا�صي كل من نحالين، وعتيل والطيبة، والطيرة، 
وديرة عمرو، وزيتا ال�صعراوية، وكان الحاج اأمين قد انفق في �صبيل اإنقاذها )45.000(
عام  البراق  اأحداث  في  الدولية  التحقيق  لجنة  اأمام  اأفاد  ح�صبما  فل�صطيني  جنيه 

1929م)125(. 

3- الإعمار والترميم: ت�صير الوثائق المتوافرة بين اأيدينا اأن مديرية العموم وباإ�صراف 
في  الوقفية  الموؤ�ص�صات  من  العديد  واإعمار  بناء  تولت  قد  االأعلى،  االإ�صالمي  المجل�ض 
واالأ�صبلة  والمدار�ض  والمقامات  والزوايا  والجوامع  الم�صاجد  في  وتتمثل  فل�صطين، 
وفرتها من  اأموااًل طائلة  �صبيل ذلك  في  واأنفقت  العثماني،  العهد  المورثة عن  والمقابر 
الزعماء  اأغدقها  التي  الغنية  والهبات  والتبرعات  االأوقاف  وعائدات  ا�صتثماراتها  خالل 
وال�صعوب العربية واالإ�صالمية. وبموجب ذلك، قامت بترميم الم�صجد االأق�صى في اأعقاب 
واأعمرت عدًدا كبيًرا من  المنطقة عام 1927م، كما بنت  الذي �صرب  المدمر  الزلزال 
وال�صيانة  والترميم  البناء  اأعمال  خالل  من  والمقابر  والمقامات  والجوامع  الم�صاجد 
والفر�ض واالإ�صاءة، وما تحتاجه من اأدوات وموظفين وحرا�ض)126(، وذهبت اإلى اأبعد من 
هذا، عندما بادرت اإلى بناء عدد كبير من المباني ال�صكنية والفنادق واالأ�صواق والدكاكين 
الخزينة، في كل  اأموال  وتنمية  اال�صتثمار،  والبيارات الأغرا�ض  والم�صتودعات  والمخازن 

)124( اأوقـــاف لـــواء عـــكا، �صندوق)2(اأوقاف جامـــع الن�صـــر، 1934م؛ عرب النفيعـــات، 1939/5/19م؛ 
)3( �صنـــدوق  1947/4/27م؛  1946/12/18م.  1947/9م؛   /22 91946/25م؛  1946/7/9م؛ 

ملف عرب الغوارنه، 1935/3/6م؛ 1936/3/2م؛ 3/6/ 1935م؛ 16 /1942/2م؛ 1942/2/28م؛ 
1946/9/1م؛ 194/10/15، 13 /1946/1م، 1946/11/19م؛ ال�صهادات ال�صيا�صية، �ض13-12. 
)125( جريـــدة فل�صطـــن عـــدد 2265، 1934/1/1م3م، �ـــض7. جريـــدة اجلامعـــة العربيـــة، عـــدد1312، 

1934/1/1م، �ض 6 ال�صهادات ال�صيا�صية، �ض12-13؛ ال�صهادات ال�صيا�صية، �ض13-12. 
ا ملفات االإعمار  )126( اأوقاف لواء عكا، �صندوق)3(، ملف ت�صوية وقف جامع كفر قرع، 1937م؛ انظر اأي�صً

يف ال�صناديق)100-3(. 
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المدن  من  وغيرها  و�صفد  وحيفا  وعكا  والرملة  واللد  ويافا  وغزة  ونابل�ض  القد�ض  من 
الفل�صطينية مما عاد عليها باالأرباح الطائلة.)127( 

4- التعليم: اأ�صرفت اإدارة االأوقاف العامة خالل فترة االنتداب البريطاني على المدار�ض 
االإ�صالمية من حيث المباني ورواتب المدر�صين واإقامة الطلبة في الق�صم الداخلي، ومن 
القد�ض،  في  االإ�صالمية«  االأيتام  »دار  مدر�صة  عليها  االإ�صراف  تولت  التي  المدار�ض  اأهم 
داخل  التعليم  وعلى  المديرية  على  اأ�صرفت  كما  عكا،  مدينة  في  »االأحمدية«  والمدر�صة 
الفل�صطينيين  والم�صاجين  للعامة  واالإر�صاد  الوعظ  وحلقات  والجوامع  الم�صاجد  اأروقة 
داخل ال�صجون والمعتقالت البريطانية، ومن اأهمها �صجن عتليت، وذهبت اإلى اأبعد من 
اأروقة  في  فل�صطين  في  اإ�صالمية  جامعة  الإن�صاء  التبرعات  جمع  في  �صرعت  عندما  هذا 
الم�صجد االأق�صى تعرف با�صم »جامعة الم�صجد االأق�صى«، وجاء ذلك تنفيًذا لمقررات 
عام  االأعلى  االإ�صالمي  المجل�ض  برئا�صة  بالقد�ض  عقد  الذي  االأول  االإ�صالمي  الموؤتمر 
ثقافًيا،  واالإ�صالمي  العربي  بالعالم  بخا�صة،  والقد�ض  بعامة،  فل�صطين  لربط  1931م، 
والرد المبا�صر على الموؤ�ص�صات التعليمية ال�صهيونية التي بلغت ذروتها في اإقامة الجامعة 

العبرية في القد�ض عام 1925م)128(. 
5- رعاية الأيتام واأ�ضر ال�ضهداء والأ�ضرى: رعت المديرية االأيتام الذين ال معيل لهم من 
اأبناء ال�صعب الفل�صطيني، واأُ�صر ال�صهداء واالأ�صرى والمبعدين والمطاردين التي ا�صت�صهد 
اأو اأُ�صر اأو اأُبعد اأو حمل على المنفى اأحد اأفرادها في المواجهات التي دارت بين البولي�ض 
البريطاني والم�صتوطنين خالل المواجهات التي كانت تن�صب بين حين واآخر، واأنفقت في 
�صيل ذلك اأموااًل طائلة على �صعيد تخ�صي�ض رواتب معينة لالإنفاق على اأ�صرهم، ودفع 
تكاليف المرافعات والموا�صالت للمحامين الذين كلفوا بالمرافعات في اأروقة المحاكم 
الع�صكرية وال�صجون، وتقديم التعوي�صات المجزية للمت�صررين بالممتلكات، ويتجلى ذلك 
انتابت المدينة في  التي  اأعقاب المواجهات  التي قدمتها الأهالي �صفد في  في االإعانات 

اأثناء ثورة البراق عام 1929م)129(. 

)127( ف�صاف�صه، را�صي احمد ذيب، اأوقاف ق�ضاء حيفا خالل فرتة النتداب الربيطاين )1922-1948م(، 
درا�ضة وثائقية، جامعة النجاح الوطنية، نابل�ض، 2010م، �ض55. 

)128( انظر ملف جامعة امل�صجد االأق�صى، اأوقاف لواء عكا، �صندوق )70(، 1931م. 
)129( انظر ملف منكوبي اأهايل �صفد، اأوقاف لواء عكا، �صندوق )63(، 1929م. 
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الخاتمة: اإن مديرية عموم اأوقاف القد�ض في م�صيرتها منذ تاأ�صي�صها عام1843م وحتى 
اأن  الجاد دون  العمل  اأفول نجمها عام 1948م، قدمت تجربة حيوية وم�صيرة رائدة في 
ينتابها اأي كلل اأو ملل، وعبرت عن دورها في الحفاظ على اأحد جوانب الموروث الح�صاري 
دل  واإن  واأوقافها،  والم�صيحية  االإ�صالمية  المقد�صات  في  والمتمثل  فل�صطين،  في  لالأمة 
ذلك على �صيء؛ فاإنما يدل على مدى انتمائها للدين والدنيا، وهو ما يحملنا على المطالبة 
بتوحيد الجهود العربية واالإ�صالمية لتجديد العهد بها ب�صورة جادة، واإناطتها باالإ�صراف 
على المقد�صات االإ�صالمية والم�صيحية واأوقافها، وت�صكيل مجل�ض اإ�صالمي اأعلى تتمثل فيه 
جميع الدول العربية واالإ�صالمية لمتابعة عملها، نظًرا لما تتعر�ض له من هجمة �صر�صة 

في الوقت الحا�صر. 

الولية الأردنية 1948 - 2013م
عام  منذ  القد�ض  في  واأوقافها  االإ�صالمية  المقد�صات  على  االأردنية  الوالية  بداأت 
)1843-1918م(،  العثمانية  الخالفة  مار�صته  الذي  بالدور  نه�صت  وبذلك  1948م، 
والمجل�ض االإ�صالمي االأعلى )1912-1948م(، وال تزال قائمة وم�صتمرة في اأداء دورها 
وال�صعبة  والدقيقة  الح�صا�صة  والمراحل  الظروف  اأهميتها في  وتتجلى  يومنا هذا،  حتى 
وحجم  اليوم،  وحتى  1948م،  عام  نكبة  منذ  االإ�صالمية  االأوقاف  م�صيرة  واكبت  التي 
�صبيل  في  و�صعًبا  وحكومة  قيادة  الوالية  هذه  بذلتها  التي  والمادية  المعنوية  الت�صحيات 

الدفاع عنها، و�صيانة الحقوق العربية واالإ�صالمية فيها، بكل ما اأوتيت من قوة. 

الجيو�ض  بين  1948م،  عام  حرب  خالل  جرت  التي  الع�صكرية  للعمليات  فنتيجة 
والمقاومة العربية من جهة والجي�ض االإ�صرائيلي من جهة اأخرى، �صيطرت قوات االحتالل 
االإ�صرائيلي على االأحياء الغربية من مدينة القد�ض)130(، وهو ما حمل المجل�ض االإ�صالمي 
في  القديمة  البلدة  في  كان  حيث  واإعادته  فيها  والقائم  الجديد  مقره  نقل  على  االأعلى 

)130( التل، عبد اهلل، كارثة فل�ضطني، خزانة فل�صطن التاريخية، دار الهدى، كفر قرع، 1990م، �ض102-
104، 210، -213، 573؛ العـــارف، عـــارف، النكبة: نكبة فل�ضطني والفردو�ـــس املفقود، 1952-1947،  
5 ج، دار الهـــدى، كفرقـــرع، 1952م، ج3، �ض 708؛ العبادي، عبد ال�صالم، الرعاية الها�ضمية للقد�س 

واملقد�ضات الإ�ضالمية يف القد�س ال�ضريف، وزارة ال�صباب، عمان، 1995م، �ض30-29. 
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محيط الم�صجد االأق�صى، وكان قد د�صن هذا المقر عام 1929م، كتحفة معمارية بناها 
الفل�صطينية  الوطنية  الحركة  وقيادة  واأوقافها،  المقد�صات  �صوؤون  الإدارة  كمقر  المجل�ض 
مامال)131(،  مقبرة  من  بالقرب  البريطاني  واالنتداب  ال�صهيونية  الحركة  مواجهة  في 
فو�صعت الحكومة االإ�صرائيلية يدها عليه، وا�صتخدمته مقًرا لوزارة ال�صناعة والتجارة، 
وا�صتمرت في ذلك حتى عام 2007م، عندما هدمته لتتخل�ض من رمزيته التاريخية ودوره 

في الحفاظ على المقد�صات واأوقافها)132(. 
اأما االأحياء ال�صرقية من مدينة القد�ض بما فيها البلدة القديمة، فقد حافظ عليها 
ال�صهيونية)133(،  الع�صابات  هجمات  اأمام  عنها  الدفاع  في  وا�صتب�صل  االأردني  الجي�ض 
وحدة  في  االأردن  نهر  �صفتي  وحدة  االأردني  االأمة  مجل�ض  اأقر  1950/4/24م  عام  وفي 
بن  الموؤ�ص�ض عبد اهلل  الملك  بقيادة  الها�صمية«  االأردنية  »المملكة  ا�صم  اندماجية تحت 
الح�صين)134(، وبذلك اأ�صبحت المقد�صات االإ�صالمية ودرتها الم�صجد االأق�صى واأوقافها 
  تحت الوالية االأردنية بيد الملك عبد اهلل بن الح�صين، كيف ال وهي م�صرى جده النبي
وبوابة معراجه اإلى ال�صماء اأولى القبلتين وثالث الحرمين، مهوى االأفئدة وم�صد الرحال 
ومق�صد الزهاد والعباد ومثوى رفات والده ال�صريف الح�صين بن علي حيث دفن بالمدر�صة 

االأرغونية عام 1931م)135(. 
فائقة،  بعناية  واأوقافها  االإ�صالمية  المقد�صات  حظيت  الجديدة  الوالية  ظل  وفي 
واأع�صاء  االأردنية  والحكومة  الملك  بها  قام  التي  الم�صتمرة  الزيارات  في  ذلك  ويظهر 
رحابها،  في  اجتماعاتها  وعقد  االأوقاف،  ودوائر  االأق�صى  الم�صجد  اإلى  االأمة  مجل�ض 
في  �صهيًدا  الموؤ�ص�ض  الملك  ارتقاء  ذلك  يوؤيد  ومما  بها،  حظيت  التي  االإعمار  وحمالت 
رحاب الم�صجد االأق�صى عام 1951م في اأثناء زيارته له، كما بادرت حكومة فوزي الملقي 
اإلى االإعالن �صراحة باأن القد�ض العا�صمة  في عهد الملك الح�صين الباني عام 1953م 
على  انعك�ض  الذي  االأمر  ان)136(،  عمرّ بعد  الثانية  وال�صيا�صية  للمملكة  االأولى  الروحية 

)131( جريدة القد�س عدد 13536، 2007/4/25م، �ض1، 37؛ جريدة القد�س عدد 13541، 2007/5/1م، �ض20. 
)132( جريدة القد�س عدد 13536، 2007/4/25م، �ض1، 37؛ جريدة القد�س عدد13541، 2007/5/1م، �ض20. 

)133( التل، كارثة، �ض102؛ العارف، النكبة، ج3، �ض708؛ العبادي، الرعاية، �ض30-29. 
)134( كفايف، زيدان، واآخرون، القد�س عرب الع�ضور، جامعة الريموك، اإربد، 2001م، �ض349. 

)135( جريدة فل�ضطني عدد 6505، 1931/1/1م، �ض1؛ جنم، رائف يو�صف، كنوز القد�س، �ض223. 
)136( كفايف، زيدان، واآخرون، القد�س عرب الع�ضور، جامعة الريموك، اإربد، 2001م، �ض349. 
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االأوقاف االإ�صالمية اهتماًما مادًيا ومعنوًيا، وعندما قامت منظمة التحرير الفل�صطينية 
عام 1964م لتحرير االأرا�صي المحتلة عام 1948م، لم تم�ض الوالية االأردنية على ال�صفة 

الغربية ب�صورة عامة بما فيها المقد�صات)137(. 
القد�ض  بما فيها  الغربية  ال�صفة  التي خيمت على  ال�صعبة  الظروف  وبالرغم من 
نتيجة لنك�صة عام 1967م، فاإن الوالية االأردنية ا�صتمرت في رعاية المقد�صات االإ�صالمية 
بل  ال  والمعنوية،  المادية  ال�صبل  وبكل  كافة،  الم�صتويات  على  ملل،  اأو  كلل  دون  واأوقافها 
اأبقى  االأردن  نهر  بين �صفتي  ال�صادر عام 1988م،  واالإداري  القانوني  االرتباط  اإن فك 
عليها كمظلة حماية للمقد�صات، ومما يوؤيد ذلك حمالت االإعمار التي تقوم بها المملكة 
المتوا�صلة  والرعاية  االأق�صى،  الم�صجد  اأروقة  في  واآخر  حين  بين  الها�صمية  االأردنية 
للمدينة ومقد�صاتها، وهو ما حفظ هويتها العربية واالإ�صالمية التي باتت مهددة بالطم�ض 
والتهويد، ولم يثنيها عن عملها الموجات العاتية التي تعر�صت لها من المزايدات واأقوال 
تنعق  كانت  التي  وهناك  هنا  من  الفارغة  واالأبواق  ال�صيا�صيين  والمراهقين  المهرجين 

باللوم والعتاب والنم والنميمة حول دورها في الرعاية في ظل االحتالل.

 

)137( منظمـــة التحرير الفل�صطينية، بيان املوؤمتر الفل�ضطيني الأول املنعقد يف مدينة القد�س من 1964/5/28 
اإىل 1964/6/2م، القد�ض، 1964، �ض42-1. 
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اأوقاف الكنائ�س امل�سيحّية يف القد�س

د. روؤوف اأبو جابر*

مـــدخــل
ال�صريف، وحيث  القد�ض  الم�صيحية في  الكنائ�ض  اأوقاف بع�ض  الورقة  تتناول هذه 
�صتكون  واالأرمنية  والالتينية  االأرثوذك�صية  الثالث:  الرئي�صية  البطريركيات  اأوقاف  اإن 
مو�صوع اأبحاث م�صتقلة في اأثناء الموؤتمر، فاإن هذه الورقة لن تتناولها، و�صتخت�ض باأوقاف 
الكنائ�ض الم�صيحية االأخرى التي ال عالقة لها باأي من البطريركيات الثالث االآنفة الذكر. 
وقد وجدت من المنا�صب اإعطاء نبذة ق�صيرة عن الظروف التي ن�صاأت وترعرعت فيها 

الكنائ�ض ذات العالقة واالأعداد التقريبية لكل رعية من رعاياها. 

وابتداًء فاإن معظم المعلومات الواردة في البحث ا�صتقيتها من كتاب الموؤرخ المرحوم 
عارف العارف: »الم�ضيحية في القد�س«، وقد اأ�صفت في نهاية البحث قائمة بالكتب التي 
يمكن للباحث المهتم اال�صتفادة من المعلومات الواردة فيها، وكذلك �صورة عن خريطة 

البلدة القديمة التي تظهر االأحياء المختلفة، واأخرى تظهر الحارات واأبواب االأ�صوار. 

قد يكون الن�صاط الكن�صي في القد�ض واكب انتخاب يوفناليو�ض مطراًنا على الكر�صي 
االأور�صليمي عام 421م في زمن ا�صتهر فيه القدي�ض اأفتيمو�ض العظيم بعمل العجائب في 
اإلى الغرب من بحيرة لوط )البحر الميت(، وقد �صمع  دير القدي�ض ثيوكت�صتو�ض الواقع 
ابنه م�صاًبا  النازلة في تلك الجهات، وكان  العربية  البدو  بذلك »ال�صبيبه« �صيخ قبائل 
بداء ع�صال، فاأح�صره اإلى القدي�ض حيث �ُصفي من مر�صه باإرادة اهلل، فاآمن ال�صيخ وقبيلته 

 . * رئي�ض المجل�ض المركزي االأرثوذك�صي في االأردنرّ وفل�صطين، رئي�ض جمعية حماية القد�ض ال�صريف/ االأردنرّ
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بالم�صيح واعتمدوا، واأ�صبح ال�صبيبه عندها يعرف با�صم »بطر�ض«، واهتدى الكثيرون من 
االآن  المعروف  ديره  وبنى  القدي�ض  االإيمان، فعمدهم  اإلى  االأخرى  العربية  القبائل  اأبناء 
»بالنبي مو�صى« فالتفت حوله الجماهير و�صربوا خيامهم في تلك اله�صاب، وتمت �صيامة 
العربية«،  القبائل  اأ�صقف  »بطر�ض  با�صم  يعرف  واأ�صبح  عليهم،  اأ�صقًفا  �صيخهم  بطر�ض 
الم�صيحية  المجامع  وح�صر  مو�صى،  النبي  دير  حول  الكثيرة  القاليات  بنى  الذي  وهو 
هذه  بان�صمام  الم�صيحيين  �صاعد  ا�صتد  وقد  واالأردن،  فل�صطين  في  للم�صيحيين  ممثاًل 
االأعداد الكبيرة اإلى الم�صيحية، فقام المطران يوفناليو�ض بالمطالبة باأن ت�صبح القد�ض 
بطريركية في اأثناء الموؤتمر الكبير الذي عقد في خلكيدون قرب ا�صتانبول عام 451م، 
�صيناء  ودير  واالأردن  فل�صطين  ومنطقتها  القد�ض.  اأعلنت بطريركية  له ذلك، حيث  فتم 

»البطريركية الر�صولية الخام�صة« بعد روما والق�صطنطنية واالإ�صكندرية واأنطاكية. 

الكنائ�ض  نتناول  واالأردن،  فل�صطين  في  الم�صيحيرّة  بدايات  عن  المقدمة  هذه  بعد 
مو�صوع هذا البحث: 

كني�ضة ال�ضريان
االآرامية،  يتكلمون  كانوا  الذين  ال�صريان  من  رعيتها  اإن  اإذ  الكنائ�ض،  اأقدم  هي 
الكني�صة  ا�صطهاد  من  عانوا  وقد  الم�صيحية،  الدعوة  بدء  قبل  القد�ض  في  ويعي�صون 
ا عندما اآمن العدد االأكبر منهم بمعتقدات »يعقوب البرادعي«  البيزنطية لهم، خ�صو�صً
لهم  مطراًنا  بتعيينه  ثيودوره  االمبراطورة  اإقناع  من  وتمكنوا  الغ�صا�صنة،  نا�صره  الذي 
كني�صة  اأتباع  االآن  وهم  »باليعاقبة«،  يعرفون  ذلك  بعد  فاأ�صبحوا  578م(،  عام  )توفي 
لبالد  العربي  للحكم  المنا�صرين  من  كانوا  اأنهم  المعروف  ومن  االأرثوذك�ض،  ال�صريان 
ال�صام والعراق، وكان لهم دور كبير خالل الثالثمائة �صنة االأولى بعد ابتداء الحكم العربي 
العربية  اللغتين  اإلى  الكتب  وترجمة  والفكرية  الثقافية  الحركة  في  ن�صاطهم  طريق  عن 

وال�صريانية. 

الع�صرين  القرن  من  االأول  الن�صف  خالل  القد�ض  في  ال�صرياني  الوجود  يكن  لم 
كبيًرا، فقد كان عدد المقيمين في القد�ض يقارب االألفين، واأما في فل�صطين كلها فكان 
زهاء االأربعة اآالف، وكان لهم ح�صور قوي في مدينة بيت لحم، اأما في �صرقي االأردن فلم 

يكن لهم وجود يذكر.
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اأما البطريركية فهي االآن في دم�صق، بعد اأن كانت في منطقة حم�ض، وقبل ذلك 
ال�صرياني  المقر  يقع  بينما  تركيا،  في  ماردين  مدينة  من  بالقرب  الزعفران«  »دير  في 
ا حارة  اأي�صً ت�صمى  التي  ال�صرف«  »بحارة  مار مرق�ض«  »دير  في  القد�ض  في  االأرثوذك�صي 
الجواعنه ن�صبة اإلى عائلة الجاعوني، وفي هذا الدير دار لالأ�صقفية وكني�صة با�صم العذراء، 
القبر  من  الغرب  اإلى  االأقباط  كني�صة  وراء  القيامة  كني�صة  في  �صغير  معبد  ا  اأي�صً ولهم 
اآخر في جبل الطور وهيكل  المقد�ض، وهيكل في كني�صة �صتنا مريم بالجثمانية، وهيكل 
في كني�صة المهد ببيت لحم، ودير على �صفة نهر االأردن جنوب ج�صر اللنبي بعدة اأميال 
تم بناوؤه في العام 1931م ويعرف با�صم »دير مار يوحنا المعمدان«، باالإ�صافة اإلى اأمالك 
اأوقافهم  ومن  بالقد�ض.  الم�صكوبية  من  ال�صرقي  ال�صمال  اإلى  الكائنة  العمارة  في  واقعة 
ولهم  بطر�ض،  القدي�ض  فيه  �ُصجن  الذي  المكان  هو  هذا  اأن  ويظن  القد�ض«  »دير  ا  اأي�صً

مقبرة على جبل �صهيون م�صتركة بينهم وبين االأرمن واالأحبا�ض واالأقباط. 

�ضورة زيتية لكني�ضة القيامة عام 1895م 
بقلم الفنان تر�ضترام اأيلي�س
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اأما كني�صة ال�صريان الكاثوليك التي تفرعت عن ال�صريان االأرثوذك�ض �صنة 1662م، 
على  في�صرف  الفاتيكان،  في  الالتينية  الكني�صة  مذهب  باتباعها  1782م  عام  وتجددت 
�صوؤونها في االأردن وفل�صطين النائب البطريركي في القد�ض، وعدد رعاياها لم يكن في 
يخ�صعون  وهم  كلها،  فل�صطين  في  ن�صمة  االأربعمائة  على  ليزيد  الما�صي  القرن  اأوا�صط 
وتتبعه مطرانيات �صورية  بيروت،  ال�صباك قرب  الذي يقيم في فرن  البطريرك  لرئا�صة 

ولبنان وم�صر والعراق والقد�ض. 

ت�صتمل اأوقافهم على دير وكني�صة في القد�ض بين كني�صة النوتردام الم�صهورة وباب 
العامود، »ودير مار مبارك« الذي يقع اإلى ال�صرق من قرية �صلوان، وكان لهم فيه مدر�صة 
اكليريكية يديرها الرهبان البندكتيون انتقلت عام 1930م اإلى دير ال�صرفه بالقرب من 

حري�صا بلبنان. 

مدخل كني�ضة القدي�س مرق�س لل�ضريان الأرثوذك�س في القد�س

كني�ضة الأقباط
بدعوة  335م  عام  القد�ض  مدينة  زارت  قبطية  قافلة  اأول  اأن  االأولين  كتب  تذكر 
اأفرادها تد�صين »كني�صة القيامة« التي بنتها الملكة هيالنه، ومن  ملكية خا�صة ليح�صر 
هنا جاء احترام االأقباط الأور�صليم، وتحتم الكني�صة القبطية على اأتباعها زيارة االأرا�صي 

المقد�صة، فمن لم ي�صتطع عليه اأن ينفذ اإليها القرابين. 
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كني�ضة الأقباط الأرثوذك�س خلف القبر المقد�س في كني�ضة القيامة

عانت كني�صة االأقباط كثيًرا في اأثناء العهد ال�صليبي، وكانوا محرومين من زيارة 
رافقه في حملته  الدين بجيو�صه،  فلما جاء �صالح  االأخرى،  المقد�صة  واالأماكن  القد�ض 
ال، باالإ�صافة اإلى الجند، فلما انتهت الحملة  من م�صر عدد غير قليل منهم ككترّاب وعمرّ
بنجاح، اأراد اأن يكافئهم على اإخال�صهم، فرد اإليهم معظم االأمالك واالأديرة والكنائ�ض 
وفل�صطين  القد�ض  ازداد عددهم في  العام 1236م،  وفي  اأخذت منهم،  التي  والمزارات 
في اأثناء حكم االأيوبيين، فعين البابا كيرل�ض الثالث مطراًنا يدير �صوؤونهم ويحافظ على 
اأمالكهم، ومنحه �صلطة النظر في �صوؤون القبط من بيت المقد�ض اإلى ال�صاحل ومنه اإلى 

ال�صام ونواحي الفرات. 

القرن  اأوائل  في  نف�ض   1300 يبلغ  كان  اإذ  كبيًرا،  فل�صطين  في  االأقباط  عدد  يكن  لم 
الع�صرين، منهم مائتين فقط كانوا ي�صكنون في القد�ض، اإال اأن العدد ارتفع عند نهاية االنتداب 
وكانوا  وحدها،  بالقد�ض  االألف  حوالي  منهم  اآالف،  الع�صرة  حوالي  لي�صبح  1948م،  عام 

ي�صتقبلون الزوار االأقباط باالآالف كل �صنة، اإذ اإن الحج اإلى القد�ض واجب مقد�ض لديهم. 
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الجهة  من  القيامة  لكني�صة  المال�صق  ال�صلطان«  »دير  القد�ض  في  اأوقافهم  اأهم 
الحروب  انتهاء  بعد  اإليهم  رده  قد  الدين  �صالح  ال�صلطان  وكان  ال�صرقية،  الجنوبية 
ال�صليبية، فاأعطوه هذا اال�صم تكريًما له، ولهم كذلك »دير مار اأنطونيو�ض« الذي يعرف 
ا كني�صتان  بالدير الكبير المال�صق لكني�صة القيامة من الناحية ال�صمالية ال�صرقية وفيه اأي�صً
مثله في ذلك مثل »دير ال�صلطان«، ولهم كذلك »دير مار جرج�ض« في حارة الموارنة عند 
باب الخليل، وفيه كني�صة الخ�صر »مار جري�ض« التي كان قد بناها الموارنة في زمن �صابق. 

للقبر  المال�صقة  العذراء«  مريم  ال�صيدة  »كني�صة  فلهم  القيامة،  كني�صة  داخل  اأما 
المقد�ض من الغرب، باالإ�صافة اإلى مكانين اأحدهما مطل على الجلجثة بجوار المغت�صل، 
واالآخر مقابل كني�صتهم غربي القبر المقد�ض ولهم كني�صة با�صم »ال�صيدة« في الجثمانية، 
يمين  على  القيامة  كني�صة  خارج  يوحنا«  »مار  با�صم  وكني�صة  الزيتون،  جبل  على  وهيكل 
كني�صة االأرمن، وكذلك »خان القبط« في حارة الن�صارى الذي بني عام 1839م، وال يزال 
ي�صتعمل منزاًل لحجاج االأقباط، ولذا فقد كان عادة يكتظ بالزائرين في اأعياد الف�صح. 
وتجدر االإ�صارة االآن اإلى اأن كني�صة االأقباط الكاثوليك التي تاأ�ص�صت في العام 1895م، لم 

تقم باأي ن�صاط في القد�ض وال توجد لها اأية اأوقاف فيها. 

دير ال�ضلطان: دير اأثري لالأقباط الأرثوذك�س يقع داخل اأ�ضوار البلدة القديمة لمدينة القد�س
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كني�ضة الأحبا�س
لالأقباط  االإ�صكندرية  بطريرك  برئا�صة  واعترفوا  320م،  عام  االأحبا�ض  تن�صر 
االأرثوذك�ض، وبداأ وجودهم في القد�ض بعد ذلك، اإال اأن اأعدادهم فيها كانت دائًما �صغيرة، 
ا، وقد بقي لهم في المدينة  حيث لم يزد عددهم عام 1951م على الثالثة واأربعين �صخ�صً
كني�صتين  على  وي�صتمل  القيامة،  لكني�صة  المال�صق  لالأحبا�ض  ال�صلطان  دير  المقد�صة 
�صغيرتين، وكذلك كني�صة الحب�ض خارج ال�صور التي بنيت في اأواخر القرن التا�صع ع�صر 

وبجانبها »دير الجنة«. 

كني�ضة الموارنة
كان لهم وجود قوي في القد�ض في الع�صور الما�صية، اإال اأن وجودهم فيها حالًيا 
ينح�صر بوجود عدد �صغير من الموارنة يدير �صوؤونهم النائب البطريركي الماروني في 
ا�صترى  اأن  بعد  بنيت عام 1895م،  التي  الموارنة«،  يقيم في »بطركخانة  والذي  القد�ض 
االأر�ض وما عليها المطران اليا�ض الحويك )الذي انتخب بطريرًكا للموارنة عام 1899م( 
األف فرنك  بلغ 54  الوقت  ت�صنيدروف بمبلغ كبير في ذلك  األمانيا فون  من قن�صل دولة 

ذهب. 

الكنائ�س البروت�ضتنتية
الكني�ضة الأنجليكانية

والملكة  برو�صيا،  ملك  الرابع  وليام  فريدريك  الملك  بين  اتفاقية  نتيجة  تاأ�ص�صت 
اأول مطران للقد�ض عام 1841م، بينما كانت الكني�صة  فكتوريا ملكة بريطانيا وقد عين 
التي بنيت عام 1842م، اأول كني�صة اأنجليكانية، واأ�صبح ا�صمها »كني�صة الم�صيح«، وهي تقع 
تجاه قلعة القد�ض على ب�صع خطوات منها اإلى ال�صرق، وبها منزل معد لنزول الزائرين 

ودار للق�ص�ض وبناء ا�صتعمل كمدر�صة الأكثر من مائة عام. 

اأما الن�صاط الحقيقي لهذه الكني�صة، فقد بداأ فعاًل عند تعيين المطران �صاموئيل 
جوبات الأبر�صية القد�ض عام 1846م، حين جاء اإلى المدينة وعا�ض فيها 32 �صنة، واأ�ص�ض 
المدر�صة الم�صهورة »مدر�صة �صهيون« على جبل �صهيون عام 1853م، اأما كني�صة القدي�ض 
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جورج »ال�صانت جورج« التي تقع على بعد ميل من باب العامود، فقد بنيت عام 1898م، 
وبجانبها مجمع توجد فيه دار المطران ودور الق�ص�ض ومدر�صة المطران »ال�صانت جورج«، 
التي كان لها الف�صل في تعليم العدد الكبير من اأبناء فل�صطين واالأردن منذ تاأ�صي�صها وحتى 
»م�صت�صفى  بني  اأن  بعد  للممر�صات  دار  القد�ض  بنيت في  تقريًبا  الوقت  نف�ض  وفي  االآن. 
االإر�صالية االإنجليزية«، وبداأ يقدم خدماته الأبناء القد�ض ومنطقتها. وعند انتهاء الحرب 
العظمى عام 1918م، واإعالن االنتداب، اأ�ص�صت هذه المجموعة »كلية البنات االإنجليزية« 
التي كانت ت�صرف عليها جمعية الـ (C. M. S) جمعية التب�صير الم�صيحي وجمعية القد�ض 
وال�صرق (J. E. M) خارج ال�صور، وقد كانت لم�صت�صفى العيون الم�صهور في القد�ض خارج 
االأ�صوار والمعروف با�صم »م�صت�صفى مار يوحنا« عالقة وثيقة بالمطرانية االأنجليكانية، اإال 
اإذ كانت ت�صرف عليه فرقة »فر�صان الم�صت�صفى« التي  اأنه لم يكن جزًءا من ن�صاطاتها، 

كانت قد اأ�ص�صت اأيام الحروب ال�صليبية. 

كاتدرائية القدي�س جرج�س، هي كاتدرائية اأجنليكانية تاأ�ض�ضت يف �ضنة 1899م
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الكني�ضة الإنجيلية الأ�ضقفية العربية
تذكر هذه الكني�صة دائًما مع الكني�صة االأنجليكانية، اإذ اإن رعيتها من االأبناء العرب 
الذين بلغ عددهم في القد�ض في منت�صف القرن الع�صرين حوالي ال�صتة اآالف، كانوا قد 
اأ�ص�صوا كني�صتهم في العام 1846م، وفي العام 1874، بنوا »كني�صة القدي�ض بول�ض« خارج 
عزام  عوده  المح�صن  معظمها  اأوقف  التي  االأوقاف  من  مجموعة  تملكوا  اأن  بعد  ال�صور، 
من النا�صرة، فاأ�صبحت تدر دخاًل لالإنفاق على حاجة الكنائ�ض التابعة للمجموعة، والتي 

يزيد عددها االآن على الع�صرين في فل�صطين واالأردن. 

الإر�ضاليات الألمانية
في العام 1886م، ف�صخ االتفاق الذي كان بين االإنجليز واالألمان بالن�صبة للمطرانية 
اإلى جانبه مجمع  قام  الذي  اللوثري«  »المجمع  البروت�صتنت  واأ�صبح لالألمان  الم�صتركة، 
لوثري عربي يراأ�صه ق�ض عربي، ومن اأهم الموؤ�ص�صات التابعة له مدر�صة �صنللر »دار االأيتام 
فل�صطين  في  المهني  والتدريب  التعليم  قطاع  في  الجلرّى  بخدماتها  المعروفة  ال�صورية« 
التعليمي،  الحقل  في  ن�صاط  المجمع  لهذا  كان  الن�صاط  هذا  اإلى  وباالإ�صافة  واالأردن، 
عن طريق المدر�صة التي اأقاموها في البيمار�صتيان، ومن االأوقاف االألمانية الم�صت�صفى 
االألماني، وقد بني على اأر�ض ا�صتريت خارج ال�صور في حي ال�صيخ عكا�صة عام 1894م، 
المعروف  »اأوغ�صتا فكتوريا«  »الدباغة«، ونزل  ا بكني�صة  اأي�صً المعروفة  المخل�ض  وكني�صة 
»بالمطلع« على جبل الزيتون الذي بداأ االألمان ببنائه عام 1905م، واأعطوه اال�صم تكريًما 
لالمبراطور واالمبراطورة بمنا�صبة عيد زواجهما الف�صي، والذي اأ�صبح م�صت�صفى يديره 

االتحاد اللوثري باأموال تبرعت بها هيئة االأمم ل�صالح الالجئين العرب. 

في  موؤ�ص�صها  فيلدنر  الق�ض  اإن  اإذ  اللوثري،  لالتحاد  تابعة  ة  مهمرّ موؤ�ص�صة  وهنالك 
العام 1851م، كان يهدف اإلى حماية اليتيمات، وهي مدر�صة »طاليتا قومي«؛ اأي الميتم 
للبنات، التي تقع اإلى الجنوب من طريق يافا، وا�صمها موؤلف من كلمتين باللغة ال�صريانية 

وردتا في االإنجيل ومعناها »يا�صبيرّة قومي«. 
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اأ�ص�صوها عام  التي  المعروفة،  للبنات«  �صميدت  »كلية  فلهم  الكاثوليك  االألمان  اأما 
اإلى  باالإ�صافة  المنزلية،  ال�صوؤون  في  وتدريبهن  العربيات  البنات  تعليم  وهدفها  1886م 
»دير القدي�ض كارلو�ض بروما�ض« للراهبات، وكني�صة نياحة العذراء »الدورميثيون« الواقعة 

على جبل �صهيون اإلى الغرب من مقام النبي داود. 

 م�ضت�ضفى اأوغ�ضطا فيكتوريا اللوثري
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كني�ضة المخل�س اللوثرية بالقد�س عام 1900م
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كني�ضة رو�ضيا الأرثوذك�ضية
اأر�صلت  عندما  1772م،  العام  في  العربي  ال�صرق  بمنطقة  رو�صيا  عالقة  بداأت 
اأ�صطولها لم�صاعدة ال�صيخ ظاهر العمر، وبعدها ح�صلوا في اأثناء عهد القي�صرة كاثرين 
العثمانية،  ال�صلطنة  اأنحاء  جميع  في  االأرثوذك�ض  حماية  حق  على  1774م،  عام  الثانية 
فبداأوا يفكرون في الو�صائل الإنعا�ض االأرثوذك�صية في االأرا�صي المقد�صة، وت�صهيل زيارة 
الجمعية  تاأ�ص�صت  1847م  العام  وفي  المقد�صة،  واالأماكن  القد�ض  اإلى  الرو�ض  الحجاج 
االمبراطورية الفل�صطينية، حيث تمكنوا عام 1858م من بناء »دير ا�صبيريدون« بالقرب 
من باب العمود، ثم بعدها ب�صنة بداأوا في بناء الم�صكوبية على اأر�ض م�صاحتها 74 دونًما، 
تحتوي على كني�صتين وم�صت�صفى كبير ومنازل عديدة وع�صرة �صهاريج كبيرة للماء، ونزل 
للكهنة المر�صلين من رو�صيا، ونزل اآخر يت�صع الألف وخم�صمائة زائر من الحجاج الرو�ض. 
القدي�ض  »دير  با�صم  المعروف  الدير  كذلك،  القد�ض  في  الرو�صي  الوجود  ي�صمل 
األك�صندر نف�صكي« ويعرف عند االأهالي »بدير الدباغة«، وكني�صة »القدي�صة مريم المجدلية« 
التي ُبنيت على االأر�ض التي ا�صتروها في موقع الجثمانية، وُبنيت على نفقة العائلة المالكة 
اأ�صرة رومانوف، ولهم كذلك مكان رحب على جبل الزيتون ي�صتمل على خم�ض وع�صرين 
وا�صت�صافة  الراهبات  الإقامة  والنزل  االأديرة  من  ومجموعة  ال�صعود  كني�صة  فيه  عمارة 

الحجاج الزائرين. 

الكني�ضة الرو�ضية - قي�ضر رو�ضيا نقول الثاني، من اأجمل كنائ�س القد�س
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جمعية ال�ضّبان الم�ضيحية
ان  تاأ�ص�صت هذه الجمعية الخيرية في القد�ض عام 1876م، على غرار جمعية ال�صبرّ
العام 1892م،  المركزية في  الجمعية  انف�صل فرع عربي عن  وقد  لندن،  الم�صيحيرّة في 

فاأ�صبح الفرع الفل�صطيني، بينما افتتح فرع لها في االأردن عام 1980م. 

عمارة جمعية ال�ضبان الم�ضيحية Y. M. C. A بالقد�س
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الالزم  بالمال  جارثي«  »جيم�ض  يدعى  اأميركي  مح�صن  تبرع  1924م،  العام  وفي 
لبناء دار منا�صبة فتم تدبير �صراء االأر�ض الواقعة على الناحية الغربية من �صارع جوليان، 
الم�صبوهة  ال�صفقات  اإحدى  في  وبيعت  االأرثوذك�ض،  الروم  لدير  ملًكا  االأ�صل  في  وكانت 
التي بداأت البطريركية تعاني منها منذ اأواخر القرن التا�صع ع�صر، وقد �صارك المجل�ض 
المللي البريطاني في تمويل عملية �صراء االأر�ض، حيث بداأت عمليات البناء، وو�صع اللورد 
بلومر المندوب ال�صامي الثاني لفل�صطين حجر االأ�صا�ض في 23 تموز 1928م، وهذه الدار 
من اأجمل عمارات مدينة القد�ض وبنائها من الطراز البيزنطي القديم، وفيها مائة غرفة، 
ة لنزول الزائرين مع برج مرتفع ا�صمه »برج الم�صيح« ي�صم في جنباته  ثمانون منها معدرّ
خم�صة وثالثين جر�ًصا كبيًرا، وجميع المتطلبات للريا�صة وال�صباحة والمكتبة وال�صالونات 
لالجتماعات والحفالت، وقد كلف الم�صروع عند بنائه مليون وربع من الدوالرات االأميركية 

وهو مبلغ كبير في جميع االأحوال. 

المدينة  في  والريا�صي  والثقافي  الفكري  للن�صاط  مركًزا  الجمعية  هذه  كانت 
قب�صة  في  وقعت  عندما  خدماتها  من  اال�صتفادة  من  حرموا  العرب  اأن  اإال  المقد�صة، 
االإ�صرائيليين عام 1948م مما ا�صطر الجمعية اإلى اإن�صاء مركز بديل في القد�ض ال�صرقية. 

الخاتمة
في الختام اأ�صير اإلى اأهمية قيام العالم العربي والم�صيحيين العرب بجهد م�صترك 
االإ�صالمي  العالمين  م�صاندة  على  للح�صول  ممكن  جهد  كل  وبذل  القد�ض،  عن  للدفاع 
وعليه  مهدد،  ه  وم�صيحيِّ بم�صلميه  الفل�صطيني  ال�صعب  الأن  الم�صعى،  هذا  في  والم�صيحي 
بكل  اليهودي  الراأ�صمال  ي�صانده  الذي  اال�صتيطاني  العدوان  هذا  مقاومة  في  يجهد  اأن 
المقد�صة  االأماكن  رعاية  بتوليه  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة  لجهود  كان  وقد  طاقاته، 
االإ�صالمية والم�صيحية، والدفاع عنها، ف�صل كبير في ت�صليط االأ�صواء على هذه الق�صية 
الم�صيرية، وعلينا م�صلمين وم�صيحيين اأن ندعم هذا الجهد، واأن ن�صجع الم�صوؤولين عن 
هذه االأوقاف للحفاظ عليها و�صيانتها، ومنع اأي ت�صرف غير قانوني بها، الأن �صياع اأي 
اأولى القبلتين وثالث  منها هو بالحقيقة ت�صجيع مبا�صر لعملية تهويد المدينة المقد�صة، 
الم�صيح وب�صررّ ون�صر  ال�صيد  التي عا�ض فيها  والبلد  الم�صلمين،  ال�صريفين عند  الحرمين 
ر�صالته في جميع اأرجاء العالم، بحيث اأ�صبحت الم�صيحية دين اأكثر من ربع �صكانه. بينما 

ي�صكل الم�صلمون الربع االآخر. 
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�ضورة المدينة المقد�ضة حيث تتعانق الماآذن واأجرا�س 
الكنائ�س في مودة ومحبة �ضادقة
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خريطة البلدة القدمية
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	 للح�صول على تف�صيالت اأكثر عن هذا المو�صوع يمكن مراجعة: 
1( خال�ضة تاريخ كني�ضة اأور�ضليم الأرثوذك�ضية، �ض )5(، �ض21، �صحادة خوري ونقوال خوري، ُطبع في 

مطبعة بيت المقد�ض بالقد�ض ال�صريف، عام 1925م. 
2( المف�ضل في تاريخ القد�س، عارف العارف، النا�صر فوزي يو�صف، القد�ض 1961م. 

العربية، بيروت  الوحدة  اأبوجابر، مركز درا�صات  الدكتور روؤوف �صعد  الم�ضيحي في القد�س،  الوجود   )3
2004م. 

4) Jerusalem The Biography, Simon Sebag Monte fiore, Phoeenix, Orion Books Ltd., 
p. (114).

5) The Antiquities of Jordan, G. Lankasten Harding, Jordan Distribution Agency, 
Amman, 1995.

The Ten Cities of the Decapolis were, Philadelphia, Jerash, Dinum, Scythoplis, 
Gadara, Pella, Capitolias, Abila, Hippos, Canatha. 

6) A Manual of Councils of the Holy Catholic Church, Rev.; Edward Landon, Vol. 
I, p. (257). 

Griffih Farran & Co. London 1845, Juvenal, Bishop of Jerusalem and later its 
Patriarch, Attended the Conference accompanied by about fifty bishops. 

7) A Manual of Councils of the Holy Catholic Church Vol. I, p. (143). It states that in 
the Seventh session the arrangement which Maximums of Antioch and Juvenal of 
Jerusalem had made upon certain disputes connected with their sees, were ratified. 

The Orthodox Eastern Church By Adrian Fortescue Catholic Truth Society, 
London 1911. 

Relates that at the Council of Ephesus 431 A. D. Juvenal (420-458) appeared at 
the Council and made a great attempt to have the see of Jerusalem recognized as 
independent but he did not succeed. However he got the Emperor Theodosius II 
(408-450) on his side. He pretended to cut all Palestine, Phoenecia and Arabia 
from Antioch and give them to the Bishop of Jerusalem. The dispute lasted 20 
years when the fathers of the Council of Chalcedon in 451 A. D. arranged a 
compromise. Jerusalem was made a Patriarchate and only to have Palestine and 
Arabia. 

8) Christians in the Arab World, Robert Brenton Betts, Lacabettus Press Athens 
1975. 

9) Arab Christianity and Jerusalem, Dr. Raouf Abujaber, Gilgamish Publishing, 
London 2012. 



- 247 -

موجز لتاريخ اأوقاف الكني�سة االأرثوذك�سّية
)اأم الكنائ�س) في القد�س

اأ. با�ضم فراج*
 

من  المدعومة  اليهودية  االأ�صوليِة  من  ال�صر  وع�صاباُت  الم�صيح  ال�صيِد  مولِد  منُذ 
الم�صيح،  للتخل�ض من  الوثنية تعمل بكل قواها  اليونانية  الرومانية، والع�صابات  االإدارة 
االمبراطور  تولى  حتى  ال�صام،  بالِد  و�صائر  فل�صطيَن  في  م�صطهدين  الم�صيحيون  وظلرّ 

ق�صطنطين العر�َض واعتنق الم�صيحيَة ومنح رعاياه الحريَة الدينية. 
اأم  القيامِة  كني�صَة  وبنْت  القد�ض،  »هيالنة«  والدته  زارْت  للميالِد   326 عام  وفي 
الكنائ�ض اإلى جانِب كنائ�َض اأخرى، وعا�َض م�صيحيو المنطقة ب�صالم حتى عام 361م حيث 
اإلى مالحقِة الم�صيحيين  عاد اليهود والوثنيون اليونان في عهد االمبراطور »يوليانو�ض« 
الم�صيحيِة،  الكنائ�ض  بحرِق  وقاموا  القد�ض،  اإلى  بالعودة  لليهوِد  و�ُصمح  وا�صطهادهم، 
وبذلك  اأور�صليم،  القد�ض  مدينِة  خراِب  بعد  اليهوِد  مجمِع  عن  كلًيا  الكني�صُة  وانف�صلْت 

انتهْت العالقُة الفكريُة بين الم�صيحيِة واليهوديِة في فل�صطين. 
الدولِة  �صالطيِن  ثقة  عطاهلل«  »البطريرك  مقدمتهم  وفي  العرب  البطاركُة  ك�صَب 
�صالحياٍت  عطاهلل  العربي  البطريرُك  وُمنَح  والبيِع،  الكنائ�ض  على  فاأ�صرفوا  العثمانية، 
وا�صعة، واأ�صرَف على كل المواقِع المقد�صة في القد�ِض تنفيًذا لما جاء في العهدة العمرية، 
عطاهلل  البطريرك  على  فيه  اأنعَم  1517م،  عام  فرماًنا  »�صليم«  ال�صلطاُن  اأ�صدَر  كما 
جديدة  كنائ�َض  بناِء  حَق  االأرثوذك�ض  القانوني«  »�صليمان  ال�صلطاُن  ومنَح  ال�صرِف،  بهذا 
ف�صارْت  االأمالِك،  هذه  على  ال�صيادة  بحِق  لهم  واعترَف  والمزاراِت،  القديمِة  وترميَم 

 . * رئي�ض الجمعية االأرثوذك�صية؛ نائب رئي�ض المجل�ض المركزي االأرثوذك�صي/االأردنرّ
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للرهباِن العرِب اأمالٌك وقفية. لكن ذلك لم يدْم فترًة طويلة اإْذ جاَء البطريرك اليوناني 
القبِر  »اأخويَة  ملتو  باأ�صلوٍب  َل  و�صكرّ عربي،  حٍق  كِل  على  بالكامِل  وا�صتولى  »جرمانو�ض« 
المقد�ِض« التي و�صعْت يَدها على ممتلكاِت الكني�صِة واأوقِافها مدَة 500 عام، غيَر محترمِة 
الوجوَد العربي في االأردِن وفل�صطين، �صاعيًة »ليوننِة« االإرِث التاريخي العربي الم�صيحي 
االأوقاِف،  اليونان على مداخيِل وريِع  البطاركُة  يونانًيا، و�صيطَر  ُملًكا  المقد�ِض، واعتباره 
وحرموا فقراَء الرعيِة االأرثوذك�صيِة من اال�صتفادِة منها، ذلك اأن للكني�صِة اأمالك، محال 

تجارية، ومنازل ودور كثيرة موزعة في اأنحاِء القد�ِض ومدٍن فل�صطينيٍة عدة. 
بالتفريِط  الروحيَة  الرئا�صة  وعربية  فل�صطينية  اأردنية،  �صخ�صيات  اتهمت  لقد 
برعايِة  تعقُد  التي  الم�صبوهِة  والتاأجيِر  البيِع  �صفقاِت  ودانْت  ومقد�صِاتها،  باأوقِافها 
واالأوقاِف  المقد�صاِت  بت�صرِب  �صمحْت  عقوٌد  الرعية.  �صالِح  على  اأمناَء  غير  محاميَن 

العربيِة االأرثوذك�صية لموؤ�ص�صات االحتالِل ال�صهيوني. 
االأرثوذك�صية وتمزُقها لجمعياٍت  العربيِة  الرعيِة  اليونان، و�صعف  البطاركِة  تواطوؤ 
من  مدعومِة  ا�صتيطانية  يهوديٍة  لموؤ�ص�صاٍت  الفر�صة  اأتاح  االحتالل،  ب�صبب ظروِف  عدة 
القد�ِض  كني�صِة  وعقاراِت  اأمالِك  على  اال�صتيالِء  العالميِة،  وال�صهيونيِة  اإ�صرائيِل  حكومِة 

االأرثوذك�صية، ومنها: 
1. بيع �ضوق الدير في مدينة يافا اإلى �ضركة اإ�ضرائيلية: بتاريخ 1998/1/20م، 

ويقع هذا ال�صوق في حي ال�صاعة وتبلغ م�صاحته بين 6-7 دونمات. 
2. بيع اأرا�ضي المقبرة في مدينة يافا، وهي المقبرة االأرثوذك�صية القديمة وتبلغ 

م�صاحتها حوالي )16( دونًما و)702( متًرا. 
وقد  النا�ضرة،  في مدينة  المطران  ق�ضر  �ضمن محيط  اأرا�ضي  بيع  �ضفقة   .3
تم  دونًما  االأر�ض 412  وتبلغ م�صاحة هذه  ال�صفقة منذ عام 1969م  بدايات هذه  بداأت 

تاأجير 75 دونًما منها عام 1969م لم�صنع �صيارات )دودج(. 
4. مبادلة اأر�س الخان الأحمر باأر�س البقيعة: وتقع اأرا�صي الخان االأحمر بين 
م�صتوطنة معالية اأدوميم ومدينة القد�ض، بينما تقع قرية البقيعة عند الحدود ال�صمالية 

الفل�صطينية اللبنانية. 
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ال�ضمال على  �ضميع في  كفر  الأرثوذك�ضية في قرية  الطائفة  اأرا�ضي  ق�ضية   .5
على  اال�صتيالء  المقد�صية  البطريركية  حاولت  حيث  اللبنانية:  الفل�ضطينية-  الحدود 

اأرا�صي الطائفة االأرثوذك�صية في هذه القرية. 
6. ق�ضية المقبرة الأرثوذك�ضية على جبل �ضهيون في القد�س: تعتبر من اأخطر 
الموتى  يدفن  فيها  الأن  االأرثوذك�صية،  البطريركية  ممتلكات  على  التعدي  في  الق�صايا 
االأرثوذك�ض. وبعد عدوان عام 1967م، بداأت اإ�صرائيل تقوم بدفن الموتى من المهاجرين 
اليهود الرو�ض في هذه المقبرة الم�صيحية بحجة اأنهم لي�صوا يهوًدا، بينما تتم المرا�صم 
اليهودية عند عملية الدفن، الأن اإ�صرائيل ت�صعى حقيقة لل�صيطرة على المدافن فيما بعد 

وتعتبرها يهودية. 
7. ق�ضية اأر�س جبل الزيتون في القد�س: يعود تاريخ ال�صفقة بين البطريركية 
المقد�صية والحكومة االإ�صرائيلية اإلى �صهر تموز عام 1992م، حينما ت�صربت االأخبار عن 
نية الحكومة االإ�صرائيلية م�صادرة اأرا�صي »جبل الزيتون« خدمة الأغرا�صها اال�صتيطانية، 
بيع  محاولة  في  ال�صبب  وكان  االأرثوذك�صية،  للطائفة  ملكيتها  تعود  االأر�ض  هذه  اأن  رغم 
هذه االأر�ض اأن اأهالي هذه المنطقة من الم�صيحيين االأرثوذك�ض، قاموا ببناء كني�صة لهم 
في هذا الموقع دون موافقة البطريركية المقد�صية، فقامت اإ�صرائيل بهدم هذه الكني�صة 

بحجة بنائها من دون ترخي�ض. 
8. ق�ضية اأر�س كني�ضة مار اليا�س في القد�س: وخال�صتها مو�صوع المفاو�صات التي 
جرت بين جمعية »عطاروت كوهانيم« اال�صتيطانية والبطريركية االأرثوذك�صية في القد�ض 
لمبادلة اأر�ض دير مار يوحنا الواقعة في حارة الن�صارى بالقد�ض باأرا�صي دير مار اليا�ض 
دونًما   )50( �صوى  للكني�صة  يتبقى  ال  حيث  الدير،  حول  دونًما   )750( م�صاحتها  والبالغة 

تحيط بالكني�صة مبا�صرة وتهدف هذه ال�صفقة بناء عدد من الفيالت واالأبنية ال�صكنية. 
خدمات  بطلب  االأرثوذك�صية  البطريركية  توجهت  غنيم:  اأبو  جبل  ق�ضية   .9
المحامي معين خوري طالبة منه الترافع في ق�صية م�صتوطنة هارحوما )جبل اأبو غنيم(، 
وقد اأبدت البطريركية معار�صتها وامتعا�صها من �صعود الجرافات اإلى الجبل حيث تملك 
البطريركية 70 دونًما، وعند بدء المحاكمة، تبين اأن البطريرك كان قد وقع على �صك 
م�صاحتها  تبلغ  التي  االأر�ض  بقطعة  بالت�صرف  الحق  واإعطاء  ت�صليم  بموجبه  تم  تفوي�ض 
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اأن  الم�صروع  على  القائمين  قبل  من  تعهد  مقابل  �صيكل،  األف   500 مبلغ  لقاء  دونًما   70
تكون مخ�ص�صة الأغرا�ض المنفعة العامة، ومن الجدير بالذكر اأنه في حينه ولدى ت�صليم 

القطعة لم يكن هناك مخطط للمنطقة بتاًتا. 
البطريرك  اأثناء والية  التعاقد تم في  اأنرّ  العقد  يبيرّن  اأرا�ضي طبريا:  ق�ضية   .10
االأ�صبق بندكتو�ض عام 1971م، وبهذا لم يعد للبطريركية من االأمالك في طبريا �صوى 

الدير وقطعة اأر�ض �صغيرة حوله. 
الرعية  اأبناء  على  االإنفاق  في  واأهميتها  االأرثوذك�صية  االأوقاف  اإلى  ثانية  بالعودة 
�صيانتها  و  ِعمارتها  بهدف  واالأديرة  الكنائ�ض  لالإنفاق على  وما يخ�ص�ض  االأرثوذك�صية، 
واالإنفاق عليها، فهناك ما يعرف »بالوقف الخيري«. وقد كان لطائفة الروم االأرثوذك�ض 
واأديرتها  اأبنائها  على  اأوقفت  طائفة  كل  اأن  الوقف  �صروط  من  ويالحظ  وقفية،   )22(
يتبين من حجج  االأرثوذك�ض، وكما  الروم  والخيرية، وخا�صة طائفة  الُذرية  االأوقاف  في 
االأوقاف المر�صدة على االأماكن المقد�صة، اأنها لم تكن قا�صرة على اأثرياء الم�صيحيين، 
ا من قبل الطبقة الو�صطى، ومن هنا تمت مالحظة العديد من حجج الوقف  بل كانت اأي�صً

التي ت�صمل عقارات �صغيرة اأو جزًءا من عقار. 
فل�صطين  داخل  الوا�صعة  واأوقافها  باأمالكها  االأرثوذك�صية  الكني�صة  وامتازت 
حيث  عليها،  وللمحافظة  الرومانية  والمقاطعات  اإزمير  مدينة  في  وتوزعت  وخارجها، 

اأوقفتها البطريركية ل�صالحها. 
لقد اأكدت اإ�صرائيل، حين فوز ثيوفيلو�ض الثالث بكر�صي البطريركية، القيام بعقد 
�صفقات بيع وتاأجير ل�صالح موؤ�ص�صات ا�صتيطانيرّة �صهيونيرّة، واإليكم قائمة مخت�صرة بها: 
1.  عقار ال�ضنيورة في الباب الجديد: فقد اعترف محامو ثيوفيلو�ض باإبرام �صفقة 
في البداية ولم تذكر الجهة االأخرى، ولكن تبين فيما بعد اأن هذه ال�صفقة تمت مع رهبنة 
الفرن�صي�صكان. ولم تذكر قيمة المبلغ، ولم تعر�ض االتفاقية وتفا�صيلها حتى هذه اللحظة. 

وقد ذكرت المعلومات اأن المبلغ ي�صل اإلى حوالي ثالثة ماليين ومائة األف دوالر. 
الكني�ضة في �ضارع »هعت�ضمئوت« )�ضارع ال�ضتقالل( في  �ضفقة حول حقوق   .2
التجارية  الغرفة  الم�صتفيدة هي  والجهة  ن�صمة )40( حو�ض 10889،  األف   )55( حيفا 

)حيفا(. والمبلغ الوارد في القائمة هو )600( األف �صيكل. 
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الإ�صرائيل  القومي  ال�صندوق  المتعاقدة هي  والجهة  القد�س  في  رحافيا  اأر�س   .3
)الكيرن كيمت لي�صرائيل( والمبلغ المطلوب دفعه )21( مليون دوالر. 

اأكثر  اأو  األف دونم  الم�صاحة ع�صرون  القد�ض(  اأر�س بيت �ضم�س )بالقرب من   .4
والمبلغ المقدر حوالي )20( مليون دوالر. 

5.   ثالث قطع اأرا�ضي في منطقة القطار تعتبر اأثمن المواقع. 
التفا�صيل: 

1. الحو�ض 30017 القطعة )9( الم�صاحة )8( دونمات. 
2. الحو�ض 30017 القطعة )11( الم�صاحة )5342( دونم. 

3.  حو�ض رقم 30017 القطعة )16( الم�صاحة )617( دونم. 
القيمة  مجهول  بمبلغ  اإ�صرائيلية  ل�صركة  القطعة  هذه  تاأجير  تم  للمعلومــات  وفًقا 

لغاية االآن. 
6. عمارة في �ضارع الملك داوود في القد�ض مقابل فندق دافيد �صتيدال مكون من 

عدة طوابق. 

دورها  عن  والدفاع  المقد�ضية  الأرثوذك�ضية:  الكني�ضة  مكانة  على  الحفاظ  مقومات 
الروحي والأخالقي العظيم. 

هناك جملة من المقومات االأ�صا�صية يقت�صي توافرها لديمومة الحفاظ على مكانة 
رعيه  وهي  االأ�صا�صية،  بمهامها  وقيامها  المقد�صية/االأور�صليمية  االأرثوذك�صية  الكني�صة 

وخدمة الرعية والحفاظ على المقد�صات واالأوقاف، واأهمها: 
للجان  يخ�صع  االأرثوذك�صية  القد�ض  بطريركية  في  �صارم  كن�صي  نظام  و�صع   .1
ما  تفقد  ال  كي  متناهية،  ودقة  باأمانة  الكني�صة  �صوؤون  تدار  بحيث  دائم،  ب�صكل  مراقبة 
ك�صـركة  الهوية  المجهولة  وال�صركات  االإ�صرائيلي  االحتالل  ظل  في  ممتلكاتها  من  تبقى 
االأرا�صي  التي تقوم بفر�ض �صيطرتها على  اإفريقيا-اإ�صرائيل، والموؤ�ص�صات اال�صتيطانية 
الفل�صطينية في داخل القد�ض وفي محيطها، مثل جمعية اليعاد دون اأن يقوى اأحد على 

و�صع حد لنهب االأرا�صي والممتلكات وتنفيد �صفقات البيوعات والتاأجير غير القانوني. 
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2. التقيد بنظام وقف كن�صي يراقب كل الحركات الم�صبوهة التي ي�صعى القائمون 
عليها لتبديد اأموال الكني�صة، وتزوير ممتلكاتها التي تقرها وتعترف بها الفرمانات ال�صبعة 
االأقدمية:  بح�صب  وهم  وال�صالطين  الخلفاء  قبل  من  االأرثوذك�ض  للبطاركة  الممنوحة 
االأول  و�صليم  الفاتح  ومحمد  االأيوبي  الدين  �صالح  والقائد  الخطاب  بن  عمر  »الخليفة 
و�صالمة  ببقاء  تعهدوا  جميًعا  وهوؤالء  الثالث«،  ومحمد  الرابع  ومراد  القانوني  و�صليمان 
ملكية الكني�صة االأرثوذك�صية دون اأي تغيير عليها عبر التاريخ. وكان جماعة من االأرمن في 
اأواخر عهد البطريرك خري�صانتو�ض قد زوروا فرمان ال�صلطان �صليم الممنوح للبطريرك 

»عطاهلل« وهو اآخر بطريرك عربي لبطريركية القد�ض. 
3. ا�صتراك الرعية االأرثوذك�صية العربية في اإدارة �صوؤون البطريركية االأرثوذك�صية 
في القد�ض باعتبار اأن مقر البطريركية في الكني�صة المقد�صية االأرثوذك�صية جزء ال يتجزاأ 
للدفاع عن  باأبنائها  اإعطائهم دوًرا الئًقا  المحتلة منذ 65 عاًما، ثم  العربية  االأر�ض  من 
ممتلكاتها واأوقافها، واإطالعهم على المتاعب واالعتداءات واالنتهاكات التي تتعر�ض لها 

الكني�صة بغية الدفاع عنها والت�صدي لها. 
4. اإيالء الرعية االأرثوذك�صية العربية العناية الالزمة على الم�صتوى العلمي الكن�صي 
تملك كنوًزا وذخًرا  المقد�صية  االأرثوذك�صية  الكني�صة  اأن  �صيما  والثقافي، ال  واالجتماعي 
رائعا من العلوم والفنون الكن�صية حتى تبقى هذه الكني�صة والمقد�صات االأرثوذك�صية ككل 
في  االأرثوذك�صي  العمل  وين�صط  المقد�صة  االأماكن  اإلى  ال�صياحة  فتزدهر  ومنارة  محًجا 

�صائر االأرا�صي التابعة للبطريركية االأرثوذك�صية. 
المدن  �صائر  ت�صمل  متطورة  اأورثوذك�صية  ومدار�ض  معاهد  اإن�صاء  على  العمل   .5
الكني�صة  بين  العالقة  لتعميق  االأرثوذك�ض،  المواطنين  ت�صكنها عائالت من  التي  والقرى 
كاليونان  اأورثوذك�صية  طوائف  فيها  تعي�ض  التي  وال�صعوب  البالد  �صاأن  �صاأنها  ورعيتها، 

ورو�صيا ورومانيا، وغيرها. 
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االأوقاف امل�سيحّية الكاثوليكّية يف القد�س

المطران مارون اللحام*

َي الأَْر�ِس ُمْلًكا َلَك()1(  ْلِني َفاأُْعِطَيَك الأَُمَم ِميَراًثا َلَك َواأََقا�ضِ )ِا�ْضاأَ
)المزامير 8: 2(

القد�ض  مدينة  اأهمية  من  اأهميته  القد�ض  في  الم�صيحية  االأوقاف  عن  الكالم  ياأخذ 
االأربع،  القديمة  القد�ض  »حارات«  ومن  ال�صواء.  على  والم�صلم  الم�صيحي  العربي،  لالإن�صان 
ا، حارة الن�صارى وحارة االأرمن. وهذا ي�صكل في  هنالك حارتان تعتبران وقًفا م�صيحًيا خال�صً
حد ذاته ن�صف مدينة القد�ض الموجودة داخل االأ�صوار. لذا، فاالهتمام بالوقف الم�صيحي في 
القد�ض والمحافظة عليه، �صكل اأ�صا�صي من الجهد المبذول للمحافظة على القد�ض نف�صها. 
وال يخفى على اأحد االأهمية الدينية، عالوة على االأهمية ال�صيا�صية لمدينة القد�ض بالن�صبة 
الم�صيحي  بالوقف  االهتمام  اإن  نقول  ال�صبب  لهذا  والم�صلم.  الم�صيحي  العربي  لالإن�صان 
ا المحافظة على االإن�صان في القد�ض. فبقدر ما يكون االإن�صان متجذًرا في اأر�صه  هو اأي�صً
بقدر ما ي�صعب اقتالعه منها وت�صريده في م�صارق االأر�ض ومغاربها. وال يخفى على اأحد 
ال�صغوطات ال�صيا�صية والمادية والحياتية اليومية التي يتعر�ض لها اأهل القد�ض العرب، 
النهاية هي ق�صية  في  فالق�صية  االأ�صليين.  �صكانها  المقد�صة من  المدينة  تفريغ  بهدف 
االإن�صان الذي يجب اأن يتمرّ احترام اأب�صط حقوقه االإن�صانية في العي�ض وال�صكن والعمل في 

المكان الذي يعي�ض فيه منذ مئات ال�صنين. 

* النائب البطريركي، ومطران الالتين في االأردن.
(1) http: //www.wordproject.org/bibles/ar/19/2.htm-8. 
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من هذا المنطلق، تحافظ الكني�صة الالتينية في القد�ض على اأوقافها، وتقف اأمام 
للب�صر والحجر وال�صجر في مدينة القد�ض خا�صة وفي فل�صطين عامة. فهي  انتهاك  كل 
ة كلرّ مرة يتم فيها التعدي على اأوقافها، وقد ح�صل اأكثر من مرة اأن ا�صتطاعت  تحتجرّ بقورّ
اأو البيع، وللعلم، وبهدف دعم موقف الكني�صة الكاثوليكية في  اأن تلغى اأمًرا بالم�صادرة 
القد�ض، فقد �صدر اأمٌر من الفاتيكان بمنع بيع اأي عقار م�صيحي، حتى لو لم يكن وقًفا 
كن�صيًّا، دون اإذن م�صبق من الفاتيكان. وهذا االإذن ي�صتحيل الح�صول عليه دون موافقة 

كني�صة القد�ض. 

اأوقاف الكني�ضة الالتينية يف املدينة املقد�ضة 
ابتداًء، نوؤكد على الدور الطليعي الذي قام به ويقوم به، الها�صميون على مر ال�صنين، 
عت في  في رعايتهم للقد�ض ال�صريف. وكان اآخر هذه الماآثر في 31 اآذار 2013م، حين ُوقرّ
ان االتفاقية االأردنية - الفل�صطينية للدفاع عن القد�ض والمقد�صات االإ�صالمية برعاية  عمرّ
جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الح�صين وبح�صور الرئي�ض الفل�صطيني محمود عبا�ض. 
وقد �صبق ذلك مبادرة االأردن عام 1981م، لت�صجيل القد�ض لدى اليون�صكو �صمن التراث 
التراث  وتراثها �صمن  القد�ض  ت�صجيل  اإلى  المملكة  بادرت  االإن�صاني، وفي عام 1982م، 
كما  القرار  اإلغاء  وتْكراًرا  مراًرا  اإ�صرائيل  حاولت  بالخطر.  المهدد  االن�صاني  العالمي 

ها ف�صلت.  حاولت ت�صجيل بع�ض المواقع على اأنها تراث عبري ولكنرّ
اأجل  من  جهًدا  اهلل،  حفظه  الح�صين،  ابن  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة  ياأُل  لم 
ن�صر ال�صالم، ودعوة الجميع اإلى الجلو�ض على طاولة الحوار من اأجل الم�صاواة وال�صالم 
العادل والعدالة االجتماعية بين المجتمعات وال�صعوب. ول�صت متاأكًدا ماذا �صوف ن�صتفيد 
م�صتبدة،  تبقى  واإ�صرائيل  نعمل،  اأن  با�صتطاعتنا  وماذا  هذه،  وموؤتمراتنا  لقاءاتنا  من 
متغطر�صة، راف�صة ال�صالم، تهدم البيوت وتقتلع اأ�صجار الزيتون والليمون، وتبني الجدار 

العازل وتف�صل الفل�صطينيين بحجة اأمنها وا�صتقرارها. 
يرتبط الم�صيحي ارتباًطا وثيًقا بالقد�ض، وللمقد�صات الم�صيحية ُبعد اإيماني، يعود 
واإلى القرن االأول الميالدي، الأن  العهد القديم،  اأنبياء  التي عا�ض فيها  اإلى الع�صور  بنا 
الروؤية الم�صيحية ن�صيًجا روحًيا  بين العهدين القديم والجديد توا�صاًل نبوًيا، ي�صكل في 
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وتاريخي،  جغرافي  ُبعد  الم�صيحية  وللمقد�صات  الم�صيح.  ال�صيد  لحمته  واحًدا،  ودينًيا 
واأن  المقد�صة،  لالأرا�صي  لي�صت حدوًدا  اليوم،  القائمة  ال�صيا�صية  الحدود  اأن  لنا  يك�صف 
تاريًخا  �صفَتْيه،  على  االأردن  نهر  �صهد  فقد  اآخر.  دون  ل�صعب  لي�صت  المقد�صة  االأرا�صي 
خال�صًيا متالحًما، و�صعبين �صقيقين تواأمين: ال�صعب االأردني وال�صعب الفل�صطيني. وقد 
تحدثت الكني�صة الكاثوليكية كثيًرا في ال�صابق عن المخاطر التي تهدد الوجود الم�صيحي 
والمقد�صات الم�صيحية في االأرا�صي المقد�صة. اأعود واأقول باأن الكني�صة ترتبط ارتباًطا 

مقد�ًصا ربانًيا قوًيا ال يهتز مع القد�ض واأر�صها وترابها و�صعبها. 
منذ اأ�صابيع قليلة قامت الحكومة االإ�صرائيلية باالعتداء على منزل مقام على اأر�ض 
للبطريركية الالتينية والكائن على �صارع القد�ض الخليل بالقرب من الحاجز ال�صمالي، 
وقامت الجرافات في بلدية القد�ض بهدم العقار المقام عليه، وهو عبارة عن بيت م�صاحته 

حوالي 140 متًرا وتقطنه عائلة مكونة من 14 فرًدا. 
اإنرّ روؤية مثل هذه االأحداث موؤلم جًدا ويثير ال�صخط والغ�صب وال مبرر له، يزيد من 

�صعور الكراهية والبغ�ض في القلوب ويق�صي على فر�ض ال�صالم العادل المتاحة. 
لقد �صهدت القد�ض العديد من الحوادث التاريخية المرتبطة بحياة وموت وقيامة 
�صيدنا ي�صوع الم�صيح. والحقيقة اأن الف�صل في اإ�صباغ �صبغة عمرانية على عالقة القد�ض 
اأم االمبراطور ق�صطنطين، الملكة هيالنة، التي عرفت فيما بعد  اإلى  بالم�صيحيين يعود 
»بالقدي�صة هيالنة«، والتي حر�صت على اإقامة الكنائ�ض في االأماكن التي لها �صلة بدعوة 

الم�صيح وحياته. 
اإ�صرائيل يعد نجاًحا وتتويًجا للدور الها�صمي في  اإن اتخاذ اليون�صكو قراًرا باإدانة 
حماية القد�ض واالأماكن المقد�صة والذي يدرك اأهداف اإ�صرائيل التو�صعية واال�صتيطانية 
ال�صريف،  القد�ض  في  االإن�صاني  والتراث  والم�صيحية  االإ�صالمية  المقد�صات  وا�صتهداف 
االإن�صاني،  التراث  �صمن  اليون�صكو  لدى  القد�ض  ت�صجيل  في  1981م  عام  االأردن  فبادر 
وفي عام 1982م بادرت المملكة بت�صجيل القد�ض وتراثها �صمن التراث العالمي االإن�صاني 
المهدد بالخطر، وحاولت اإ�صرائيل مراًرا اإلغاء القرار، كما حاولت ت�صجيل بع�ض المواقع 
والعربية،  والفل�صطينية  االأردنية  الجهود  نتيجة  ف�صلت  ولكنها  عبري،  تراث  اإنها  على 
اإلى قناعة الدول االأخرى باأن ما يطلبه االأردن ُيَعد حًقا. ولم يعار�ض قرارات  باالإ�صافة 

اليون�صكو �صوى مندوب الواليات المتحدة االأميركية. 
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الذي  الم�ضيحيين«،  العرب  تواجه  التي  »التحديات  موؤتمر  في  جاللته  اأكد  وقد 
الأب�صع  اليوم  تتعر�ض  التي  القد�ض  مدينة  »اأن  ان:  عمرّ في   2013 اأكتوبر  �صهر  في  عقد 
اأربعة ع�صر قرًنا، على عمق ومتانة العالقة االإ�صالمية  �صور التهويد، �صاهد عيان ومنذ 
الم�صيحية االأخوية، التي وثقتها العهدة العمرية، واأو�صى بها جدنا ال�صريف الح�صين بن 
علي، رحمة اهلل عليه. وقد �صار على نهجه والدي الح�صين، رحمه اهلل، واأنا م�صتمر بال�صير 

على هذا النهج، بعون اهلل.«
المقد�صات  وحماية  العربية،  القد�ض  هوية  عن  الدفاع  واجب  جميًعا  نحن  وعلينا 
العربية.  التم�صك بهويتهم  الم�صيحيين العرب  اأن على  االإ�صالمية والم�صيحية فيها، كما 

وواجبنا جميًعا الوقوف في وجه كل الـممار�صات الهادفة اإلى تهجيـرهم اأو تهمي�صهم.
اأما التحدث عن االنتهاكات االإ�صرائيلية �صد المقد�صات الم�صيحية الالتينية فهي 

عديدة، اأهمها: 
كقاعدة  وا�صتخدامها  فران�ض«  دي  »نوتردام  العجزة  دار  احتالل  تم  1948م  عام  في   -
 Reparatrice رئي�صية، للهجوم على المدينة المقد�صة كما ح�صل في دير الراهبات 

والم�صت�صفى االإيطالي والبعثة الر�صولية ودير االآباء البندكتيين االألماني. 
ر االإ�صرائيليون القرية الم�صيحية اإقرث )�صمالي  - في يوم عيد الميالد لعام 1952م، فجرّ

فل�صطين( مع الكني�صة، وتم ت�صريد ال�صكان الم�صيحيين في الجليل. 
»كفر  الجليل  في  الم�صيحية  القرية  االإ�صرائيلية  القوات  رت  دمرّ 1953م،  االأول  ت�صرين  في   -
ا.  برعم« مع كنائ�صها ومدار�صها ومباٍن اأخرى، مما اأدى اإلى ت�صريد ال�صكان الم�صيحيين اأي�صً
- في اإبريل 1954م، هاجم ال�صهاينة مقبرة الروم الكاثوليك في حيفا، وه�صموا القبور 
ذلك،  من  اأ�صهر  وبعد  عليها،  ورق�صوا  محتوياتها  ونب�صوا  فيها  الجثث  ببقايا  وعبثوا 
اإيليا على جبل  القدي�ض  بالقرب من مغارة  للهجوم  الكرمل  اآباء  بقيادة  تعر�ض موكب 
الكرمل مما اأوقع عدًدا من القتلى واالإ�صابات. وفي مطلع عام 1963م، هاجم 70 من 
وانهالوا  القد�ض،  في  الفنلندية  الم�صيحية  البعثة  مدر�صة  اليهود«  »اليا�صيفاه  طالب 

بال�صرب على المعلمين والموظفين والطالب. 
نان�صي  �صهدت  1967م،  عام  يونيو  في  القد�ض  االإ�صرائيلية  القوات  احتلت  وعندما   -
ان االإ�صرائيليين  نوالن، من م�صت�صفى الجامعة االأميركية في بيروت، اأن الجنود وال�صبرّ
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كانوا يلقون قنابل الرائحة الكريهة على كني�صة القيامة وعلى كني�صة »�صانت اآن«، وقام 
مالب�ض  يرتدون  وكانوا  والمقابر  الكنائ�ض  بتدني�ض  واإناًثا  ذكوًرا  االإ�صرائيليون  الجنود 

غير محت�صمة. 
مريم  بها  ولدت  التي  حنة  القدي�صة  بكني�صة  بالغة  اأ�صرار  اإلحاق  تم  العام  نف�ض  وفي   -

العذراء، وكني�صة بيت لحم. 
- في عام 1968م، �صطا االإ�صرائيليون على كني�صة القيامة في القد�ض لياًل، وتمكنوا من 
داخل  الجلجلة،  مكان  في  الكائن  العذراء  تمثال  على  المو�صوعة  المجوهرات  �صرقة 

الكني�صة. 
التاج  �صرقة  من  وتمكنوا  القيامة  كني�صة  على  االإ�صرائيليون  �صطا  1969م،  عام  في   -
المر�صع باالأحجار الكريمة المو�صوع على راأ�ض تمثال العذراء مريم في كني�صة الجلجلة، 

وقد �صوهد التاج وهو يعر�ض للبيع في اأ�صواق تل اأبيب. 
- في ت�صرين االأول �صنة 1970م، قامت �صلطات االحتالل بعقد �صفقة مزورة ل�صراء الدير 

الفرن�صي المعروف »بالنوتردام« للرهبنة الكاثوليكية الفرن�صية ب�صورة احتيالية. 
- قامت �صلطات االحتالل بتاريخ 1971/3/24م بمحاولة حرق كني�صة القيامة، عندما 
دخل �صخ�ض اإ�صرائيلي واأخذ يحطم القناديل االأثرية على القبر المقد�ض، ولوال نجدة 

الرهبان لفعل فعلته واأحرق الكني�صة.)2(
االنغليكانية  والكنائ�ض  واالأرثوذك�ض  الكاثوليك  كنائ�ض  روؤ�صاء  وقع  1989م  �صنة  وفي   -
واالأرمنية في القد�ض، بياًنا احتجوا فيه على عمليات اإطالق النار التي يقوم بها الجنود 
ال�صهاينة على االأماكن المقد�صة. وطالب البطاركة والمطارنة الذين وقعوا على البيان، 
اأن يحترم ال�صهاينة حق الموؤمنين في التمتع بدخولهم الحررّ اإلى جميع اأماكن العبادة 
المقد�صة لدى جميع االأديان، وغالًبا ما يرفع ال�صهاينة وتيرة م�صايقاتهم  االأيام  في 
في المنا�صبات واالأعياد الم�صيحية، ومن ذلك قيام الحاخامية اليهودية بال�صغط على 
اأ�صحاب الفنادق الإلغاء االحتفاالت بحلول العام الميالدي الجديد 1999م، الأنه �صادف 

يوم ال�صبت اليهودي. 

)2( الهيئة االإ�صالمية الم�صيحية لن�صرة القد�ض والمقد�صات، 2012م.
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في  الم�صيحيين  لحقوق  انتهاًكا  الحاخامية  به  قامت  ما  الكاثوليكية  الكني�صة  اعتبرت   -
في  الم�صيحية  المقد�صات  على  ال�صهيونية  االعتداءات  عن  الحديث  وعند  القد�ض، 
المقد�صات  هذه  اإلى  ال�صهاينة  اليهود  قبل  من  العدائية  النظرة  اإلى  ن�صير  القد�ض، 
واإلى الم�صيحيين، ما اأدى اإلى تناق�ض اأعداد اأهالي القد�ض من الم�صيحيين على نحو 
البطريرك  دعوة  تتكرر  ولذلك  لل�صهيونية،  االأ�صا�صية  االأهداف  اأحد  وهذا  مطرد، 
�صباح، بطريرك القد�ض لالتين ال�صابق: »ال تهجروا اأر�صكم ... اأبقوا هنا في االأر�ض 

المقد�صة«.)3( 
جبل  على  ال�صياح  كني�صة  في  الالتيني  الراهب  االإ�صرائيليون  قتل  1998م،  عام  في   -

الزيتون في القد�ض. 
- في عام 1998م، دخل جندي اإ�صرائيلي واأطلق النار على الم�صلين في كني�صة الجثمانية 

لالتين في القد�ض. 
- في عام 1998م، دخل جنود اإ�صرائيليون واأطلقوا النار على الم�صلين في كني�صة الالتين في يافا. 
- في عام 2000م، هدمت بلدية القد�ض االإ�صرائيلية كني�صة ال�صعود الم�صيدة على جبل 

الزيتون بحجة اأنها �صيدت دون ترخي�ض. 
- اأطلق االإ�صرائيليون النار والقذائف من م�صتوطنة اأبو غنيم على كني�صة جمعية ال�صبان 
الم�صيحية في بيت �صاحور مما اأدى اإلى تدمير العديد من دور ال�صكن واأماكن العبادة 

عام 2002م. 
- تعر�صت الكنائ�ض ودور ال�صكن للمواطنين في بيت جاال لقذائف اإ�صرائيلية وللر�صا�ض، 
حيث دمر العديد منها مما ا�صطر اأ�صحابها الفل�صطينيين للجوء اإلى اأماكن اأخرى واإلى 

الفنادق الإيوائهم واأطفالهم عام 2002م. 
- وفي عام 2002م، تعر�ض تمثال العذراء المقام على كني�صة القدي�صة مريم في بيت لحم 

للر�صا�ض االإ�صرائيلي. 
- عام 2002م، اأقدم الجي�ض االإ�صرائيلي على اإطالق النار على كني�صة المهد في بيت لحم 
اأ�صرار ج�صيمة، علًما  و�صبَّ حريًقا في مدخلها، ودمرت اأجزاء من الكني�صة، وحدثت 

)3( اإعداد: نافذ اأبو ح�صنة، المركز الفل�صطيني لالإعالم - الحلقة 26 -. 
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باأن القوات االإ�صرائيلية موجودة داخل دير المهد للروم االأرثوذك�ض واالأرمن االأرثوذك�ض 
والالتين. 

في  القيامة  كني�صة  اإلى  الموؤدية  الطرق  االإ�صرائيلية  القوات  طوقت  2002م،  عام  في   -
باالحتفال  للم�صاركة  الكني�صة  اإلى  التوجه  من  الم�صلين  ومنعت  بالحواجز،  القد�ض 

الديني الكبير، وهو ما يعرف »ب�صبت النور« للم�صيحيين الروم االأرثوذك�ض. 
�صيدة  كني�صة  في  تفجيرية  عبوات  تفجير  تم  القدا�ض،  وخالل  2006/3/3م،  وفي   -

الب�صارة في النا�صرة. 
- وفي 2008/10/31 م، اعتدى اأحد اليهود المتطرفين على كني�صة القيامة في البلدة 
القديمة في القد�ض، وقامت �صلطات االحتالل في 2009/12/2م، بعمليات تجريف في 

محيط كني�صة القيامة بالقد�ض. 
- وفي فجر يوم 2012/4/9م، اأ�صرمت النار في بوابة دير اللطرون، الدير الذي يبعد 
15 كم غربي القد�ض، وكتبت عبارات التجديف على الجدران. وقد اأعربت البطريركية 
الالتينية عن غ�صبها من هذه االعتداءات المخجلة والقبيحة والتي من �صاأنها تدني�ض 

االأماكن الم�صيحية والم�صا�ض ب�صخ�ض الم�صيح، ابن هذه االأر�ض المقد�صة. 
كني�صة  باب  على  الم�صيح  لل�صيد  م�صيئة  بالعبرية  كتابات  دونت  2012/10/5م،  في   -  
االأرا�صي  لحرا�صة  التابع  القد�ض،  في  �صهيون  لعلية  المجاورة  فرن�صي�ض  القدي�ض 

المقد�صة )الفرن�صي�صكان(. 
 - في 2013/4/24 م، �صدر قرار الحكم عن لجنة االعترا�صات االإ�صرائيلية بخ�صو�ض 
وفق  الجدار  م�صار  على  فيه  �صادقت  الذي  كرميزان،  منطقة  في  الفا�صل  الجدار 
ديري  بين  الفا�صل  الجدار  وهو  االإ�صرائيلية،  ال�صلطات  و�صعتها  التي  المخططات 
�صم  وكذلك  مدر�صة،  ُيِدرن  اللواتي  ال�صالزيانيات  والراهبات  ال�صالزيان  الرهبان 
اأرا�صي م�صتعمرة جيلو، راف�صة موقف  اإلى  اأرا�صي 58 عائلة فل�صطينية من بيت جاال 
اإدارة اإقليم رهبان ال�صالزيان في ال�صرق االأو�صط واأهالي مدينة بيت جاال، حيث طلبت 
اأرا�صي  الف�صل  اأن ال يف�صل جدار  المحكمة  �صياق  ال�صالزيان في  اإقليم رهبان  اإدارة 
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دير كريمزان عن مدينة بيت جاال واأن تبقى كامل اأرا�صي دير كريمزان متوا�صلة مع 
المدينة، وقد حددت ال�صلطات االإ�صرائيلية م�صار الجدار باأكمله بقرارات انفرادية على 
الرغم من الراأي القانوني ال�صادر عن محكمة العدل الدولية بخ�صو�ض اإقامة الجدار 

بتاريخ 7/9/ 2004 م.)4(
ق ع�صرات الجنود االإ�صرائيليين �صباًحا مداخل البلدة القديمة  - في 4 مايو 2013 م، طورّ
الم�صيحي،  النور  �صبت  عيد  مع  بالتزامن  القيامة،  كني�صة  لمحيط  و�صواًل  القد�ض  في 
البلدة  وداخل  حول  حواجز  على  االإ�صرائيلية  ال�صرطة  عنا�صر  من  االآالف  انت�صر  وقد 
وعلى  القيامة  كني�صة  �صاحات  في  لهم  المكثف  االأمني  الوجود  عن  ف�صاًل  القديمة، 

اأ�صطحها وداخلها. 
النيوزيلندية،  بو�ضت«  »دومينيون  �صحيفة  مرا�صل  كتب  اأبيب،  تل  من  له  تقرير  وفي   -
اإ�صرائيليين، بعد اتهامهم باال�صتراك في  اأربعة �صبان  اأنه تم اعتقال  اي�صترن،  دانيال 
االإ�صرائيلي،  االحتالل  ممتلكات جي�ض  وعلى  واإ�صالمية،  م�صيحية  مواقع  على  هجمات 
ولكن تم اإطالق �صراحهم لعدم كفاية االأدلة، على اأن يتم التحقيق معهم مجدًدا في وقت 
الحق. وينتمي اثنان من ال�صبان االأربعة اإلى مجموعة على �صلة بجماعة »�صباب التلة« 
الم�صوؤولة عن هجمات على مواقع م�صيحية واإ�صالمية في ال�صنوات االأخيرة، منها اأحد 
االأديرة في اللطرون غربي القد�ض، حيث كتبت على اأحد الجدران عبارات م�صيئة لل�صيد 
ال�صرطة االإ�صرائيلية، فاإن ما ال يقل عن 17 موقًعا م�صيحًيا  الم�صيح. وطبًقا لم�صادر 
تعر�صت للهجوم والتدني�ض خالل االأعوام الثالثة االأخيرة، لكن الحقيقة تقول اإن العدد 
اأكبر من هذا بكثير، الأن الق�صاو�صة والرهبان يمتنعون عن االإبالغ عن تلك الهجمات. 
ويقول حنا بندكو�صكي من »مركز القد�ض للعالقات اليهودية - الم�صيحية« اإن الرهبان 
الم�صيحيين يمتنعون عن فتح ملفات لق�صايا بهذه الهجمات، رغبة منهم في الحفاظ 
على عالقات ودية واإيجابية مع ال�صلطات االإ�صرائيلية، كون معظمهم يحمل تاأ�صيرات 
اإقامة موؤقتة في اإ�صرائيل، اإ�صافة اإلى اأن ال�صرطة االإ�صرائيلية ال تبدي االهتمام الالزم 

باالأمر على الرغم من ادعائها ذلك. 

.2013/3/5 ،www.abouna.org )4(
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اأعمال »الغوييم - االأغيار« عند اليهود حجر االأ�صا�ض في مقومات  اأ�صبحت  - وتاريخًيا 
الفكر ال�صيا�صي والديني اليهودي لقرون كثيرة، وهو الفكر الذي قامت عليه اإ�صرائيل، 
والم�صلمين. وفي  الم�صيحيين  ارتكابها �صد  تم  التي  بالجرائم  يتم االعتراف  بينما ال 
هذا الخ�صو�ض كتب ال�صكرتير العام لجمعية الم�صيحيين الكاثوليك في ال�صرق االأدنى 
في نيويورك، ثوما�ض مكماهون، اإلى االأمم المتحدة في اأغ�صط�ض 1948 م، عن اأنه كانت 
هناك انتهاكات واأعمال عنف �صد الم�صيحيين وكنائ�صهم ومواقعهم الدينية. وفي مايو 
1948م، انتهكت الع�صابات االإ�صرائيلية اتفاق وقف اإطالق النار في فل�صطين، و�صنت 
هجمات على العديد من المواقع، منها كنائ�ض واأديرة وموؤ�ص�صات خيرية، ما اأدى اإلى 

اإ�صابة العديد من الن�صاء واالأطفال والكهنة والراهبات. 
- في 2013/10/1 م، اعتدت مجموعة من الم�صتوطنين اليهود على المقبرة الالتينية 
في �صلوان جنوبي الم�صجد االأق�صى المبارك، وقد �صمل االعتداء على الكني�صة تحطيم 
بتوقيع من ع�صابة  المقبرة،  على جدار  �صعارات عن�صرية  القبور، وخط  اأحد  �صاهد 
يهودية، عدا ثقب اإطارات �صت �صيارات كانت واقفة اأمام منازل اأ�صحابها في المنطقة. 

الو�ضع الدميوغرايف للم�ضيحيني يف فل�ضطني املحتلة
الت�صريعي  المجل�ض  في  ع�صو  وهو  �صابيال،  برنارد  الدكتور  اأعدها  درا�صة  بح�صب 
الفل�صطيني عن محافظة القد�ض، واأ�صتاذ علم االجتماع في جامعة بيت لحم، فقد �صهدت 
اأعداد الم�صيحيين في فل�صطين تراجًعا م�صتمًرا في ن�صبتهم منذ نهاية القرن التا�صع ع�صر. 
�صكان  مجموع  من   %13.3 اأو  م�صيحًيا   42871 هناك  كان  1894م  العام  ففي 
اأكثر من 40  يوجد حينذاك  يكن  ولم  ن�صمة،  اإلى 322338  اآنذاك  و�صل  الذي  فل�صطين 
األف يهودي اأو 9.3%، بينما �صكل الم�صلمون الغالبية العظمى من ال�صكان بن�صبة %77.4. 
وفي عام 1948م قبل الحرب العربية - االإ�صرائيلية االأولى وقيام الكيان االإ�صرائيلي على 
اأر�ض فل�صطين، كان هناك 145 األف م�صيحي، اأي 7.6% من مجموع ال�صكان الذين و�صل 
االإ�صرائيلي،  الكيان  في  م�صيحي  األف   34 وبقي  ن�صمة،   1.908724 اإلى  اآنذاك  عددهم 
الم�صيحيين  من   %41.3 اأي  األًفا،   60 ل  تحورّ بينما  1948م،  عام  المحتلة  االأرا�صي  اأي 

الفل�صطينيين اإلى الجئين. 
و�صل  فقد  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�صفة  في  الفل�صطينيين  الم�صيحيين  عدد  اأما 
بقليل من عدد  اأكثر  كان  وقتئذ  اأن عددهم  اأي  ن�صمة،  اإلى 51063  م،  قبل حرب 1948 

الم�صيحيين في ال�صفة والقطاع اليوم. 
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واأظهرت درا�صات ن�صرتها مجموعة »ديار« الفل�صطينية اأن ال�صبب الرئي�ض لتناق�ض 
اأعداد الم�صيحيين هو نكبة عام 1948م، ومن بعده تاأتي الهجرة، ففي عام 1924م، كان 

10% من ال�صكان في فل�صطين التاريخية م�صيحيين. 
وغداة النكبة كانت ن�صبتهم نحو 8%، ثم انخف�صت الن�صبة من 8% اإلى 2.4%، فالنكبة 
كانت نكبة لل�صعب الفل�صطيني عامة وللم�صيحيين خا�صة. واأ�صحى37% من الم�صيحيين 
الن�صبة  هذه  وُتعزى  الفل�صطينيين،  الم�صلمين  من   %17 بـ  مقارنة  الجئين،  القد�ض  في 
المرتفعة بين الم�صيحيين اإلى حقيقة اأن االأحياء الغربية من القد�ض التي كانت ت�صكنها 
غالبية من الم�صيحيين احتلها ال�صهاينة في الحرب بين عامي 1948م و 1949م، كما اأن 

34% من االأرا�صي التي احتلوها في القد�ض الغربية كانت تمتلكها الكنائ�ض الم�صيحية. 
اأما ال�صبب الثاني الرئي�ض لتراجع اأعداد الم�صيحيين في فل�صطين المحتلة، فكانت 
ا اإلى اأميركا الالتينية واأميركا ال�صمالية واأ�صتراليا، هذه  الهجرة اإلى الخارج، وخ�صو�صً
الهجرة تكون غالًبا بين ال�صباب والمثقفين، وتكون في معظمها هجرة دائمة اإلى الواليات 
المتحدة واأوروبا ودول الخليج، واأكبر جالية فل�صطينية خارج العالم العربي موجودة في 
 %85 اإلى   80 اإن  اإذ  فل�صطيني؛  مليون  ن�صف  نحو  وعددهم  والو�صطى  الالتينية  اأميركا 
ت�صيلي  اأكبر الجاليات عدًدا هي في  اإن  الفل�صطينيين، ويقال  الم�صيحيين  منهم هم من 
وت�صم 350 األف فل�صطيني م�صيحي، اأما ال�صلفادور فثالثة في المائة من �صكانها هم من 
في  بداأت  الالتينية  اأميركا  اإلى  االأولى  الفل�صطينية  والهجرة  الفل�صطينيين،  الم�صيحيين 
اإلى  ت ال�صيا�صات البريطانية في منع المهاجرين من العودة  اأوائل القرن الع�صرين، واأدرّ

فل�صطين دوًرا في بقائهم في المهجر اأو »ال�صتات«. 
�صكان  من  وبخا�صة  الفل�صطينيين،  الم�صيحيين  �صفوف  في  الهجرة  تنامي  ويعود 
االحتالل  ياأتي في مقدمها  واجتماعية،  واقت�صادية  واأمنية  �صيا�صية  دوافع  اإلى  القد�ض، 
لقطاع  االإ�صرائيلي  والح�صار  الفل�صطينية  االأرا�صي  على  الم�صتمر  االإ�صرائيلي  والعدوان 
غزة وم�صادرة اأموال ال�صلطة الفل�صطينية، وما نتج عنهما من تدهور االأو�صاع االقت�صادية 
وازدياد معدالت البطالة وغالء االأ�صعار، اإ�صافة اإلى التمييز العن�صري �صد الفل�صطينيين 

في اأرا�صي 1948م. 
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اإلى  ت�صل  حالًيا  الم�صيحيين  الفل�صطينيين  اأعداد  اأن  اإلى  التقديرات  بع�ض  ت�صير 
خم�صمائة األف ن�صمة، لكن اأكثر من ثلثيهم يقيم خارج فل�صطين، بينما بقي خم�صون األف 
عين بين ال�صفة الغربية التي يقطنها 47 األًفا، وقطاع غزة الذي يقطنه نحو  م�صيحي موزرّ
ثالثة اآالف م�صيحي، فيما تذهب تقديرات اأخرى اإلى اأن ن�صبتهم ال تتجاوز 1.25% من 

جميع الفل�صطينيين في االأرا�صي الفل�صطينية. 
والهجرة،  النكبة  بعد  للم�صيحيين  المئوية  الن�صبة  تناق�ض  في  الثالث  ال�صبب  اأما 
اليهودية  المراأة  تنجب  اإذ  الفل�صطينية،  الم�صيحية  العائلة  لدى  الوالدات  اأعداد  في  فهو 
ما معدله 2.88 طفاًل، والم�صلمة 3.84 طفاًل والدرزية 2.49 طفاًل والم�صيحية 2.18 
طفاًل، وهكذا تاآكلت ن�صبة الم�صيحيين في فل�صطين المحتلة بت�صارع على امتداد قرن من 

الزمان. 
ي�صير الواقع القائم في القد�ض حالًيا اإلى تال�صي الم�صيحيين المقد�صيين تدريجًيا، 
ب�صبب ا�صتمرار االحتالل االإ�صرائيلي و�صيا�صاته �صد الفل�صطينيين في القد�ض التي ت�صم 
اليوم  ال�صرقية  القد�ض  في  الم�صيحيين  عدد  يزيد  ال  بينما  تاريخي،  اأكثرها  كني�صة   14
وينت�صب  اآالف.  ال�صتة  على  اليزيدون  اأنهم  اأخرى  اإح�صاءات  وفي  اآالف،  الثمانية  على 
اأن عدد  اإلى  اأكثر من 10 كنائ�ض، وت�صير م�صادر �صهيونية  اإلى  القد�ض  الم�صيحيون في 
الم�صيحيين في القد�ض و�صل عام 1944م اإلى 29350 م�صيحًيا، اأي اأن عددهم اليوم في 
القد�ض يعادل 37.5% فقط مما كان عليه عام 1944 م، ويعني ذلك اأن اأعداد م�صيحيي 
ب�صيطة  اإح�صائية  األًفا عام 2014 م، وفق معادلة  اإلى 120  يرتفع  اأن  القد�ض كان يجب 

م�صتندة اإلى نمو �صكاني م�صيحي بن�صبة %2. 
العام  اأواخر  في  الطوائف  �صتى  من  مقد�صيون  م�صيحيون  دين  رجال  اأ�صدر  وقد 
االأرا�صي  و�صائر  القد�ض،  منها  تعاني  التي  الماأ�صاوية  االأو�صاع  حول  نداًء  2009م، 
حق  واأكد  المقد�صة،  للمدينة  االإ�صرائيلي  باالحتالل  ندد  االحتالل،  تحت  الفل�صطينية 

الم�صيحيين فيها بالمعاني الروحية والتاريخية وال�صكانية وال�صيا�صية.  
فل�صطيني   1500 الإخراج  اإ�صرائيلي  مخطط  عن  اأُعلن  2010م،  فبراير  وفي 
بلدية  �صلطات  من  اإذن  دون  من  بَنوها  اأنهم  بحجة  المحتلة،  القد�ض  في  بيوتهم  من 
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االحتالل، التي ال تاأذن على اأي حال الأحد بالبناء، حتى لو كانت العملية عملية ترميمية، 
م�صيحي.  المحتلة 400  القد�ض  تهجيرهم من  ُيراد  الذين  فل�صطيني  الـ1500  بين   وكان 
انطالق  بعد  اأي  2001م،  عام  منذ  الفل�صطينيين  الم�صيحيين  هجرة  وتيرة  وتت�صارع 
عدوان  من  ذلك  رافق  وما  2000م،  �صبتمبر  اأواخر  في  الثانية  االأق�صى  انتفا�صة 
القد�ض  في  ا  وخ�صو�صً الفل�صطيني  ال�صعب  اأبناء  جميع  ا�صتهدف  غا�صم  اإ�صرائيلي 
والخليل.  لحم  بيت  مدينتي  عن  ف�صاًل  فيها،  العبادة  ودور  المقد�صة  واالأماكن   المحتلة 
كيان  فر�ض  اأهمها:  اأ�صباب  عدة  اإلى  الم�صيحية  الهجرة  زيادة  الكنائ�ض  قادة  ويرجع 
المحدودة  والقدرة  الفل�صطينية،  العائالت  �صمل  لمرّ  على  قيوًدا  االإ�صرائيلي  االحتالل 
م�صادرة  ب�صبب  العمراني  ع  للتو�صرّ القد�ض  في  الم�صيحية  المجتمعات  اأمام  المتوافرة 
االحتالل للممتلكات الكن�صية، ورف�ض منح الت�صاريح ورخ�ض البناء، والقيود المفرو�صة 
على البناء والم�صاكل ال�صريبية، و�صعوبات الح�صول على ت�صاريح اإقامة لرجال الدين 
لف�صل  الغربية  ال�صفة  قلب  في  الكيان  يقيمه  الذي  الفا�صل  الجدار  وبناء  الم�صيحيين، 

المناطق الفل�صطينية عن القد�ض وعن الم�صتوطنات واأرا�صي 1948م. 
في  الم�صيحيين  اأعداد  تراجع  في  التهويل  من  الفل�صطينية  »ديار«  مجموعة  قلرّلت 
اإرتفاًعا  هناك  واأن  االأخيرة،  ال�صنوات  خالل  ثابتة  بقيت  اأعدادهم  اأن  وراأت  فل�صطين، 
ب�صيًطا في االأعداد موؤخًرا! لكن الدكتور حنا عي�صى الوكيل الم�صاعد لل�صوؤون الم�صيحية 
في وزارة االأوقاف الفل�صطينية يوؤكد، اأن هجرة الم�صيحيين من االأرا�صي الفل�صطينية في 
االآونة االأخيرة اأ�صبحت ظاهرة مقلقة، وال �صيما عندما تتحدث اآخر الموؤ�صرات عن اأن 
600 م�صيحي من القد�ض المحتلة وال�صفة الغربية وقطاع غزة يهاجرون من البالد �صنوًيا. 
وقد  فل�صطين.  في  رقم  مجرد  لي�صوا  الم�صيحيين  اأن  الفل�صطينية،  النخب  وتوؤكد 
�صرورة  اإلى  ال�صوملي  وليم  المطران  القد�ض  في  لالتين  العام  البطريركي  النائب  دعا 
اأالرّ تتحول هذه االرقام »اإلى حائط مبكى افترا�صي يتلو عليه الم�صيحيون مراثي ارميا«. 
ويعتبر اأن الح�صور الم�صيحي »لي�ض مجرد اأرقام ون�صب مئوية، واإنما نوعية ح�صور وتاأثير 
وتج�صير الهوة بين الثقافات ال�صائدة حولنا«، اأما البطريرك ال�صابق لالتين في القد�ض 
مي�صيل �صباح فيحث الم�صيحيين على الت�صبث باالإيمان الذي ينقل الجبال وال ينك�صر اأمام 

ال�صعوبات. 
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العبادة،  حرية  على  الت�صييق  ا  خ�صو�صً االإ�صرائيلي  االحتالل  ممار�صات  تدفع 
وقد  الم�صيحيين،  الفل�صطينيين  من  المقد�صة  االأر�ض  وتفريغ  الهجرة  اإلى  الم�صيحيين 
ك�صف الكثير من الم�صيحيين عن االأ�صباب التي تدفع بهم اإلى الهجرة، وهي نق�ض الحرية 
واالأمن، والتدهور االقت�صادي وعدم اال�صتقرار ال�صيا�صي والتعليم خارج البالد، ولمرّ �صمل 
العائالت والجدار االإ�صرائيلي والحواجز الع�صكرية والتطرف الديني، ويوؤكد مراقبون اأن 
اإنهاء االحتالل االإ�صرائيلي هو الطريق الوحيد لتمتع الفل�صطينيين الم�صيحيين والم�صلمين 
بحياة من االزدهار والتقدم، كما اأنه ال�صبيل االأكيد ال�صتمرار الوجود الم�صيحي في االأر�ض 

المقد�صة. 
لقد قام االحتالل االإ�صرائيلي بتغيير الواقع الديمغرافي في القد�ض المحتلة عبر 
ت�صمل  االإدارية،  التدابير  با�صتخدام عدد من  الفل�صطينيين،  �صكانها  المدينة من  تفريغ 
ا في مدينة  اإلغاء االإقامة وفر�ض قيود �صارمة على حرية العبادة، وهكذا هو الحال اأي�صً
اأرا�صيها،  الدونمات من  اإ�صرائيلي خانق، وي�صادر مئات  قها جدار  التي يطورّ بيت لحم، 

ويحرم �صكانها من الو�صول اإلى كني�صة المهد بحرية. 
وفي اأعياد الميالد والف�صح، حين ياأتي االآالف من الم�صيحيين اإلى المدينة المقد�صة 
اأو بيت لحم لالحتفال بعيد الميالد اأو عيد القيامة، يُمنع الفل�صطينيون الم�صيحيون الذين 
ُولدوا ويعي�صون في المدينة المقد�صة اأو قربها من االحتفال بمرا�صم العبادة في المدينة. 
م 15000 فل�صطيني م�صيحي طلبات للح�صول  فعلى �صبيل المثال، في اإبريل 2011 م، َقدَّ

على ت�صاريح دخول للقد�ض المحتلة لكن الكيان اأ�صدر 2500 ت�صريح فقط.)5(
غير  الجدار  اإلى  اإ�صافة  لحم  بيت  في  �صرعية  غير  م�صتوطنة   22 حالًيا  يوجد 
القانوني، مما اأدى اإلى تقييد الوجود الفل�صطيني وح�صره في 13 بالمائة فقط من م�صاحة 
المحافظة االأ�صلية، ويمنع نظام الم�صتوطنات والجدار حرية الحركة والعبادة بين اأقد�ض 
مدينتين م�صيحيتين، ويخنق الحركة ال�صياحية التي هي من اأهم ال�صناعات الم�صاهمة 

في االقت�صاد الفل�صطيني. 

)5( درا�صة الدكتور برنارد �صابيال عام 2005، »هجرة امل�ضيحيني«.
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و�صاهمت  العربي،  محيطها  من  يتجزاأ  ال  جزًءا  دوًما  نف�صها  الكنائ�ض  اعتبرت 
تاريخ  ويعود  فل�صطين،  في  االأخرى  الخدماتية  وبموؤ�ص�صاتها  وبم�صت�صفياتها  بمدار�صها 
اإن�صاء المدار�ض التابعة للكني�صة فيها اإلى منت�صف القرن التا�صع ع�صر. وقد داأبت و�صائل 
اإعالم �صهيونية موؤخًرا على اإ�صاعة اأن الم�صيحيين يتعر�صون ال�صطهاد، واأن ن�صبة كبيرة 
منهم تحاول الهجرة اأو هاجرت فعاًل اإلى خارج االأرا�صي الفل�صطينية، وتحدثت �صحيفة 
»جيروزاليم بو�ضت« عن هجرة الم�صيحيين من قطاع غزة اإلى ال�صفة الغربية والخارج. 
ويقطن في قطاع غزة نحو 3600 م�صيحي، ينتمي معظمهم اإلى الروم االأرثوذك�ض ويوجد 
االأرثوذك�صية.  الكني�صة  تتبع  وخام�صة  الكاثوليكية،  الكني�صة  تتبع  مدار�ض  اأربع  غزة  في 

ويوجد فيها ثالث جمعيات م�صيحية. 
لن�صرة  االإ�صالمية-الم�صيحية  الهيئة  عام  اأمين  عي�صى  حنا  الدكتور  ك�صف  وقد 
القد�ض والمقد�صات، اأن عدد الم�صيحيين في قطاع غزة يبلغ حالًيا 1250 م�صيحًيا فقط. 
الم�صيحية  »الطائفة  غزة:  في  الم�صيحية  الطائفة  ابناء  اأحد  بندلي  فادي  يقول 
في قطاع غزة ال تعاني من اأية �صغوطات عليها من قبل اأي اأحد، بل على العك�ض، كافة 
الم�صيحيين يعي�صون بحرية ودون خوف، ويمار�صون العبادات بكل حرية ودون تدخل من 
»العالقات  اأن  اأكد  فقد  اأمانويل،  االأب  غزة  في  الالتين  طائفة  راعي  اأما  �صخ�ض«،  اأي 
الم�صيحية - الم�صلمة على اأح�صن ما يرام«، ورف�ض اأن يتم و�صف مغادرة اأفراد قالئل من 

اأبناء الطائفة للقطاع باأنها هجرة �صيا�صية »بل هي هجرة اقت�صادية لي�ض اأكثر«.)6(
ال �صك اأن اإفراغ فل�صطين من م�صيحييها هو جزء من الم�صروع ال�صهيوني لتكري�ض 
الكيان االإ�صرائيلي، وحلقة في م�صل�صل تهجير الم�صيحيين من الم�صرق العربي لت�صوير 
ال�صراع على اأنه �صراع ديني بين الم�صلمين من جهة واليهود والغرب الم�صيحي الداعم 
لكيان االحتالل االإ�صرائيلي من جهة اأخرى، اإذ اإن وجود الم�صيحيين في فل�صطين وباقي 

الدول العربية ينفي هذه المزاعم. 

)6( درا�صة الدكتور برنارد �صابيال عام 2005، »هجرة امل�ضيحيني«.
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القد�س وقرارات الأمم املتحدة 
اأما قرارات االأمم المتحدة، فال نرى اأماًل في تحقيقها في الم�صتقبل القريب، اإن لمدينة 
الذي  التل  تل موريا وهو  اأقيمت على خم�ض تالل وهي:  القد�ض ميزة جغرافية خا�صة، كونها 
اأقيم عليه الحرم القد�صي، وتل الظهور وجبل �صهيون وتل زيتا وتل اأكرا، وتحاط مدينة القد�ض 
الغرب،  الوادي من  ووادي  الجنوب،  ووادي هنوم من  ال�صرق،  وادي قدرون من  اأودية:  بثالثة 
»البرلمان  الكني�صت  يوًما اأعلن  ع�صر  ب�صتة  1967م  حرب  بعد  التاريخ،  فجر  منذ  عربية  فهي 
الكني�صت  اأ�صدر  م،   1980 عام  وفي  الموحدة،  »اإ�صرائيل«  عا�صمة  القد�ض  اأن  االإ�صرائيلي« 
القرار الر�صمي الذي ين�ض على اأن القد�ض عا�صمة دولة »اإ�صرائيل« الموحدة، ومنذ ذلك 
الحين وهي تعمل على تهويدها، وحتى بعد اأن بداأت عملية ال�صالم في ال�صرق االأو�صط وفي 
عام 1969م ُحرق الم�صجد االأق�صى وفي عام 1991م، حرقت كني�صة القيامة، وفي عام 
1990 م، �صهدت القد�ض مذبحة االأق�صى، هذه االأحداث وغيرها تدخل في اإطار تهويد 
المدينة، وهو ما توؤكده كل القرارات الدولية التي لم تنفذ »اإ�صرائيل« واحًدا منها، الأن هذا 

هو نهجها وهذه هي �صيا�صتها المو�صوعة. 
واإذا بداأنا بقرارات مجل�ض االأمن المتعلقة بالقد�ض منذ عام 1968م، فقد اأ�صدر 
مجل�ض االأمن قرارات ال تعد وال تح�صى منها قرار رقم 252 الذي ن�ض على رف�ض اال�صتيالء 
على االأرا�صي بالغزو الع�صكري«، وقرار رقم 267، ون�ض على اإن اال�صتيالء على االأرا�صي 
بالفتح الع�صكري غير مقبول، وياأ�صف لف�صل »اإ�صرائيل« في اأن تظهر اأي احترام لقرارات 
مجل�ض االأمن والجمعية العامة. اأما قرار رقم 271، فتناول الحريق الذي لحق بالم�صجد 
االأق�صى، وفيه يعترف باأن اأي تدمير اأو تدني�ض لالأماكن المقد�صة اأو المباني اأو المواقع 
بحدة  يهدد  اأن  يمكن  كهذا،  بعمل  للقيام  تواطوؤ  اأو  ت�صجيع  اأي  واأن  القد�ض،  في  الدينية 
المذكورة  القرارات  خرق  عن  »اإ�صرائيل«  تمتنع  باأن  ويطالب  الدوليين.  وال�صالم  االأمن 
باطلة.  تعتبر  القد�ض  لتغيير و�صع  اتخذتها  التي  واالأعمال  االإجراءات  واأن جميع  اأعاله، 

كما  يدعو »اإ�صرائيل« اإلى التقيد بدقة بن�صو�ض اتفاقيات جنيف وبالقانون الدولي. 
وجاء في قرار 298 اأن جميع االأعمال الت�صريعية واالإدارية التي قامت بها »اإ�صرائيل« 
ال�صكان،  ونقل  والممتلكات  االأرا�صي  القد�ض، ومن �صمنها م�صادرة  لتغيير و�صع مدينة 
ذلك  تغير  اأن  يمكن  وال  كلًيا،  الغية  المحتل،  القطاع  �صم  اإلى  يهدف  الذي  والت�صريع 
واإلى  ال�صابقة،  واالأعمال  االإجراءات  اإلغاء جميع  اإلى  باإلحاح،  »اإ�صرائيل«  الو�صع. ويدعو 
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و�صع  تغيير  منه  يفهم  قد  الذي  القد�ض  من  المحتل  القطاع  في  اأخرى  خطوات  اتخاذ 
المدينة، اأو قد يجحف بحقوق ال�صكان العرب وبم�صالح المجموعة الدولية. 

ويعد قرار رقم 476 من اأهم القرارات التي اأ�صدرها المجل�ض، الأنه و�صف »اإ�صرائيل« 
بالدولة المحتلة واأن االأر�ض التي احتلتها بعد حرب 67 هي اأرا�ض محتلة، ون�ض القرار 
�صرورة  ا  خ�صو�صً بالقد�ض،  الخا�ض  الو�صع  اعتباره  في  ي�صع  اإذ  االأمن  مجل�ض  اأن  على 
حماية البعد الروحي والديني الفريد لالأماكن المقد�صة في المدينة، والحفاظ على هذا 
الجغرافي  والتركيب  المادية  المعالم  تغيير  في  »اإ�صرائيل«  ا�صتمرار  ي�صجب  واإذ  البعد، 
الخطوات  ب�صاأن  بالقلق  ولل�صعور  ال�صريف«،  »القد�ض  مدينة  وو�صع  الموؤ�ص�صي،  والهيكل 
الت�صريعية التي بداأها »الكني�صت االإ�صرائيلي« بهدف تغيير معالم مدينة »القد�ض ال�صريف 
وو�صعه«. فقد طلب مجل�ض االأمن في قراره رقم 476 اإنهاء االحتالل و�صجب »اإ�صرائيل« 
الأنها ما زالت تحتل اأرا�صي الغير بالقوة الع�صكرية، واعتبر وجودها في هذه االأرا�صي وما 
بكل  بالتقيد  ا  اأي�صً »اإ�صرائيل«  باطل، وطالب  تغييرات جغرافية وديمغرافية  به من  تقوم 

قراراته. 
وقد �صجب قرار رقم 26م: 3012 بتاريخ 1991/11/6م، ا�صتمرار تعر�ض التراث 
الثقافي والتاريخي لمدينة القد�ض منذ عام 1967م، لتغييرات تهدد هذا التراث، وعدم 
تطبيق قرار �صون المقابر اليهودية والم�صيحية واالإ�صالمية في اأثناء اال�صطالع باأعمال 
االإ�صالمية  المقبرة  �صكينة  ُتحَترم  باأْن  وطالب  والحفائر،  البناء  واأعمال  الطرق  تهيئة 
دة اليوم بم�صروع تو�صيع واإعادة  الواقعة اإلى جانب ال�صور ال�صرقي للمدينة القديمة، والمهدرّ
تنظيم طريٍق للم�صاة، كما �صجب موا�صلة اأعمال التغيير والتعديل والت�صويه والتحويل في 

الطابع الديموغرافي والبيئي للمدينة المقد�صة المحتلة.)7(
»اإ�صرائيل« �صد  بها  تقوم  التي  والممار�صات  االإجراءات  الفاتيكان، كل  وقد رف�ض 
بيانه  في  وجاء  واإهمال،  وت�صريد  اعتقال  من  ُيعانونه  وما  ومقد�صاتهم،  القد�ض  اأهالي 
الر�صمي اأن مثل هذه التع�صفات تزيد من التوتر ال�صائد في المنطقة، و�صاند رجال الدين 

)7( قرارات اليون�صكو عن الرتاث الثقايف والتاريخي ملدينة القد�ض.
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الم�صيحيين موقف الفاتيكان، وعبروا عن قلقهم، ال لما تمار�صه »اإ�صرائيل« �صد االأماكن 
ال�صكان  ت�صريد  اإلى  تهدف  وح�صية  اأ�صاليب  من  ا  اأي�صً تمار�صه  لما  بل  فقط،  المقد�صة 
الم�صيحيين والم�صلمين، من اأجل ا�صتكمال اال�صتيطان »االإ�صرائيلي« في القد�ض ومن اأجل 

تهويدها. 
وجاء في جريدة الفاتيكان: 

»وفي الحديث عن النتائج المترتبة على تزايد القب�صة »االإ�صرائيلية« على القد�ض، 
و�صفت الجريدة اأن �صكان القد�ض م�صيحيين وم�صلمين ُيرغمون ب�صبب التو�صع في االإ�صكان 
»االإ�صرائيلي« اإلى التراجع، وعلى المدى البعيد �صي�صطرون اإلى البحث في مكان اآخر وعن 
»االإ�صرائيليين«  المقال  ويدعو  اأجدادهم.  اأر�ض  تحقيقه على  باإمكانهم  يعد  لم  م�صتقبل 
الحترام حقوق االأقليات التي ت�صعر اأنها مهددة بوجودها ونموها، نتيجة ل�صيا�صة تهدف 
خالل  من  القد�ض  من  العرب  طرد  في  »اإ�صرائيل«  ا�صتمرت  فلو  تدريجًيا«.  خنقها  اإلى 

الم�صايقات وهدم البيوت والرعب والخوف، ماذا �صيح�صل لمدينة القد�ض؟
وقد حذرت الهيئة االإ�صالمية - الم�صيحية لن�صرة القد�ض والمقد�صات، من خطورة 
قرار الم�صت�صار الق�صائي للحكومة االإ�صرائيلية التي تقوم باال�صتيالء على اأمالك واأرا�صي 
الغائبين، موؤكدة اأن هذه الخطوة اإلى جانب الحفريات والمخططات والم�صاريع، تهدف 
فقط.  لليهود  كمدينة  وح�صرها  كاملة،  ب�صورة  عليها  واال�صتيالء  القد�ض،  تهويد  اإلى 
واأ�صافت الهيئة اأن المواطن المقد�صي بات يعي�ض برعب كبير ب�صبب القرارات والقوانين 
االإ�صرائيلية العن�صرية ال�صاعية اإلى �صلبه بيته ومدينته، حيث يترقب في كل لحظة اأوامر 

الهدم وال�صرائب والم�صادرة التي تفر�صها �صلطات االحتالل. 
االأرا�صي  بجميع  المتعلقة  اليون�صكو  قرارات  تنفيذ  متابعة  دولًيا  المطلوب  اإن 
لمنع  خا�ض،  دولي   بو�صع  تتمتع  التي  القد�ض،  مدينة  فيها  بما  المحتلة،  الفل�صطينية 
المقد�صة   المدينة  الج�صيمة بحق  انتهاكاتها  االإ�صرائيلي من موا�صلة  االحتالل  �صلطات 
واالأماكن الدينية االأخرى في االأرا�صي الفل�صطينية المحتلة... وهذا يتطلب  تفعيل  وتنفيذ 
القواعد القانونية  ذات ال�صلة من قبل منظمات المجتمع الدولي، للحفاظ على مدينة 
القد�ض ال�صرقية الواقعة تحت نير االحتالل االإ�صرائيلي، وترميم و�صيانة االأماكن الدينية 
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والتاريخية والتراثية فيها، بهدف تحقيق اأماني وطموحات �صعوب العالم في القدوم اإليها 
واإقامة الطقو�ض الدينية  المتعلقة  باتباع الديانات ال�صماوية الثالث )اليهودية والم�صيحية 
واالإ�صالم (.)8( وقد حذر جاللة الملك اأكثر من مرة، من خطورة اال�صتيطان في القد�ض، 
وخطورة التغيير الديمغرافي، وحث المجتمع الدولي في المدة االأخيرة، وخا�صة االتحاد 
اإ�صرائيل  واإقناع  الحا�صمة،  التاريخية  اللحظة  والتقاط  التحرك،  االأوروبي، على �صرورة 
ب�صرورة الكفرّ عن العبث بالمقد�صات والمحرمات، وتر�صيخ ت�صامن عربي فاعل وقادر 

على اجتراح موقف عربي لمواجهة ولجم العدوان ال�صهيوني.)9(

)8( الهيئة االإ�صالمية امل�صيحية لن�صرة القد�ض، 2010/10/27م.
)9( جريدة الد�ضتور 2011/4/18 م، الهيئة االإ�صالمية امل�صيحية لن�صرة القد�ض. 
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االأوقاف االأرمنّية في القد�س

المطران �ضتيفاد غاربيان*

مدخـــــــل
1- قبل الحقبة الم�ضيحية 

فقد  االأ�صوريين،  اأيام  اإلى  تعود  و�صعبها  فل�صطين  مع  لالأرمن  التاريخية  العالقات 
�صايرو�ض وخلفائه ومن  نف�ض االمبراطورية - من  اأرمينيا وفل�صطين جزًءا من  اأ�صبحت 
االإ�صكندر واأتباعه - حيث اأ�صبح لمواطنيهم عالقة وطيدة خالل �صعيهم الدوؤوب المختلف 
للحياة. يمكننا اأن نذكر الحدث الذي ح�صل بالتحديد قبل الحقبة الم�صيحية، حيث التقى 
فيه �صعبا الدولتين مع بع�صهما تحت ظل امبراطورية اأرمينية. بين العامين 95 و 55 قبل 
الميالد )بح�صب �صترابو وبلوتارت�ض ومو�صى من خورين(، اأرمينيا كانت ترزح تحت حكم 
االأرمني تيغران�ض العظيم، الذي اأ�صبح اأعظم ملوك اآ�صيا »ملك الملوك« امتدت من بحر 
قزوين اإلى �صواطئ البحر المتو�صط، وجنوًبا امتدت فوق جبال طورو�ض حتى �صي�صوبوتاميا 
و�صورية ويهودا، و�صيرّد على حدود اأرمينيا ومي�صوبوتامبا مدينة عظيمة مهيبة واأطلق عليه 
ا�صم »تيغرلنو�صيرتا«، وزودها من غناه الفاح�ض، واأ�صكن فيها يونانيين ويهوًدا اأح�صرهم 
من كبادوكية ومي�صيليا و�صورية كون هذه البالد كانت تحت حكمه، واأح�صر قبائل عربية 

من ال�صحراء اإلى مي�صوبوتاميا واأعطاهم ميزان الحياة الم�صتقرة. 

2- خالل الحقبة الم�ضيحية
الم�صيحية،  فترة  خالل  اأكبر  ب�صكل  وفل�صطين  اأرمينيا  تقاربت  الم�صيحية  ميالد  مع 
وتداخلهم اأ�صبح اأو�صع واأعمق، وا�صتقر وخدم االأرمن في فل�صطين ب�صكل م�صتمر تقريًبا طوال 
االأوقات المختلفة في تاريخ فل�صطين )الرومان والبيزنطيين والعرب وال�صليبيين واالأتراك(، 

* رئي�ض االأ�صاقفة، بطريركية االأرمن االأرثوذوك�ض بالقد�ض ال�صريف. 
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حيث �صكنوا وعملوا في كل جزء من البالد تجاًرا وحرفيين واإداريين وجنود، واالأهم من هذا 
رجال دين ن�صاك وجنود وخدم لطهارة وحماية المقد�صات واالأر�ض المقد�صة والحقوق 
ومركًزا  االأرمنية،  الكني�صة  لدى  الدينية  المراكز  اأهم  من  فل�صطين  واأ�صبحت  الوقفية. 

لحياتهم الدينية والفكرية، التي كانوا دائًما ي�صبون اإليها لقيادتهم واإلهامهم الديني. 

لتاريخ كل من هذه الحقبات المختلفة �صجل مختلف في حياة االأمن المدنية، لكنه 
مو�صع ب�صكل كاٍف لجعله ملحوًظا ومقدًرا، ففي اأيام الرومان كان العديد منهم في فيالق 
ب�صكل  العا�صر كان م�صكاًل  فالفيلق  اإلى جانب كونهم تجار وحرفيين،  الروماني  الجي�ض 
اأ�صا�صي من االأرمن المنحدرين من ملتين، وخالل الحكم البيزنطي بجانب كونهم تجار 

وجنود كان منهم اإداريين وع�صكريين. 

614م،  �صنة  الفار�صي  الغزو  فظائع  االأرمنية  الكني�صة  عانت  المقد�ض،  االإرث  مع 
ا لمئات االأديرة  و�صاهدت التدمير الكامل للكاتدرائيات العظيمة في االأماكن المقد�صة، اأي�صً
والكنائ�ض، والمجازر لع�صرات واآالف رجال الدين الم�صيحيين، وبعد انت�صار االمبراطور 
هرقل الذي احتل االأرمن فيه دوًرا بارًزا، ان�صمت الكني�صة االأرمنية في القد�ض واالأرا�صي 
المقد�صة للكني�صة اليونانية، ك�صريك م�صاٍو لها في اإعادة بناء واإعمار االأماكن المقد�صة، 
وتظهر الر�صائل التي بعثت من قبل البطريرك مودي�صتو�ض في القد�ض لهيئات كاثوليكية 
من الكني�صة االأرمنية مدى واأهمية تعاونهم. التعاون المقدر للكني�صة االأرمنية وال�صعب في 

ز مجد الكني�صة االأرمنية في فل�صطين لدرجة كبيرة.  االنت�صار العظيم عزرّ

الأرمن والفتوحات الإ�ضالمية
اأعطى  �صنة )16هـ/637م(  القد�ض  الخطاب مدينة  بن  الخليفة عمر  عند دخول 
بطريرك االأمن الراهب اأبراهام العهد الم�صهور بالتاريخ والمعروف )بالعهدة العمرية(، 
اأعطاه عهًدا بالحفاظ على حقوق الطائفة االأرمنية واأماكن عباداتها المتعلقة بحقوقهم 
ومقد�صاتهم الثابتة بكني�صة القيامة، وكني�صة الميالد ببيت لحم، وكني�صة ال�صيدة مريم 
بالجثمانية، واأديرتهم دير مار يعقوب ودير الزيتونة ودير حب�ض الم�صيح، واأماكن زياراتهم 
االأرمن،  على طائفة  المتكلم  واأنه  االأرمن  بطريرك  وبيرّن حقوق  ونابل�ض،  ويافا  بالقد�ض 
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ل�صلطته  خا�صعين  واعتبارهم  وال�صريان،  والحب�ض  القبط  اليعقوبيين  من  يتبعهم  ومن 
المقد�صة  االأماكن  في  وميزاته  البطريرك  حقوق  ومو�صًحا  المقد�صة،  باالأماكن  وقراره 
�صمن الت�صريع الكن�صي والبطريركي )العهدة العمرية وثيقة رقم HC/124 من اأر�صيف 

بطريركية االأرمن(. 

تاأكيدها  واإعادة  وتم االعتراف بحقوق وامتيازات البطريرك االأرمني في القد�ض 
بقيت  ال�صليبية،  الحروب  وخالل  والفاطميين،  والعبا�صيين  االأمويين  الخلفاء  قبل  من 
في  قبل،  من  هي  كما  المقد�صة  واالأماكن  البالد  في  االأرمنية  الكني�صة  واأهمية  مرتبة 
�صوؤون معينة كانت اأح�صن حااًل من كنائ�ض �صرقية اأخرى، وُيعزى ال�صبب في ذلك اإلى اأن 
الملكة االأرمنية ليني�صيليا كانت الحليف الحقيقي الوحيد لل�صليبيين في ال�صرق االأدنى، 
و�صاهمت بم�صاعدة قيمة لملوك اأوروبا، اإذ اإن ملوك اأرمن واأفراد من عائالتهم الملكية 

زاروا القد�ض وتبرعوا بتبرعات �صخية الإعادة بناء الكنائ�ض و�صيانتها. 

ا بحقوق وامتيازات  اأي�صً اعترف هو  القد�ض،  وعند دخول ال�ضلطان �ضالح الدين 
دها في ر�صائله الر�صمية، ومما ورد في عهد �صالح الدين الن�ض  البطريرك االأرمني واأكرّ
يعقوب،  بمار  الم�صماة  الكبرى  كني�صتهم  وهي  كنائ�صهم  على  عهًدا  »اأعطيتهم  االآتي: 
المعروفة  وكني�صتهم  �صهيون،  لدير  المجاورة  ال�صريف  القد�ض  من  نقطة  غرًبا  الواقعة 
بدير الزيتونة، وكني�صتهم المعروفة بحب�ض الم�صيح، وكني�صة بيت لحم، وكني�صة نابل�ض، 
وعن كبير معتقدهم في ظهر القيامة الواقع به محل اعتقادهم، وعند مطلع النار قدر 
عي�صى ، وفوق الجلجلة وتحتها ونف�صها، وكني�صة مار حنا، وذلك مما اأحاطته القد�ض 
الم�صرفة داخاًل وخارًجا، وهم في ت�صرف ن�صارى االأرمن وطائفتهم وال معار�صة لطائفة 
واأنطاهم    اهلل  ر�صول  اأنطاهم  كما  ذلك  اأنطيتهم  فيه،  لهم  الن�صرانية  طوائف  من 
الرهبان  وموا�صع  بيعهم وم�صالهم  واأعطيتهم ذلك مع  بهم  فاقتديت  الكرام  �صاحبيه 
منهم ومواطن ال�صياحة كانوا واأين كانوا من جبل وواد ومفاز، واأن اأحيط دينهم وملكهم 
حيث كان من بر وبحر في ال�صرق والغرب، بما اأحوط به نف�صي وخاتمي«. موؤرخ العهد �صنة 

)583هـ/1187م(. )وثيقة رقم HC/156 من وثائق اأر�صيف بطريركية االأمن(. 
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الأرمن والدولة العثمانية 
ا�صتمرت امتيازات بطاركة االأرمن خالل الفترة العثمانية، وبلغت ذروتها في زمن 
اأو  اأبناء الطائفة االأرمنية لمن�صب ر�صمي  اأحد  اأثناء تولي  بع�ض ال�صالطين وخا�صة في 
�صيا�صي، والفترة العثمانية زاخرة بالكثير من الفرمانات التي تبين �صالحيات البطاركة، 
فرمانات  على  الح�صول  البطاركة  اأولئك  على  ت�صترط  العثمانية  الدولة  كانت  حيث 
روحًيا  رئي�ًصا  بو�صفه  البطريركي  بالمكتب  الخا�صة  المتعاقبة  القديمة  االمتيازات  توؤكد 
وكن�صًيا للطائفة الدينية االأرمنية وما يتبعها في االأرا�صي المقد�صة واالأبر�صيات االأخرى 
ا رئي�ًصا لليعاقبة )االأقباط والحب�ض وال�صريان( بطوائفهم الموجودة  المتعلقة بها، واأي�صً
في القد�ض، وقد ا�صتمر البطاركة االأرمن في القد�ض وتمتعوا بتعاقب غير منقطع لهذه 

االمتيازات حتى يومنا هذا. 

االأول  �صليم  ال�صلطان  ال�صادر عن  المذهب  الفرمان  الفرمانات هو  تلك  اأول  كان 
)ياوز( الذي احتل القد�ض �صنة )512هـ/1516م( واأ�صدر فرمانه ال�صهير الذي اأ�صبح 
بالفرمان  اآل عثمان، حيث ورد  تلته من فرمانات �صالطين  التي  الفرمانات  لكل  اأ�صا�ًصا 
وملكية  والمزارات،  االأرمنية،  بالطائفة  الخا�صة  المقد�صة  االأماكن  وتحديد  المذكور 
االأرا�صي ووقفها ل�صالح الكني�صة االأرمنية، و�صالحيات البطاركة وتحديد الطوائف التي 
تتبع ل�صالحيات البطريرك، وقد ورد بالفرمان المذكور الن�ض التالي: »... عند قدومي 
اإلى القد�ض مدينة اهلل فاتًحا في 25 �صفر �صنة 923، ح�صر البطرك �صركي�ض و�صحبته 
مجموعة من الرهبان، واأبناء الرعية ورجوا عطائنا واإنعامنا باإبقائهم على ما هو م�صروط 
لهم بالعهود من قديم الزمان، بت�صرفهم و�صبطهم من القديم بالكنائ�ض واالأديرة، واأماكن 
الم�صروح  الوجه  على  وخارجها...  القد�ض  داخل  الواقعة  العبادة  ودور  والكنائ�ض،  الزيارة، 
واالأوامر  االأرمن ي�صبط ويت�صرف بموجب عهد ح�صرة عمر بن الخطاب  فاإن بطرك طائفة 
ومغارة  بالقيامة،  ويت�صرف  ي�صبط  الدين،  �صالح  الملك  المرحوم  زمان  من  ال�صريفة 
بيت لحم، وبابها ال�صمالي، والكني�صة الكبرى مار يعقوب، ودير الزيتونة، وحب�ض الم�صيح، 
ي�صبطها  وال�صريان،  والقبط،  الحب�ض،  طوائف  لهم  التابعة  الطوائف  وكنائ�ض  ونابل�ض، 
ويت�صرف بها بطرك طائفة االأرمن المقيم بكني�صتهم الكبرى مار يعقوب. بال مداخلة 
من اأية ملة من الملل االأخرى، وقد اأعطيت هذا المر�صوم ال�صلطاني المقرون ب�صعادتنا 
للعمل بموجبه، لبطرك طائفة االأرمن المقيم بكني�صتهم الكبرى مار يعقوب الأن ي�صبط 
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ويت�صرف بكنائ�صهم، واأديرتهم و�صائر اأماكن زياراتهم الواقعة داخل القد�ض وخارجها، 
والقبط،  الحب�ض،  طوائف  لهم  التابعة  والطوائف  لطائفتهم،  المذهبية  وبالطقو�ض 
وال�صريان. وهو المتكلم على ما يتعلق بخ�صو�ض اأوقافهم، والعزل والتعيين، واأخذ وقب�ض 
متروكات )وراثة( مطارنتهم، ورهبانهم، والطوائف التابعة لهم ووراثة �صائر اأبناء الطائفة 
االأرمنية. مما تقدم فاإن بطرك طائفة االأرمن ي�صبط ويت�صرف بكنائ�صهم، واأديرتهم، 
ومعابدهم و�صائر اأماكن زياراتهم، وبطائفتهم والطوائف التابعة لهم بال تدخل من اأية 
ملة من الملل االأخرى، والقبر الواقع بو�صط القيامة، ومقبرة ال�صيدة مريم خارج القد�ض 
وداخل  ال�صمالي،  بابها  ومفتاح    عي�صى  ح�صرة  مولد  لحم  بيت  ومغارة  ال�صريف، 
�صموعهم  واإ�صعال  قناديلهم  وبداخله  القبر  باب  وقناديل وعلى  �صمعدانان،  القيامة  باب 
وتبخيرهم، ويجرون طقو�صهم المذهبية داخل القيامة عند ظهور النار وال�صمع هم ومن 
يتبعهم من الطوائف يدخلون اإلى القبر، ويدورون حوله داخل بابها )القيامة( في االأعلى 
واالأ�صفل �صباكان، وداخلها معبد، واأماكن زياراته، وباب الماء، وكني�صة مار يوحنا الواقع 
اأديرتهم،  وباقي  يعقوب،  مار  قرب  الواقع  الم�صيح  حب�ض  وخارجها  القيامة،  �صاحة  في 
واأرا�صيهم  م�صافريهم،  ونزل  غرفهم  لحم  بيت  مغارة  وقرب  ومدافنهم،  ومقابرهم 
معابدهم  و�صائر  واأديرتهم  كنائ�صهم،  من  ذكر  ما  وبالجملة  وزيتونتهم،  وب�صاتينهم، 
واأماكن زياراتهم وطائفتهم ومن يتبعهم من الطوائف و�صائر اأمالكهم، والتوابع القديمة 
القادمين  االأرمن  وزوار طائفة  االأرمن.  بها بطرك  ويت�صرف  ي�صبطها  تعيينها  تم  التي 
لزيارة كنائ�صهم، وزيارة الماء المعروف بزمزم )ال�صريعة( عدم التعر�ض لهم على الماء 
منهم  االنتقام  اأو  بهم،  التدخل  اأو  زيارتهم  واأماكن  معابدهم،  و�صائر  كنائ�صهم  على  اأو 
اأو من غيرهم بعد اليوم. على الوجه الم�صروح اأعاله اعملوا  من قبل الحكام المحليين 
الملل  من  ملة  اأية  من  بذلك  تدخل  بال  ب�صعادتنا  المقرون  ال�صلطاني  مر�صومنا  بموجب 
االأخرى وعلى اأوالدنا االأماجد اأو وزرائنا العظام وال�صلحاء الكرام، والق�صاة واالأمراء، 
واأمراء المناطق، واأمراء الجي�ض، والمحا�صبين، واأمناء الخزينة، وال�صباط، والزعماء، 
والمبا�صرين، والمت�صرفين و�صائر القوم وغيرهم الرفيع والو�صيع، الكبير وال�صغير، واأًيا 
كان عدم التدخل بهم اأو التعري�ض لهم بوجه من الوجوه اأو تغييره اأو تبديله ومن يغيره 
من  ويعد  المجرمين  زمرة  مع  اهلل  عند  فيح�صر  لهم  ويتعر�ض  بهم  يتدخل  اأو  يبدله  اأو 

االآثمين«. )وثيقة رقم HC/144 �صبت النور من وثائق اأر�صيف بطريركية االأرمن(. 
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�ضليمان  ال�ضلطان  عن  �صادر  مذهب  اآخر  بفرمان  الفرمان  هذا  تاأكيد  وتم 
القانوني موؤرخ �صنة )927هـ/1520م(، حيث ذكر ال�صلطان �صليمان ما اأورده والده من 
ومما  بها  االلتزام  �صرورة  على  و�صدد  االأرمنية،  الطائفة  لبطاركة  منحها  تم  امتيازات 
وقيدت  �صعادته،  بتوقيع  مقروًنا  �صلطانًيا  خًطا  بذلك  ف�صدر   ...« االآتي:  الن�ض  به  ورد 
�صورته بالدفتر ال�صلطاني، وبموجبه �صدر عن �صرير �صلطاننا خطنا ال�صلطاني المقرون 
المقيم  االأرمن  بطريرك  باأن  اأعاله،  الم�صروح  الوجه  على  كانوا  كما  باإبقائهم  بتوقيعنا 
واأماكن  معابدهم،  و�صائر  واأديرتهم،  بكنائ�صهم،  ويت�صرف  ي�صبط  يعقوب  مار  بكن�صية 
زيارتهم الواقعة داخلها وخارجها )القد�ض(، وبالطقو�ض المذهبية لطائفتهم، والطوائف 
التابعة لهم الحب�ض، والقبط، وال�صريان، وهو المتكلم على ما يتعلق بخ�صو�ض اأوقافهم 
وبالعزل والتعيين...«. )فرمان رقم HC/43 الحقوق بكني�صة القيامة من وثائق اأر�صيف 

بطريركية االأرمن(. 

ا فرمان �صادر عن ال�ضلطان محمود الأول الموؤرخ �صنة  ومن هذه الفرمانات اأي�صً
)1146هـ/1733م(، حيث ورد بهذا الفرمان ذكر لما بحوزة طائفة االأرمن من فرمانات 
927هـ،  �صنة  �صليمان  ال�صلطان  وفرمان  923هـ  �صليم  ال�صلطان  فرمان  منها  �صابقة 
�صنة  الروم  وبطريرك  االأرمن  بطريرك  بين  ال�صلطاني  بالديوان  تمت  التي  والمرافعة 
ملف  من   HC/50 رقم  )وثيقة  1066هـ  �صنة  خان  محمد  ال�صلطان  فرمان  ثم  963هـ، 

�صبت النور من وثائق اأر�صيف بطريركية االأرمن(. 

�صنة  موؤرخ  مذهب  فرمان  وهو  الثالث  م�ضطفى  ال�ضلطان  فرمان  وكذلك 
1171هـ/1757م، الذي يوؤكد نف�ض حقوق الطائفة والبطرك المذكور اأعاله، )وثيقة رقم 

HC/140 من ملف �صبت النور من وثائق اأر�صيف بطريركية االأرمن(. 

 / �صنة 1205هـ  وموؤرخ  الثالث وهو فرمان مذهب  �ضليم  ال�ضلطان  ا فرمان  واأي�صً
بكني�صة  االأرمن  HC/43 حقوق  رقم  )وثيقة  الذكر،  �صابقة  الحقوق  نف�ض  اأكد  1791م، 

القيامة من وثائق اأر�صيف بطريركية االأرمن(. 

ثم تاله فرمان ال�ضلطان محمود الثاني، وهو فرمان مذهب وموؤرخ ربيع االآخر �صنة 
)1251هـ/1835م( رقم 89 �صبت النور، الذي يبين حقوق االأرمن والتي منها »القيامة، 
حب�ض  الزيتونة،  دير  يعقوب،  مار  الكبرى  الكني�صة  ال�صمال،  وبابها  لحم،  بيت  مغارة 



- 277 -

الم�صيح، كني�صة نابل�ض، القبط، الحب�ض، ال�صريان، التربة الواقعة بو�صط القيامة مقبرة 
�صمعدانات  لهم  القيامة  داخل  ال�صمالي.  بابها  ومفتاح  لحم  بيت  ومغارة  ال�صيدة مريم، 
يدخلون  القدا�ض  واإجراء  والبخور،  ال�صمع  اإ�صعال  لهم  وداخله  القبر  باب  وعلى  وقناديل 
اإلى القبر ويدورون حوله، ولهم �صباكان ومعبد داخلها ومكان الزيارة وبئر الماء، وخارج 
القيامة دير مار حنا، وقرب مار يعقوب حب�ض الم�صيح ومقابرهم ومدافنهم، وقرب بيت 
لحم غرفهم ونزل م�صافريهم واأرا�صيهم وزيتونهم. )وثيقة رقم HC/89 من ملف �صبت 

النور من وثائق اأر�صيف بطريركية االأرمن(. 

�صنة  الموؤرخ  المجيد  ال�ضلطان عبد  ال�صادر عن  الفرمان  الفرمانات،  واأكد هذه 
)1255هـ/1839م(، )المحفوظ تحت رقم HC/7 حقوق طائفة االأرمن بكني�صة القيامة 

من وثائق اأر�صيف بطريركية االأرمن(. 

الأرمن وحكومة النتداب البريطاني 
عالقة  له  بما  )�صتاتو�صكو(  الراهن  الو�صع  احترام  تم  البريطاني  الحكم  خالل 
بالبطاركة واالأماكن المقد�صة، حيث تم المحافظة عليها و�صيانتها: جاللة الملك جورج 
القد�ض  في  االأرمن  البطاركة  وامتيازات  حقوق  اأكدوا  ال�صاد�ض  جورج  والملك  الخام�ض 

بموجب ر�صائل ر�صمية تحمل تواقيعهم الملكية. 

منذ فجر الم�صيحية في اأرمينيا بقيت فل�صطين بالن�صبة لجميع االأجيال االأرمنية هي 
بالد مقد�صة، اأر�ض الكتاب المقد�ض، اأر�ض الم�صيح كلمة اهلل مخل�ض الجن�ض الب�صري، 
باالأحداث  مرتبط  االأر�ض  هذه  في  اآخر  مكان  وكون  المقد�صة  المدينة  القد�ض  ولكون 
الروحي.  للتاأمل  وم�صدر  مقد�ض  ا  اأي�صً هو  المقد�صة  الن�صو�ض  في  الموؤرخة  المقد�صة 

لذلك يجب اأن يحافظ على هذه االأماكن بكل الئق وبتبجيل. 

على هذا االإيمان والروح تاأ�ص�صت الكني�صة االأرمنية في القد�ض منذ االأيام االأولى، 
قاموا  المئات  وعددهم  المراتب  جميع  من  الدين  ورجال  الحالية  االأخوية  وبم�صاعدة 
بامتالك والمحافظة على مثل هذه االأماكن المقد�صة بت�صحية وتكري�ض عظيم للمنفعة 

الروحية للموؤمنين. 
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بهذا فاإن االأماكن والمواقع المقد�صة المحافظ عليها والتي يتم زيارتها من قبل الحجاج 
هي كاالآتي:

• القد�س كاملة مع محيطها وت�ضمل: 
وم�صلياتها  ال�صليب  وحجر  والجلجلة  المقد�ض  والقبر  القيامة  كاتدرائية   -1

المقد�صة والمزارات والكنائ�ض واالأديرة المحيطة بها. 
2- منطقة المعبد. 

وبيت  حنانيا  وبيت  يعقوب  القدي�ض  كاتدرائية  اليهود.  مع مجمع  �صهيون  3- جبل 
بطر�ض  القدي�ض  كني�صة  العذراء(  رقاد  )كني�صة  يوحنا  القدي�ض  وبيت  قيافا 

)�صياح الديك(، موقع كني�صة القدي�ض ا�صطفانو�ض. 
4- حديقة الجثمانية. 

5- كني�صة القدي�صة مريم والكنائ�ض الحديثة المبنية على مواقع قديمة. 
لمختلف  واالأديرة  الكنائ�ض  وجميع  المقد�ض  ال�صعود  كني�صة  مع  الزيتون  جبل   -6

الطوائف وموؤ�ص�صات الرهبنة. 
7- العيزرية )بجانب جبل الزيتون( مع قبر اإليعازر والكنائ�ض المبنية على الموقع 

المقد�ض. 
وجميع  بالكاتدرائية  المحيطة  واالأديرة  المقد�ض  الميالد  كاتدرائية  مع  لحم  بيت   •

الكنائ�ض في بيت لحم وحولها. وحقل الرعاة. 
المحيطة  القديمة  الكنائ�ض  مع  المعمدان(  يوحنا  القدي�ض  والدة  )مكان  كارم  عين   •
بمكان ميالد القدي�ض يوحنا، وموقع زيارة القدي�صة مريم للقدي�صة اإليزابيث على التلة 

وعلى جميع الكنائ�ض الحديثة واالأديرة. 
• عموا�ض )القبيبة( وكني�صتها التي تغطي موقع بيت كليويا�ض. 

• بئر يعقوب في ال�صامرة. 
• النا�صرة: مع بيت العائلة المقد�صة والكنائ�ض ونافورة القدي�صة مريم وكني�صتها والمجمع 

اليهودي في النا�صرة ومكان جبل القفزة. 
• قانا مع كنائ�صها واأديرتها حيث اأدى الم�صيح العجيبة االأولى. 
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• جبل طابور مكان التجلي مع الكني�صة واالأديرة على قمة الجبل. 
• بحيرة طبريا ومحيطها مع كفر ناحوم والمجمع اليهودي وجبل التطويبات االأماكن التي 

د فيها الم�صيح اهلل باأعاجيبه.  مجرّ
• نهر االأردن مكان معمودية الم�صيح مع الكنائ�ض واالأديرة. 

• على طريق اأريحا: موقع �صومعة القدي�ض اأيوثيميو�ض. 
• جبل التجارب في اأريحا مع كنائ�صه واأديرته. 

• الخليل باأماكنها المقد�صة. 
• يافا: بيت �صمعان القانوني قبر طابيثا. 

• حيفا: جبل الكرمل. 
• الرملة: كني�صة القدي�ض جري�ض. 

عدة.  قرون  منذ  واأديرتهم  كنائ�صهم  االأرمن  لدى  يوجد  االأماكن  هذه  معظم  في 
الغزو  خالل  تدمر  قد  واالأماكن  واالأديرة  الكنائ�ض  هذه  من  العديد  فاإن  الحظ  ول�صوء 
الفار�صي في العام 614 وخالل الحروب والغزوات واال�صطهاد الديني والعرقي على مدى 

القرون المتتابعة. بع�صها تم ترميمه واإعادة بناءه والمحافظة عليه حتى وقتنا هذا. 

الكني�صة االأرمنية مثلها مثل الكنائ�ض اليونانية والالتينية تتمتع بالملكية الكلية اأو 
الجزئية الح�صرية للعديد من المزارات واأجزاء من الكاتدرائيات والكنائ�ض وهي ح�صب 

التف�صيل االآتي:

اأوًل: في كني�ضة القيامة: الكني�صة االأرمنية لديها حقوق وامتيازات مت�صاوية ك�صريك 
مع الكني�صتين اليونانية والالتينة. تتمتع بحقوق وامتيازات مت�صاوية معهم في االإ�صالح 
المقد�ض  القبر  بما حول  بملكية جزئية معهم  وتتمتع  الهيكل.  لكامل  العامة  والمحافظة 
)القيامة( ولديها الحق باإقامة قدادي�ض ب�صكل يومي وخدمات خا�صة ودورات خالل العام 
وفي االأوقات والمنا�صبات الخا�صة. ولديها معهم نف�ض الحقوق للتزيين واالإ�صاءة واالأثاث 
القبر  االإيديكيوؤل حول  من  االأمامي  الجزء  ت�صتعمل  ا  واأي�صً والم�صوؤولية،  العامة  والعناية 
الدورات  اإقامة  في  الحق  ولها  والدورات.  المرا�صيم  الدائرية خالل  وحجراته  المقد�ض 
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والمرا�صيم خالل الممرات الم�صقوفة في الكني�صة داخل الكاتدرائية، وحق التبخير في 
جميع المزارات والم�صليات داخلها، مثلهم تقوم باأداء القدا�ض في ال�صجن الرابع للم�صيح 
وم�صلى مكان العثور على ال�صليب المقد�ض وعلى مذبح اإكليل ال�صوك وفي مكان تق�صيم 
الثوب وفي م�صلى الجلجلة. وبح�ص�ض مت�صاوية معهم تمتلك مدخل الكاتدرائية وا�صتعمال 
الفناء والمداخل الخارجية ومفاتيحها ودهاليزها واأماكن اأخرى كالبئر على �صبيل المثال 
والتي هي مو�صحة ومذكورة في قائمتنا الر�صمية والفرمان. وتتمتع بحقوق ح�صرية لملكية 
كني�صة القدي�صة هيالنة والقدي�ض جريجوريو�ض الم�صتنير والم�صلى الجلجلة في المعر�ض 
المقابل للجلجلة. وكني�صة يو�صف الرا�صي وحجرة ال�صفوف للكني�صة واالجتماعات فوقها. 
ومذبح مريم المجدلية ورفيقاتها الزائرات للقبر المقد�ض لدهن الطيب. ومذبح وم�صلى 
الرئي�ض  �صومعة  الجلجلة.  لم�صلى  المواجهة  والم�صكاة  والحائط  الثوب.  اقت�صام  مكان 
ال�صبعة  واالأعمدة  االأروقة.  في  االجتماعات  و�صفوف  الكاتدرائية.  في  الكهنوت  ورجال 
مع االأقوا�ض حول القبر المقد�ض ب�صكل دائري، والعديد من القناديل والم�صابيح داخل 
وخارج حول حجرات القبر المقد�ض، والم�صليات والممرات الم�صقوفة واالأروقة. وم�صلى 
في  مو�صحة  هي  كما  االأماكن  هذه  وغير  الكاتدرائية  فناء  في  االإنجيلي  يوحنا  القدي�ض 
المتعلقة  االحتفالية  والدورات  والقدادي�ض  اأعيادنا  واأيام  الر�صمية.  والقوائم  الفرمان 
ا خالل ال�صوارع التي تو�صل من البطريركية  بها، اإما داخل الكاتدرائية اأو خارجها، واأي�صً
ا هي ممولة في القوائم الر�صمية  االأرمنية اإلى اأماكن اأخرى واإلى كاتدرائية القيامة اأي�صً

المحفوظة عندنا وعند الحكومة. 

ثانًيا: في كاتدرائية ميالد الم�ضيح المقد�س: الكني�صة االأرمنية ت�صاطر البناية مع 
الكني�صة اليونانية، ولديها ح�ص�ض مت�صاوية مع الكني�صة اليونانية. وت�صليح الهيكل العام 
ا  لمبنى الكاتدرائية ولديها ملكية م�صتركة في الفناء الممتد ومدخل الكاتدرائية، واأي�صً
با�صتعمال المغارة المقد�صة لكني�صة المهد للقيام بخدمة القدا�ض اليومية، وكذلك قدادي�ض 
خا�صة في اأعياد الميالد وخالل ال�صنة، ولديها ح�ص�ض مت�صاوية في االإ�صاءة والم�صابيح 
وال�صور للتزيين. وت�صارك اليونان فقط في المذبح المقد�ض في كني�صة المهد، ولديها حق 
ا ح�ص�ض مت�صاوية للمحافظة على حرا�صة في  التبخير والمرور في كني�صة المغارة، واأي�صً
المغارة والت�صليحات العامة، وت�صتعمل الكني�صة االأرمنية ج�صم الكاتدرائية ذي االأعمدة 
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الملكية  ولديها  والجنانيز،  ولالأعرا�ض  العام  خالل  االأعياد  اأيام  في  المقد�صة  للدورات 
والجوارير  للمالب�ض  والخزائن  المذابح  مع  للجوقة  ال�صمالي  الذراع  لكامل  الح�صرية 
وتزيين المذبح والمعدات والكتب الالهوتية وال�صور والم�صابيح وال�صجاد...اإلخ، ويعتبر 
الباب الخ�صبي في مدخل ج�صم الكني�صة ذو االأعمدة اأرمني كذلك، واألواحها المحفورة 
الجميلة تم ت�صنيعها في 1227 بموجب اأمر من ملك ريتوم من اأرمينيا ال�صيلي�صية كما هو 
م�صرح به من خالل ت�صجيلين محفورين في الجزء العلوي منها باللغة االأرمنية والعربية. 

ثالًثا: كني�ضة القدي�ضة ماري )مريم( في حديقة الجثمانية: حيث ت�صترك فيها 
عن  م�صوؤول  وهو  الهيكل،  ن�صف  يمتلك  كالهما  اليونانية،  جانب  اإلى  االأرمنية  الكني�صة 
الهيكل والت�صليح لكامل الكني�صة ابتداًء من المدخل والبهو االأمامي. وتتمتع مع الكني�صة 
واالأرمن  الدورات.  اليومية  والقدادي�ض  العام  للعبادة طوال  نف�صها  باالمتيازات  اليونانية 

لديهم حديقة الجتمانية بجانب الكني�صة. 

االأرمنية  الكني�صة  الزيتون:  جبل  على  المقد�س  الم�ضيح  �ضعود  كني�ضة  رابًعا: 
ا  تمتلك نف�ض االمتيازات للعبادة داخل الكني�صة كالكنائ�ض اليونانية والالتينية، وهي اأي�صً
تمتلك مذبًحا حجرًيا داخل المحيط والملكية الح�صرية لجزء كبير من المباني واالأر�ض 
خارج الحائط ال�صمالي للكني�صة، كذلك تمتلك جزًءا كبيًرا من �صفح الجبل في حديقة 
الزيتون  جبل  على  والم�صليات  االأرمنية  الكنائ�ض  من  العديد  هنالك  وكان  الجثمانية، 
بقايا  اأن ترى  العام 614م. ويمكن  وال�صاد�ض ولكن تم تدميرها في  الخام�ض  القرن  في 

الف�صيف�صاء االأر�صية لهذه الكنائ�ض في م�صليات الدير الرو�صي. 

مع  االأرمنية  الكني�صة  بها  ت�صترك  التي  المقد�صة  االأربعة  االأماكن  هذه  وبجانب 
وم�صر  ودم�صق  بغداد  من  العرب  الخلفاء  من  فرمانات  بموجب  والالتينية  اليونانية 
الكني�صة  فاإن  اإنجلترا،  ملوك  قبل  من  تاأكيدها  تم  التي  واالأتراك  الم�صلمين  و�صالطين 

االأرمنية تمتلك حيازتها الح�صرية: 

1- كاتدرائية القدي�س يعقوب: )دير االأرمن( على جبل �صهيون مع مقر اإقامة البطريرك 
والجزء  وحدائق...اإلخ.  ومطبعة  دينية  ومدر�صة  والدير  للحجاج  ومنزل  والم�صليات 
مقام  تقوم  والكاتدرائية  القديمة.  البلدة  من  الغربية  الجنوبية  الزاوية  من  االأكبر 
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الكاتدرائية، وتحتوي  بقاياه مدفونة داخل  للقد�ض،  اأ�صقف  اأول  ال�صغير  يعقوب  بيت 
ا على مزار للقدي�ض يعقوب الكبير )الر�صول واأخ القدي�ض يوحنا(. ورئي�ض الر�صل  اأي�صً
على  ع�صر  الحادي  القرن  في  بنيت  الجالية،  الكاتدرائية  المزار.  هذا  في  مدفون 
رت في 514، والحائط ال�صمالي للكني�صة  اأ�صا�صات كني�صة من القرن الخام�ض، التي دمرّ
الطوائف.  جميع  من  للحجاج  مزاًرا  وتعتبر  الخام�ض،  القرن  كني�صة  بقايا  من  هو 
بم�ضاحته  ي�ضكل  الذي  الأرمني  الحي  بقية  يمتد  هذا  المباني  مجمع  اأقنية  وخارج 
باب  من  الحي  يمتد  حيث  الأ�ضوار(  )داخل  القديمة  القد�س  مدينة  م�ضاحة  ربع 
النبي داود جنوًبا اإلى باب يافا )الخليل( �ضماًل فحارة ال�ضرف واليهود �ضرًقا و�ضور 
تعود ملكيتها  اأرمني في منازل  اأكثر من 5000  يعي�س  القد�س غرًبا، حيث  مدينة 
المخت�ضة.  الدوائر  لدى  ر�ضمًيا  الم�ضجلة  اأوقافها  ومن  الأرمنية  للبطريركية 
وتمتلك البطريركية الأرمنية اأمالًكا واأوقاًفا اأخرى موزعة في اأماكن متفرقة في 

القد�س ال�ضرقية داخل وخارج الأ�ضوار وفي الغربية �ضمن مناطق وجود اليهود. 
2- موقع بيت قيافا: رئي�ض الكهنة مع م�صليات و�صاحات القرن الثاني ع�صر واأر�صيات 
ف�صيف�صائية من القرن الخام�ض. محفوظ بها الحجر الذي يغطي القبر المقد�ض الذي 

دحرج من قبل المالك. 
خارج  الواقعة  االأر�ض  وكذلك  للكني�صة،  المال�صقة  القديمة:  الأرمنية  المقبرة   -3
المقبرة وهي االأر�ض المنحدرة من �صور مدينة القد�ض الغربي وحتى �صارع الخليل هي 

ا م�صجلة ر�صمًيا لدى الدوائر المخت�صة.  ملكيات واأوقاف اأرمنية اأي�صً
4- موقع بيت حنانيا: رئي�ض الكهنة بكني�صته وديره العائد للقرن العا�صر. 

5- موقع ا�ضت�ضهاد القدي�س يعقوب ال�ضغير في وادي يهو�ضافاط. 
اأرمنية من القرن الخام�ض بالقرب من باب العمود  الأر�ضية الف�ضيف�ضائية لكني�صة   -6

في البلدة القديمة. 
7- نافورة الر�ضول فيليي�س الذي عمد وزير الحب�صة. 

المهد،  كاتدرائية  بجانب  لحم  بيت  في  الخام�ض  القرن  من  القديم  الأرمن  دير   -8
واأرا�صي واأمالك اأخرى موزعة في المحافظة. 

9- دير وكني�ضة القدي�س جري�س في الرملة. 
10- دير وكني�ضة القدي�س نيقولو�س في يافا. 

11- بيت الكني�ضة في حيفا. 
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اأرمنية،  ملكيتها  كانت  التي  القديمة  واالأديرة  الكنائ�ض  من  العديد  هنالك  كان 
وانتقلت اإلى اأيادي اأخرى خالل اأيام اال�صطهاد والتاأثيرات ال�صيا�صية ونتائج الحروب: 

1- كني�صة القدي�ض بطر�ض على جبل �صهيون. 
2- كني�صة زيارة القدي�صة مريم في عين كارم. 

3- الف�صيف�صاء على جبل الزيتون. 
4- كني�صة القدي�صة حنة في القد�ض. 

وذلك موثق بموجب مذكرات حجاج اأوروبيون زاروا االأماكن المقد�صة في القرون 
االأولى و�صجلوا فيها يومياتهم، حيث يذكرون فيها االأماكن المقد�صة التي كانت بحوزتنا؛ 
االأماكن  حرا�ض  كانوا  يعقوب  القدي�ض  اأخوية  مع  القد�ض  في  االأرمن  البطاركة  اإن  اإذ 
المقد�صة للكني�صة االأرمنية منذ القرون االأولى، وكانوا هم روؤ�صاء االأخوية وجميع رجال 
الدين في االأرا�صي المقد�صة وجميع االأبر�صيات المت�صلة بها، نطاقهم الكن�صي والروحي 
يمتد اإلى فل�صطين و�صرقي االأردن وفي دم�صق واأنطاكية في �صورية وفي بيروت في لبنان. 

ا.  وفي االأوقات القديمة كانت تمتد اإلى م�صر وقبر�ض اأي�صً

األًفا،  بين 12-11  ما  االأردن  وفي  المقد�صة  االأرا�صي  داخل  الكليرّ  االأرمن  يتراوح عدد 
في  موجودون  وهم  االأردن.  في  ان  وعمرّ وحيفا،  ويافا  القد�ض  هو  الرئي�صي  مركزهم 
مجموعات �صغيرة في جميع اأرجاء البالد، ومرتبطون بجميع اأنواع المهن وحرف التجارة. 
البطالة.  يعانون  وال  الفقر  م�صتوى  فوق  يعي�صون  غالبيتهم  وذكائهم.  �صناعتهم  ب�صبب 
واليتيم والمري�ض والم�صن والذي بحاجة للم�صاعدة ت�صعى البطريركية لم�صاعدتهم من 
واالجتماعي  والج�صدي  الثقافي  ال�صباب  تطور  الأجل  تعمل  اأرمنية  موؤ�ص�صات خيرية  قبل 
بنت  وقد  والتعليمية.  الروحية  م�صلحتهم  عن  الم�صوؤولة  هي  والبطريركية  والذهني. 
وفتحت لهم مدار�ض الرو�صة واالأ�صا�صية والثانوية في قلب منطقة االأرمن وداخل اأ�صوار 
القد�ض، رغم كل التحديات والمعوقات االإ�صرائيلية، وفي جميع المراكز الرئي�صية يوجد 
اأكثر من 1500 طفل في هذه المدار�ض من عمر 4 اإلى 18 يتلقون خدمة التدري�ض لديها، 

وهنالك 500 طالب اآخر ملتحقون بمدار�ض ومعاهد الذكور االأجنبية. 
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وطوال فترة الوجود االأرمني حافظت البطريركية االأرمنية في القد�ض والمجتمع 
االجتماعي  الن�صيج  وحماية  المجتمع  مع  العالقات  اأف�صل  على  فل�صطين  في  االأرمني 
مع  وكذلك  اليوم،  حتى  لهم  الحكومات  واحترام  ثقة  تعزيز  اإلى  باالإ�صافة  والوطني 
مختلف �صرائح النا�ض الذين ي�صكنون معهم بالبالد، ودائًما حظوا بتعاطفهم واحترامهم 

وتقديرهم. 

من كل ما تم طرحه يتبين اأن االأرمن لديهم اهتمام وا�صح في فل�صطين يعود اإلى 
اأ�صول قديمة، وهذا االهتمام بالطبع متفوق دينًيا وروحًيا، و�صمن تلك ال�صيادة حاولوا 
دائًما اأن يكونوا مخل�صين الأ�ص�ض قائدهم وملجاأهم االأزلي. حاولوا دائًما »اأن يعطوا ما 
لقي�صر لقي�صر وما هلل هلل«، ولكي يكونوا مخل�صين لتلك الغاية واالأ�ص�ض فمن الطبيعي 
اأن تكون اأمنيتهم الكبيرة هي روؤية اهتماماتهم وحقوقهم ومقد�صاتهم الدينية محفوظة 

وم�صانة. 

وبهذه التوقعات وباالأمل واالإيمان ن�صلي اأن يمنحكم اهلل العظيم وزمالئكم الحكمة 
واالإرادة التي يمكن اأن توفر االزدهار وال�صالم لالأر�ض المقد�صة. 
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لمحة عن بع�س االأوقاف القبطّية
في االأرا�سي المقد�سة

الأنبا اأبراهام*
مها باالإنابة: الأب ميخائيل ثابت** قدرّ

يرجع الوجود القبطي في االأرا�صي المقد�صة اإلى القرون االأولى الم�صيحية، حيث 
والر�صل،  واالأنبياء  الم�صيح  ال�صيد  ب�صيرة  واالقتداء  للبركة  اإليها  يحجون  االأقباط  كان 

لي�صعروا اأنهم يعي�صون اأحداث الكتاب المقد�ض التي حدثت في هذه االأرا�صي المقد�صة. 

ولما بداأت الرهبنة الم�صيحية في م�صر، جاء الرهبان والن�صاك االأقباط ليعي�صوا 
في االأماكن المقد�صة، حيث �صكنوا الجبال وال�صحارى والُمغر والكهوف، ن�صاًكا منقطعين 

لعبادة االإله الحي في جو روحي ُمفعم بال�صفاء والهدوء وال�صكينة. 

وبتوالي زيارات الحج والتبادل الثقافي والتجاري، اأوقف بع�ض اأثرياء القبط بع�ض 
المقد�صة  االأرا�صي  والمقيمين في هذه  القانطين  االأقباط  ليتمكن  واالأرا�صي،  العقارات 

للعي�ض من ريعها ومن االأوقاف القبطية. 

اأر�صلتهم الملكة هيالنة با�صتجالب م�صاهير  ولقد قام المهند�صون اليونان الذين 
يزال  وما  منها  وافر  ن�صيب  لالأقباط  فكان  القيامة،  كني�صة  لت�صييد  في م�صر  البنائين 

بع�صه في يدهم اإلى االآن. 

* مطران الكني�صة القبطية االأرثوذك�صية في القد�ض واالأردن. 
* الكني�صة القبطية في االأردن. 
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دير ال�ضلطان: منذ فتح م�صر، كان يتم جمع خراج م�صر، واإر�صاله اإلى الخالفة، 
عبر �صيناء عن طريق القد�ض، وفي العهد االأموي تعر�ض الوفد الذي ينقل اأموال خراج 
الكني�صة  مقر  في  الخراج  اأموال  وو�صعوا  فاأ�صرعوا  الل�صو�ض،  قبل  من  لل�صطو  م�صر 
القبطية بالقد�ض، لذلك وهب الخليفة لالأقباط »دير ال�صلطان« الواقع اأعلى �صطح كني�صة 

ا م�صاكن لفقراء القبط.  القيامة لينزل فيه الوفد خالل رحلته، وجعلوا فيه اأي�صً

وفي القرن ال�صاد�ض ع�صر فقد االأحبا�ض الدير الذي كانوا ينزلون فيه اأمام كني�صة 
كانوا  التي  بالقيامة  هيالنة  الملكة  كني�صة  وكذلك  اإبراهيم«  »اأبونا  دير  وهو  القيامة، 
ي�صلون فيها، وذلك لعجزهم عن دفع ال�صرائب المطلوبة عن هذين العقارين، فاأخذهما 
اإال  لهم  ملًجاأ  االأحبا�ض  يجد  فلم  �صرائب،  عليها من  ما  دفع  تم  اأن  بعد  واالأرمن  الروم 
الكني�صة القبطية، فاأ�صكنهم المطران القبطي في دير ال�صلطان ب�صورة موؤقتة )بعد اأن 

نقل العائالت القبطية منه(. 

وفي عيد الف�صح اإبريل 1970م �صاعدت الحكومة االإ�صرائيلية االأحبا�ض بتغيير اأقفال 
ومفاتيح الممر الموؤدي اإلى كني�صة القيامة )من داخل دير ال�صلطان( الذي ي�صم كني�صتين 
قبطيتين اأثريتين، وذلك نظير �صفقة بين اإ�صرائيل واإثيوبيا تمنح اإثيوبيا بمقت�صاها قاعدة 
بحرية في البحر االأحمر، وحق الطيران االإ�صرائيلي الحربي والمدني بالتجوال كما ي�صاء 

في �صماء اإثيوبيا، وعودة اليهود الفال�صا المقيمين باإثيوبيا اإلى اإ�صرائيل. 

ولما توجه المطران القبطي اإلى محكمة العدل االإ�صرائيلية العليا، حكمت في 
االأمر  دائًما،  كانت  كما  االأقباط  يد  اإلى  الممر  هذا  مفاتيح  بعودة  1971/3/16م 
اإلى المحكمة عينها، ومن  ذ حتى االآن، على الرغم من تْكرار اللجوء  ُينفرّ الذي لم 

تْكرار المطالبة بتنفيذ هذا الحكم. 

»خان  مثل  الموقوفة  العقارات  بع�ض  المقد�صة،  المدينة  في  االأقباط  اأوقاف  ومن 
االأقباط« الذي بني كمقر ينزل به الحجاج االأقباط منذ عام 1834م، وكان موؤجًرا لعائلة 
ا ل�صكن بع�ض العائالت الفل�صطينية،  قبطية قامت بتاأجيره لمحالت �صانعي االأحذية، واأي�صً

وما زالوا فيها، بعد اأن عاد الخان اإلى يد االأقباط كما كان. 
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م�ضبنة الأقباط: منذ حوالي مائة عام اأو اأكثر وي�صكن فيها بع�ض العائالت القبطية 
ا بع�ض الرهبان والراهبات.  الفقيرة من الذين تركوا دير ال�صلطان ل�ُصكنى االأحبا�ض واأي�صً

وتوجد بع�ض المباني الموؤجرة بالقد�ض ويافا واأريحا لبع�ض العائالت الفل�صطينية 
منذ زمن طويل وبمعدل اإيجاري �صئيل جًدا، وكذلك بع�ض االأديرة المخ�ص�صة للرهبان 

اأو الراهبات. 

القد�ض،  اإلى  العائالت  من  كثير  نزح  عام1948م،  نكبة  بعد  القبطية:  المدار�س 
الكلية  وهي  لالأوالد  واحدة  مدر�صتين؛  الوقت  ذلك  في  القبطي  المطران  اأن�صاأ  لذلك 
المهمة،  الفل�صطينية  القيادات  بع�ض  منها  ج  تخررّ التي  1947م،  عام  االأنطونية  القبطية 
االأخرى  والمدر�صة  القديمة.  البلدة  في  االأرثوذك�ض  االأقباط  بطريركية  داخل  تقع  وهي 
مارجرج�ض  دير  داخل  وتقع  1952م،  عام  القبطية  دميانة  ال�صهيدة  كلية  وهي  للبنات، 
التربية  وزارة  اإ�صراف  تحت  الفل�صطيني  المنهج  ويتبعان  القديمة،  بالبلدة  للراهبات 

والتعليم الفل�صطينية حتى االآن. 

الكلية الأنطونية القبطية الحديثة: وقد اأن�صئت في ت�صعينيات القرن الما�صي، 
وت�صم اأكثر من )750( طالب وطالبة من مرحلة الح�صانة اإلى ال�صف الثاني ع�صر، وهي 
ا المنهاج الفل�صطيني لمن يرغب،  تتبع المنهاج االأمريكي وتعطي �صهادة (SAT)، واأي�صً
وتعترف ال�صلطة الفل�صطينية بها، وقد �صاهم كل من ال�صندوق العربي وحكومة الكويت 

في تكاليف بناء هذا ال�صرح العلمي الكبير. 

اأوقاف قبطية م�ضادرة 

بالنا�صرة ويافا والقد�ض.  القبطي  الوقف  اأرا�صي  اإ�صرائيل بع�ض  �صادرت حكومة 
و�صيرّدت  العليا،  بالنا�صرة  دونمات  �صتة  االإ�صرائيلية  الحكومة  �صادرت  النا�ضرة،  ففي 

ا بدل اأر�ض ورف�صنا التعوي�ض المالي.  فوقها مباني حكومية. وما زلنا نطالب بها اأر�صً
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عليها  واأن�صاأت  دونًما،   )43( م�صاحة  االإ�صرائيلية  الحكومة  �صادرت  يافا،  وفي 
اأي 99 عاًما  اإيجاًرا طويل المدى  اإلى المحكمة اعتبرتها  عمارات كثيرة، ولما توجهنا 

باإيجار رمزي �صئيل. 

االإ�صرائيلية مائة وخم�صة دونمات في موقع متميز  الحكومة  �صادرت  القد�س،  وفي 
ا �صادرت بيت كبير يدعى )دار الفلكي(  في منطقة بيت �صفافا، نظير تعوي�ض هزيل، واأي�صً

ا نظير تعوي�ض هزيل جًدا.  وحوله م�صاحة اأر�ض كبيرة اأمام باب الخليل واأي�صً

وكل ذلك حدث في اأوائل خم�صينيات القرن الما�صي، وال ي�صيع حق وراءه ُمطالب. 
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ملحة عن الكني�سة االإثيوبية يف القد�س*

اأ. �ضتالين جيبري�ضيال�س**

 Eyerusalemو Yordanos اإن من اأكثر االأ�صماء �صيوًعا بين الم�صيحيين في اإثيوبيا
)االأردن والقد�ض(. فا�صم اأمي »القد�ض«، وا�صم �صقيقتي الكبرى »اأردن«. ولدى الم�صيحيين 
االإثيوبيين اأ�صباًبا عديدًة الإطالق ا�صم هذين المكانين المباركين على اأبنائهم. لقد كانت 
اإثيوبيا اأر�ض الم�صيحية لقرون عديدة. ولم تقيد الكنائ�ض االإثيوبية بحدود اإثيوبيا تاريخًيا، 

فاإن وجود الكنائ�ض الحب�صية في القد�ض هو االأقدم. 

ال يعلم الكثيرون في العالم اأن رهبان وراهبات الكني�صة االأرثوذك�صية االإثيوبية قد 
»كني�صة  الم�صيحية:  االأماكن  اأقد�ض  من  واحدة  في  »ال�صود«  وجود  على  لقرون  حافظوا 

القيامة« في القد�ض. 

لقد حافظت الكني�صة االأرثوذك�صية االإثيوبية على دير ال�صلطان الأكثر من األف عام. 
وكذلك كان هنالك وجود في المنطقة، وعلى فترات مختلفة، لكل من الكنائ�ض االأرمنية 
عن  ف�صاًل  القبطية،  والكنائ�ض  االأرثوذك�صية  واليونانية  والم�صرية  ال�صورية  و  والرو�صية 

الكر�صي الر�صولي. 

في  وجودها  على  االإثيوبية  الكني�صة  »لقد حافظت  موؤخًرا:  الكترّاب  اأحد  قال  وكما 
القد�ض الأكثر من األف وخم�صمائة عام، ولم يعتمد بقاوؤها على ال�صيا�صة، ولكن على اإيمان 

ت ترجمتها اإلى العربيرّة. مة باللغة االإنجليزية اأ�صاًل، وتمرّ ** الكني�صة االإثيوبية/اإثيوبيا.* الكلمة مقدرّ
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الخلود  اأو  مادية  مكا�صب  تحقيق  في  الرغبة  تجذبهم  لم  الذين  الرهبان  من  اأفرادها 
للراحة، واإنما االإيمان. وعلينا اأن نبحث عن الدليل على وجود الكني�صة في القد�ض«. 

وت�صير التقارير اإلى اأن الوجود االإثيوبي في القد�ض ُذكر في »الكتاب المقد�ض«، في 
محاولة الإثبات هذا الوجود في القد�ض. وي�صير بع�ض االإثيوبيين اإلى ق�صة لقاء في القد�ض 

بين ملكة �صباأ )يعتقد باأنها حكمت في اإثيوبيا و�صواحيها( وبين الملك �صليمان. 
وبعد االطالع على هذه الخلفية، فاإن ما يمكن تاأكيده هو اأنه تم ر�صد اأن�صطة رهبانية 
اإثيوبية في القد�ض، كما ورد على ل�صان ال�صكان الذين كانوا يعي�صون خالل ال�صنوات االأولى 

من الع�صر الم�صيحي. 
وُيعتقد اأن الخليفة عمر بن الخطاب  اأثناء الفتح االإ�صالمي للقد�ض والمنطقة 
)634-644م( اأكد الوجود االإثيوبي في االأماكن المقد�صة الم�صيحية في القد�ض، بما في 
ذلك كني�صة �صانت هيالنة، التي ت�صمل كني�صة القيامة. ويعتقد بع�ض العلماء اأن عمًرا اأعلن 
اأنه باإمكان »التجمعات االأيبيرية والحب�صية« البقاء في القد�ض مع تاأكيد حق المجتمعات 

الم�صيحية االأخرى في الحج اإلى االأماكن الم�صيحية المقد�صة في القد�ض. 
ونظًرا لما تعر�صت له القد�ض والمنطقة من حولها من غزوات متعددة، جعلتها تقع 
تحت �صيطرة قوى مختلفة، كل ذلك جعل من االأماكن المقد�صة عر�صة الأهواء هذه القوى 

ال�صيا�صية المختلفة. 
تمكن الرهبان االإثيوبيين من البقاء، رغم توا�صع اأعدادهم، ورغم ما تعر�صوا له 
من �صغوطات من زمالئهم الرهبان من بلدان اأخرى، خالل الفترات ال�صعبة التي كانت 

بالدهم تمر بها وبخا�صة فترة الحكم االإقطاعي المطلق )1769-1855م(. 

وت�صير الوثائق والمراجع كافة منذ بدء الع�صر الم�صيحي، اإلى الرهبان االإثيوبيين 
واإثيوبيا وعالقتهم باالأماكن المقد�صة الم�صيحية في القد�ض، وذلك من قبل جميع القوى 
كني�صة  في  االإثيوبيين  الرهبان  وجود  فاإن  واليوم  المنطقة.  على  تناوبت  التي  واالإدارات 
القيامة اأو دير ال�صلطان في القد�ض هو الوجود الوحيد »لل�صود« في اأكثر االأماكن قد�صية 
للم�صيحيين على هذه االأر�ض. ولفترة طويلة من التاريخ تاأثرت الم�صيحية في اإثيوبيا بالقوى 
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التي تناوبت على المنطقة. كما ا�صتخدمت اإثيوبيا اللغات االإثيوبية االأ�صلية الخا�صة بها 
للطقو�ض واأغرا�ض اأخرى داخل الحدود االإقليمية الخا�صة لها، بداًل من اللغة الم�صتركة 

التي ت�صتخدمها دول حو�ض المتو�صط في البقاع الجغرافية الممتدة من العالم. 

يقرب من  ما  ومنذ  والق�صي�صين،  الرهبان  واأتباعها من  االإثيوبية  الكني�صة  تمكنت 
األفي عام، من الحفاظ على حق الو�صاية »لدير ال�صلطان«، بالرغم من النزاعات التي 
اأ�صرت اليها �صابًقا. وفي الواقع، فاإن الوجود االإثيوبي في دير ال�صلطان ال يمثل الم�صيحية 
االأرثوذك�صية االإثيوبية فقط، ولكن جميع الم�صيحيين من جميع الطوائف الذين يقدرون 
التراث المقد�ض الذي تمثله االأماكن المقد�صة بالن�صبة للم�صيحيين في كل مكان. كما اأن 
االإ�صالم  الم�صيحية، مثلما هي مهد  القد�ض هي مهد  اأن  تاأكيد على حقيقة  بمثابة  ذلك 

واليهودية كما يعتقد اأتباع هذه الديانات. 

لي�ض هناك من �صك في اأن هذه المنطقة هي منطقة تاريخية ودينية مباركة. ونحن 
والت�صامح  ال�صالم  في  باأ�صره  للعالم  قدوة  المنطقة  تكون هذه  اأن  المتوقع  اأن من  نعتقد 
والتعاي�ض ال�صلمي. واإذا قلنا اإن الدين يخدم الب�صرية، فلي�ض هناك من مبرر الأي دين في 

اأن يتعار�ض وم�صلحة االإن�صانية. 

االإثيوبية  والكنائ�ض   ،Tewahedo االإثيوبية  االأرثوذك�صية  الكني�صة  نجحت  ولقد 
اإيجابي.  ب�صكل  العالم  انتباه  جذب  في  لوجودها،  االأول  اليوم  منذ  القد�ض  في  االأخرى 
التغيرات  مع  التعامل  في  به  يحتذى  نموذًجا  القد�ض  في  االأثيوبية  الكني�صة  كانت  ولقد 
في  حقيقيين  �صالم  ر�صل  فكانوا  للعنف،  اللجوء  اإلى  الحاجة  دون  الخطيرة  والتحديات 

القد�ض المقد�صة. 

وتعين الكني�صة االأرثوذك�صية االإثيوبية Tewahedo المطارنة االأعلى مقاًما في القد�ض. 
الذي  متيا�ض«  »اأبونا  القد�ض  االإثيوبية في  للكنائ�ض  االأ�صبق  االأ�صاقفة  رئي�ض  تتذكرون  ولعلكم 
اأ�صبح االآن بطريرك الكني�صة االأرثوذك�صية االإثيوبية Tewahedo. وهذا موؤ�صر وا�صح على 

اأن الوقف من كنائ�صنا في القد�ض كبير جًدا. 
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وبالنظر اإلى واقع المنطقة، فال بد من بذل المزيد من الجهود لتفعيل الحوار بين 
االإ�صالم  مع  اأو  الم�صيحية  داخل  �صواء  النظر،  وجهات  وتبادل  والتفاهم،  االأديان،  اأتباع 
اأ�صكال جديدة من التعاون والت�صامح لمواجهة  والمعتقدات االأخرى، لنتمكن من تطوير 
توؤديه  الذي  الدور  اأهمية  تبرز  ال�صدد،  هذا  وفي  بنا.  تحيط  التي  والتحديات  الم�صاكل 
اأعمال  و�صع جدول  في  العربي  الفكر  منتدى  مثل  الحكومية  وغير  الحكومية  المنظمات 

للحوار والنقا�ض وعقد لقاءات حول مو�صوعات مختلفة مثل هذا اللقاء. 

جمعنا  الذي  عقده،  على  الموؤتمر  هذا  منظمي  اإلى  بال�صكر  اأتوجه  اأخرى،  مرة 
لمناق�صة ق�صايا ذات اأهمية لنا جميًعا. اأ�صاأل اهلل عز وجل اأن يرعاكم جميًعا، واأن يحفظ 

هذه المنطقة والعالم باأ�صره... اآمين. 
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هــجـرة امل�ســيـحيـنّي مـن القد�س
خالل الفرتة من عام 1948-2012م

)الأ�ضباب واملخاطر(

د. جورج فريد طريف الداوود*

مـدخـــــــل

القد�ض جوهرة المدن و�صيدة االأزمان والع�صور، عندما نكون في ح�صرتها تمنحنا 
نت�صارك  قلوبنا،  على  مميز  وقع  كنائ�صها  واأجرا�ض  ماآذنها  الأ�صوات  والقدا�صة،  البهاء 

جميًعا في محبتها في كل الع�صور واالأماكن. 

اإلى ما قبل ثالثة اآالف عام من ميالد ال�صيد الم�صيح  ويعود تاريخ مدينة القد�ض 
مدينة  اأي  �صالم  اأور  اأو  اأور�صليم  من  واتخذوا  الكنعانيون،  �صكنها  حيث  ال�صالم،  عليه 
ال�صالم عا�صمة لهم، ثم �صيطر عليها اليبو�صيون الذين قدموا من جزيرة العرب، وهم 
عليها  �صيطر  ثم  يبو�ض/القد�ض،  و�صموها  واالأ�صوار،  قلعتها  وبنوا  الكنعانيين،  من  جزء 
الفر�ض ومن بعدهم اليونان والرومان قبل الفتح االإ�صالمي عام 636م، المرتبط بحادثة 
االإ�صراء والمعراج، وهذا يوؤكد اأن المدينة عربية اإ�صالمية بقرار رباني ال راد له، كما اأن 
العرب الفل�صطينيين حافظوا على وجودهم في المدينة عبر التاريخ، ولم ينقطعوا عنها 

يوًما واحًدا. 

* باحث واإعالمي، االأردن.
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الوجود الم�ضيحي في القد�س
ال�صيد الم�صيح  ر فيها  التي ب�صَّ الفترة  اإلى بداية  تعود عالقة الم�صيحيين بالقد�ض 
تمتد  واحد  تاريخي  ديني  بتراث  المقد�صة  االأر�ض  كنائ�ض  وت�صترك  الم�صيحي،  بالدين 
الم�صيحيون بدورهم الح�صاري والثقافي  االأولى، ويفتخر  الم�صيحية  القرون  اإلى  جذوره 
الم�صيحي في  الدين  ن�صر  اإلى دورهم الطالئعي في  باالإ�صافة  المدينة،  انبثق عن  الذي 
�صائر بقاع االر�ض. واأن�صئت بطريركية القد�ض في القرن الخام�ض الميالدي، واأ�صبحت 
�صلطة  وامتدت  والق�صطنطينية،  واأنطاكية  واالإ�صكندرية  روما  بعد  بطريركية  خام�ض 
البطريرك المقد�صي اإلى مناطق فل�صطين والجزيرة العربية وبالد ما بين النهرين وجزء 

من �صبه جزيرة �صيناء)1(. 

وقد حافظت الكني�صة المقد�صية على االإيمان الخلقدوني االأرثوذك�صي)2(حيث كان 
اإلى الرهبان والتجار والحرفيين  اإ�صافة  ال�صكان المحليون مزيج من العرب وال�صريان، 

والمزارعين الذين كانوا ياأتون اإلى فل�صطين. 

ف�صمت  )330م-638م(،  البيزنطي  الحكم  اإبان  الم�صيحية  الحياة  ازدهرت 
جميع  في  الكنائ�ض  الموؤمنون  وبنى  اأبر�صية،  واأربعين  ت�صًعا  االأرثوذك�صية  البطريركية 
في جر�ض،  ع�صر  وثالثة  الجمال،  اأم  في  ع�صر  وخم�صة  مادبا،  في  ع�صر  اأربعة  اأنحائها: 

وت�صع كنائ�ض في عابود)3(. 

الحكم  تحت  المقد�صية  الكني�صة  دخلت  للميالد   638 للهجرة/   17 عام  وفي 
في  �صاحقة  اأكثرية  الم�صيحيون  فيه  كان  الذي  الوحيد  العهد  بذلك  فانتهى  االإ�صالمي، 
من  بالرغم  الم�صيحية  الجماعات  بين  وحدة  عامل  العربية  اللغة  واأ�صبحت  فل�صطين. 

الخالفات الالهوتية. 

ان 1982م، �ض59. ُي�صار اإليه فيما بعد مخلوف. حنا كلداني،  )1( لوي�ض مخلوف، االأردن تاريخ وح�صارة اآثار، عمرّ
ان 1993م، �ض5. ُي�صار اإليه فيما بعد كلداني.  الم�ضيحية المعا�ضرة في الأردن وفل�ضطين، عمرّ

)2( خلقدونية: ن�صبة اإلى المجمع الكن�صي الذي انعقد في خلقدونية �صنة 451م، واأقر التعليم العقائدي الذي 
يقول بوجود طبيعتين للم�صيح )اإلهية واإن�صانية( و�صمي اأرثوذك�صي اأي الراأي القويم. كلداني، �ض6. 

)3( كلداني، �ض6. 
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يعرف  و�صكانها  للقد�ض  اأماًنا  القد�ض  فاتح  الخطاب  بن  الخليفة عمر  اأعطى  وقد 
ع  »بالعهدة العمرية«، ا�صترطت اأال ي�صكن باإيليا )القد�ض( معهم اأحد من اليهود، وقد وقرّ
المقد�صة  المدينة  مفاتيح  �صلرّم  الذي  �صفرونيو�ض،  القد�ض  بطريرك  العهدة  هذه  على 

للخليفة عمر بن الخطاب)4(. 

وفي عام 1054م، وقع االنق�صام الكبير بين م�صيحيي ال�صرق وم�صيحيي الغرب بين 
الق�صطنطينية وروما، فانقطعت عالقة بطاركة القد�ض مع روما وحكم البطاركة العرب 
القد�ض، ولما جاء الفرنجة في نهاية القرن الحادي ع�صر الميالدي، األغوا الرئا�صة الروحية 
االأرثوذك�صية في القد�ض واأُخرج البطريرك يوحنا ال�صابع وهاجر اإلى الق�صطنطينية عام 
وعينوا  ال�صرق،  في  اأن�صاأوها  التي  الالتينية  للمملكة  عا�صمة  اتخذوها  حيث  1091م، 
بداًل منه بطريرًكا التينًيا واأبعد الن�صارى ال�صرقيين عن كني�صة القبر المقد�ض، واأعمل 
المدينة،  األف رجل من �صكان  قتلوا �صبعين  اإنهم  ال�صيف حتى قيل  الفرنجة في رقابهم 

و�صودرت اأمالك الكني�صة االأرثوذك�صية.)5(

ر �صالح الدين القد�ض، عاد البطريرك االأرثوذك�صي اإليها فكانت حرب  وعندما حرَّ
الفرنجة وبال على الم�صيحيين ال�صرقيين، هوؤالء الم�صيحيين الذين �صطروا �صفحات من 
في  الذي عمل  العوام  عي�صى  دور  اإلى  ن�صير  اأن  ويكفي  الفرنجة...  الغزاة  زمن  البطولة 
بالط �صالح الدين االأيوبي وحارب الفرنجة، ودور الكثير من الم�صيحيين العرب الذين 

و�صلوا اإلى مراتب قيادية في مواجهة العدو ال�صهيوني حتى يومنا هذا. 

وفي الع�صر العثماني تحددت هوية الكنائ�ض في �صوء ظهور نظام الملل العثماني)6( 
مجال  في  االأجنبية  للقن�صليات  العثمانية  الدولة  منحتها  التي  االمتيازات  نظام  وتطور 
فرن�صا  فغدت  الم�صيحية،  والملل  االأقليات  حماية  اإلى  تطورت  حيث  والتجارة،  الق�صاء 
وعلى  للبروت�صتانتية،  حامية  واإنكلترا  لالأرثوذك�صية،  حامية  ورو�صيا  للكاثوليكية،  حامية 

)4( الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج2، �ض 159. كلداني، �ض 7. 
)5( مي�صال لوكلير، ق�ضة الفتراق الطويلة، �صمن كتاب تاريخ الكني�ضة المف�ضل، ترجمة االأبوان انطوان 

الغزال و�صبحي حموي الي�صوعي، بيروت 1999م �ض 225. 
)6( الملة: جماعة من المواطنين المحليين خا�صعة للباب العالي لها ديانة محددة وال تنتمي اإلى اأ�صل عرقي 

واحد وت�صكل وحدة م�صتقلة. انظر: كلداني، �ض 10-8. 
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الرغم من �صيطرة العنا�صر اليونانية االأرثوذك�صية على بطريركية القد�ض، فقد احتفظ 
الالتين بحقوقهم منذ عام 1333م، ثم بداأ ال�صراع بين الفريقين على االأماكن المقد�صة 
واأحقية كل طائفة فيها �صنة 1630م، فوقفت فرن�صا اإلى جانب الالتين ورو�صيا اإلى جانب 
االأرثوذك�ض اإلى اأن �صدر الفرمان العثماني المعروف بال�صتاتيو كوو Statu quo)7( �صنة 
و�صاحتها،  القيامة  بكني�صة  يخت�ض  الذي  الراهن  الو�صع  اأو  الواقع)8(  االأمر  اأي  1852م 
وكني�صة العذراء مريم في الجثمانية، وكني�صة المهد في بيت لحم، وكني�صة ال�صعود على 

جبل الزيتون في القد�ض، ودير ال�صلطان على �صطح كني�صة القيامة. 

المقد�صة  االأماكن  اأن  اإلى  الواقع  باالأمر  ما عرف  الإ�صدار  الرئي�صي  ال�صبب  ويعود 
طائفة  اأي  امتيازات  كانت  عندما  م�صيحية،  غير  �صيادة  تحت  قرًنا  ع�صر  لثالثة  كانت 
بوا�صطة  اأو  الر�صى،  اأو  بالهدايا  اإال  عليها  الح�صول  يتم  ال  الكنائ�ض  هذه  في  م�صيحية 
الحد  في  العثمانية  الدولة  رغبة  اإلى  اإ�صافة  اأخرى  بموؤثرات  اأو  الدبلوما�صي،  ال�صغط 
من التدخل االأجنبي في االأماكن المقد�صة الواقعة تحت �صيطرتها، واأ�صبح االأمر الواقع 
حكمهم  اأثناء  في  واالإ�صرائيليون  واالأردنيون  البريطانيون  عليها  �صار  مر�صومة  �صيا�صة 

لفل�صطين منذ عام 1928م حتى االآن)9(. 

)7( ال�صتاتيكو: ا�صطالح التيني معناه الحالة الراهنة، ويقوم هذا المبداأ في االأماكن المقد�صة باأن يبقى 
الو�صع القائم على ما هو عليه وال يحق الأحد الم�ض به، انظر: روؤوف اأبو جابر، الوجود الم�ضيحي في 
القد�س خالل القرنين 19و20، بيروت 2004م، �ض 51. ُي�صار اإليه: روؤوف اأبو جابر. اإبراهيم قندلفت، 
اآذار 1999م �ض 19-18.  النعمة/�صورية،  الكن�ضية في الأرا�ضي المقد�ضة،  ال�ضتاتيكو والموؤ�ض�ضات 
الجيل  العثمانية 1908 م، ط3، بيروت، دار  العلية  الدولة  اإليه هكذا، قندلفت، محمد فريد،  ُي�صار 
1977م من �ض278. ُي�صار اإليه فيما بعد: محمد فريد. وانظر: كوثراني، وجيه، الم�ضيحيون في نظام 

الملل، مجلة تاريخ العرب والعالم، عدد32، 1981م، �ض 18. 
)8( محمد فريد، �ض 278.

)9( �صليم ال�صايغ، الو�ضع الراهن بالن�ضبة لالأماكن المقد�ضة، روما 1971م، ومن هم الم�ضيحيون في 
ُي�صار  مجل�س الكنائ�س في ال�ضرق الأو�ضط، ت�صرين االأول، 1986م، �ض 13.  ال�ضرق الأو�ضط، مجلة 

اإليه: ال�صايغ، الو�ضع الراهن. 
عارف العارف، المف�ضل في تاريخ القد�س، القد�ض 1961م، �ض276. ُي�صار اإليه الحًقا، عارف العارف. 

وانظر روؤوف اأبو جابر، �ض51. 
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تثبيث  فيه  تم  الذي  العام  هو  1856م،  عام  االأرثوذك�ض  الروم  رهبان  اعتبر  وقد 
ا واأن ال�صلطان العثماني  جديد للم�صادقة على االأمر الواقع في االأماكن المقد�صة خ�صو�صً
العنا�صر  بين  تفريق  دون  الم�صلمين  غير  من  رعاياه  بحقوق  فيه  اعترف  فرماًنا  اأ�صدر 

والمذاهب وانتظم الم�صيحيون على اأثر ذلك في الجندية مثلهم مثل الم�صلمين.)10(

الأوقاف الم�ضيحية في القد�س
منها  كل  تتبع  غربية  واأخرى  �صرقية  كنائ�ض  اإلى  القد�ض  في  الم�صيحيون  ينق�صم 

رئا�صتها الدينية، اأما الكنائ�س ال�ضرقية فت�صمل االآتي: 

اأوًل: بطريركية الروم الأرثوذك�س 
الكني�صة  وم�صكلة هذه  اأوقاًفا،  واأغناها  عدًدا  واأكثرها  فل�صطين  كنائ�ض  اأقدم  تعد 
ومنا�صبها  قدراتها  وعلى  عليها  المقد�ض  القبر  اأخوية  في  اليوناني  االإكليرو�ض  �صيطرة 
اإلى  بموؤمنيها  حدا  الذي  الداخلي  ال�صراع  اإلى  باالإ�صافة  واأوقافها،  ومزاراتها  العليا 

االنتقال اإلى الطوائف االخرى. 

القيامة  بينها  اإحدى وع�صرين كني�صة من  القد�ض  االأرثوذك�صية في  االأوقاف  ت�صم 
والجثمانية وواحد وع�صرون ديًرا واأربع مدار�ض وم�صتو�صًفا وملًجاأ للعجزة واأربعة فنادق 
واأربعة وثمانين داًرا مخ�ص�صة ل�صكن الفقراء والمعوزين دون اإيجار وثالثة وثمانين داًرا 
اأخرى وثالثمائة و�صبع وخم�صين دكاًنا وخم�صائة وخم�صة وع�صرين ومائتان واأربع واأربعين 
غير  هذا  اليا�ض،  مار  طريق  على  دونًما  ع�صر  و�صبعة  وثمانمائة  القد�ض  في  الدونم  من 

الموجود في بيت جاال وبيت �صاحور وبيت لحم وباقي مدن ال�صفة الغربية وغزة. 

ثانًيا: بطريركية الأرمن الأرثوذك�س 
يعود وجودهم في القد�ض اإلى القرن الثاني ع�صر الميالدي، وازدادت اأعداد الحجاج 
االأرمن منذ بداية القرن التا�صع ع�صر، واأخذوا ينازعون الروم االأرثوذك�ض على االأماكن 
المقد�صة نظًرا للحقوق التي اكت�صبوها على مر الزمن، وكانت لهم ثالث كنائ�ض على جبل 

)10( اأوراق بطريركية الروم االأرثوذك�ض في القد�ض، انظر: روؤوف اأبو جابر، �ض186. 



- 298 -

الزيتون، واأخرى قرب باب العامود، اإ�صافة اإلى دير مار يعقوب الذي تقع فيه البطريركية 
ومدر�صة الالهوت ومكتبتان.)11(

ثالًثا: مطرانية الأقباط 
العائلة  زيارة  نتيجة  االأولى  الم�صيحية  الع�صور  اإلى  بالقد�ض  االأقباط  عالقة  تعود 
اإليهم  وردرّ  الفرنجة،  عهد  في  للقد�ض  حجيجهم  زيارات  وتوقفت  م�صر،  اإلى  المقد�صة 
مجيء  قبل  لهم  كانت  التي  والكنائ�ض  واالأديرة  اأمالكهم  معظم  االأيوبي  الدين  �صالح 
الرئي�صي  المركز  االأيوبي(  الدين  �صالح  اإلى  )ن�صبة  ال�صلطان  دير  ويعتبر  الفرنجة، 

لوجودهم في القد�ض. 

رابًعا: مطرانية ال�ضريان الأرثوذك�س
مقرهم في دير مار مرق�ض بين حارتي االأرمن واليهود، وفيه العلية التي تناول فيها 

ال�صيد الم�صيح طعام الف�صح مع تالميذه، ولهم كني�صة �صغيرة في كني�صة القيامة. 

خام�ًضا: مطرانية اأو دير الأحبا�س 
كان وجودهم قلياًل في القد�ض حيث بقيت الكني�صة الحب�صية تحت الرعاية القبطية، 
ومع ذلك فقد ظهرت نزاعات بين االأحبا�ض واالأقباط واالأرمن، ومقرهم في دير ال�صلطان 

الذي يعتبره االأقباط لهم. 

�ضاد�ًضا: الكني�ضة الرو�ضية وكني�ضة الكرج )جورجيا(
الما�صية، وكان لهم دير الم�صلبة في  الكني�صة ذات �صاأن في الع�صور  كانت هذه 
مار  دير  اإن  تقول  روايات  وهنالك  االأرثوذك�ض،  الروم  ممتلكات  من  االآن  وهو  القد�ض، 
يعقوب لالأرمن هو في االأ�صل للكرج، وقد وقع الرهبان في ديون باهظة لم يتمكنوا من 

�صدادها فغادروا القد�ض وا�صتولى االأرثوذك�ض على اأمالكهم بعد اأن �صددوا الديون.)12(

)11( عارف العارف، �ض68.
)12( ن. م �ض 118، 114، 147، 14، انظر: روؤوف اأبو جابر، �ض62-53. 
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اأما الكنائ�س الغربية فت�صمل االآتي: 
اأوًل: البطريركية الالتينية

 تاأ�ص�صت على يد البطريرك يو�صف فاليركا عام 1848م واأتبعها بتاأ�صي�ض المعهد 
واالأردن،  فل�صطين  مدن  في  االإر�صاليات  بتاأ�صي�ض  قام  ثم  �صنوات،  اأربع  بعد  االإكليركي 
حيث ا�صتمرت من منت�صف القرن التا�صع ع�صر حتى الربع االأول من القرن الع�صرين)13(، 
للذكور  مدار�ض  و�صبعة  والجثمانية،  القيامة  بينها  من  كني�صة  وع�صرين  اإحدى  ويتبعها 
درا�صات  ومركز  لحم  بيت  جامعة  وهناك  مهنية،  مدار�ض  ثالث  اإلى  اإ�صافة  واالإناث، 
ومعهد  القد�ض  في  للفرن�صي�صكان  المقد�ض  للكتاب  العالية  الدرا�صات  ومعهد  لحم  بيت 
الدرا�صات العالية للكتاب المقد�ض لالآباء الدومينيكان في القد�ض، وهناك خم�صة مياتم 
في القد�ض ومثلها في بيت لحم، وثالثة مالجىء للم�صنين وت�صع م�صت�صفيات وم�صتو�صفات 

طبية، و�صت من�صاآت خيرية اأُخرى. 

 ويوجد في القد�ض ع�صرون مزاًرا تابًعا لطائفة الالتين واإثني ع�صر موقًعا مقد�ًصا 
تقطنها  التي  الم�صاكن  عن  عبارة  فهي  العقارات  ا  اأمرّ االأخرى.  الطوائف  مع  م�صترًكا 

العائالت الفقيرة داخل القد�ض وهي تابعة لالآباء الفرن�صي�صكان)14(. 

ثانًيا: مطرانية الروم الكاثوليك الملكيين 
با�صم  كني�صة  وفيها  الموارنة،  حارة  في  وتقع  1848م،  عام  القد�ض  في  اأن�صئت   
ا في القد�ض دار  ب�صارة العذراء ونزل للزائرين ويقيم فيها النائب البطريركي، ولهم اأي�صً

القدي�صة فيرونيكا وكني�صة القدي�صة حنة �صمالي الحرم القد�صي ال�صريف.)15( 

ثالًثا: مطرانية الأرمن الكاثوليك
اأن�صاأ االأرمن لهم داًرا للبطريركية وكني�صة تدعى اأوجاع العذراء في حارة باب الواد 
في القد�ض، عام 1886م، كما اأن�صاأوا نزاًل يتكون من اثنتين وع�صرين غرفة، ولهم نائب 

بطريركي. 

)13( حنا كلداني، �ض215-190. 
ان، روؤوف اأبو جابر، �ض199-191.  )14( اأوراق كني�صة الالتين في عمرّ

)15( روؤوف اأبوجابر، �ض60. عارف العارف، �ض531 و532.
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رابًعا: مطرانية ال�ضريان الكاثوليك 
اأوقاف  لهم  واالأردن،  ولبنان  �صورية  يتبعها مطرانيات  رئا�صة م�صتقلة  لهم  اأن�صئت 
مبارك  دير  ولهم  عام 1901م،  تاأ�ص�صا  العمود  باب  قرب  يقعان  وكني�صة  دير  من  تتكون 

ويدعى دير القدي�ض بندكتو�ض تاأ�ص�ض عام 1903م. 

خام�ًضا: مطرانية الموارنة 
الحويك  اإليا�ض  المطران  يد  على  تاأ�ص�صت  القد�ض  في  مارونية  بطريركية  يوجد 
الُمر�َصل من لبنان عام 1895م، والذي عاد اإلى لبنان بعد اأن انتخب بطريرًكا للموارنة في 

لبنان عام 1899م. 

�ضاد�ًضا: مطرانية البروت�ضتانت
من  وبدعم  البريطاني،  غوبات  �صموئيل  المطران  اإلى  تاأ�صي�صها  في  الف�صل  يعود 
بريطانيا فتح مدر�صة المطران االأولى في القد�ض، كما فتح عام 1847م، مدر�صة يومية 
الأبناء القد�ض، وقورّى عالقاته مع جمعية المر�صلين التي فتحت فروًعا تعليمية لها في مدن 

فل�صطين واالأردن. 

�ضابًعا: مجمع الطائفة الإنجيلية الأ�ضقفية العربية
الطائفة  وتميزت هذه  تد�صينها عام 1874م،  تمرّ  التي  بول�ض  القدي�ض  كني�صة  لهم 
ه لم يح�صل عليه الالتين  باأن اختارت رئي�ًصا لمجمعها الق�ض العربي جون فن، وهو توجرّ
اإال عام 1988م، عندما اختير مي�صيل ال�صباح اأول بطريرك عربي لالتين، بينما ما يزال 

الروم االأرثوذك�ض يخ�صعون لل�صيطرة اليونانية. 

ثامًنا: الإر�ضاليات الألمانية
تاأ�ص�صت جمعية بيت المقد�ض التابعة لالإر�صاليات االألمانية عام 1853م، وقام اأول 
تجمع لوثري في القد�ض عام1909م، واأ�صبح الق�صاو�صة العرب يقيمون ال�صالة في كني�صة 
المار�صتان في الدباغة، كما اأ�ص�ض القائمون عليها مدر�صة �صنلر التي تعنى ب�صوؤون االأيتام 
ان بعد عام  وتعليمهم وتدريبهم على المهن المختلفة، والتي ُنِقل جزء من ن�صاطها اإلى عمرّ
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اإلى كنائ�ض  اأ�ص�صوا الم�صت�صفى االألماني في القد�ض عام1851م، باالإ�صافة  1948م، كما 
ومدار�ض وُنزل اأُخرى.)16(

ا الطوائف التي لها حقوق في االأماكن المقد�صة فهي؛ الروم االأرثوذك�ض والالتين  اأمرّ
وتبلغ م�صاحة  االأرثوذك�ض فقط،  وال�صريان  واالأقباط  االأرثوذك�ض  واالأرمن  الفرن�صي�صكان 
االإ�صالمية 405  االأمالك  تبلغ  بينما  دونًما،  القد�ض420  في  الم�صيحية  الطوائف  اأمالك 
مجموع  لي�صبح  دونًما   62 الحكومية  الخدمات  ومواقع  دونًما،   40 واليهودية  دونمات، 

االأمالك الدينية في القد�ض القديمة 927 دونًما)17(. 

وال بد من االإ�صارة هنا اإلى عدد من الحقائق التي تلقي ال�صوء على اأو�صاع الطوائف 
الم�صيحية في القد�ض في القرن الع�صرين. 

اأوًل: غالبية الروم االأرثوذك�ض هم من العرب االأ�صليين؛ بينهم 5% من اليونانيين 
الذين وفدوا لالإقامة في القد�ض و�صكلوا اأخوية القبر المقد�ض. 

ثانًيا: االأرمن واالأقباط واالأحبا�ض هم حفدة عائالت �صكنت القد�ض وَقِدَمت اإليها 
اأ�صا�ًصا بهدف الزيارة. 

والكويكرز،  واأنجليكان  لوثريين  �صبتيين  من  البروت�صتانت  طوائف  جميع  ثالًثا: 
نتيجة  تحولوا  اأرثوذك�ض  عرب  واأ�صلهم  التب�صيرية،  الجهود  ب�صبب  نمت  جديدة  طوائف 

لتوفير التعليم وتقديم الدعم المادي من جهة، وهروًبا من اليونان من جهة اأخرى. 

الروم  من  اأ�صاًل  كانوا  الالتينية،  الكني�صة  رعايا  ومعظمهم  الالتين  رابًعا: 
االأرثوذك�ض، وتحولوا عن مذهبهم ب�صبب التب�صير، واإتاحة الفر�ض اأمام اأبنائهم لاللتحاق 
بالمدار�ض التي فتحها الالتين في اأرجاء البالد، وكانت ن�صبة االأجانب بين الالتين ت�صل 

اإلى 20% ب�صبب االأعداد التي كانت ت�صل من اإيطاليا وفرن�صا واإ�صبانيا الأ�صباب دينية. 

)16( عـــارف العـــارف، �ـــض60، 68، 112، 120، 121، 148، 150، 171، 172، رفيـــق فـــرح، تاريـــخ الكني�ضة 
الأ�ضقفية في مطرانية القد�س 1841-1991م، القد�ض، 1995، �ض 98، 15، 115، 183. وانظر روؤوف 

اأبو جابر، �ض65-72م.  
)17( روؤوف اأبو جابر، �ض52. 
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االأرثوذك�ض  اأو�صاط  بين  التب�صيرية  الحمالت  ا�صتمرار  من  الرغم  على  خام�ًضا: 
العرب لفترات طويلة، اإالرّ اأن اليونان لم يتخذوا اأي اإجراء لمقاومة هذه الحمالت ب�صبب 
الطائفة  لدعم  الرو�ض  تدخل  ا�صتدعى  الذي  االأمر  الطائفة،  في  الداخلية  الخالفات 

االأرثوذك�صية وتوفير المدار�ض الأبنائها في كل بالد ال�صام.)18(

اأعداد الم�ضيحيين في القد�س 
ر عدد �صكان القد�ض عام 1840م، ما مجموعه 11000 ن�صمة، منهم 4650 من  ُقدرّ
الم�صلمين، و3350 م�صيحيين، و3000 يهود)19(. و�صكلت الطائفة االأرثوذك�صية بالن�صبة اإلى 
الم�صيحيين اأكبر الطوائف الم�صيحية عدًدا، وعلى الرغم من اإ�صدار ال�صلطان العثماني 
واأنطاكية  واالإ�صكندرية  الق�صطنطينية  في  االأرثوذك�ض  البطاركة  طلب  على  بناًء  فرماًنا 
والقد�ض، يمنع فيه الكاثوليك من التب�صير بين �صفوف االأرثوذك�ض في الدولة العثمانية، 
الكاثوليكية،  ال�صرقية  الطوائف  بوا�صطة  ا  خ�صو�صً طريقه،  في  ا�صتمر  التحول  اأن  اإالرّ 
بحيث اإن اأعداد الكاثوليك قد تزايد ب�صكل كبير خالل القرن التا�صع ع�صر على ح�صاب 
االرثوذك�ض، عن طريق توفير المدار�ض الأبناء االأرثوذك�ض، والت�صاهل في بع�ض النواحي 
الفقيرة  للعائالت  الم�صاعدات  وتقديم  االأرثوذك�ض،  يرف�صه  كان  الذي  االقارب  كزواج 
واليونان،  االرثوذك�ض  العرب  بين  الكبير  االختالف  عن  عدا  هذا  ال�صحية،  والخدمات 
والف�صاد المالي في البطريركية االأرثوذك�صية، مما �صجع اأبناء الطائفة على االنتقال اإلى 
الطوائف االأخرى، وقد ارتفع عددهم في مت�صرفية القد�ض من 3000 ن�صمة عام 1840م، 

اإلى 13 األف ن�صمة عام 1880م)20(. 

كانت فل�صطين تتكون اإدارًيا في العهد العثماني من لوائي عكا ونابل�ض اللذين يتبعان 
والية بيروت، ومت�صرفية القد�ض التي تتبع العا�صمة االآ�صتانة، وت�صم الخليل وبيت لحم 
وبئر ال�صبع وغزة ويافا، وكانت اأعداد االأرثوذك�ض تتفاوت في فل�صطين من لواء اإلى اآخر 
اأو من منطقة اإلى اأُخرى، اإالرّ اأنهم تمركزوا في مت�صرفية القد�ض ولواء عكا)21(، وبلغ عدد 

)18( ن، م �ض 129-128.
)19( روؤوف اأبو جابر، �ض40. 

)20( ن. م. �ض43.
ان 2005م. �ض29.  )21( جورج طريف وزهير غنايم، الق�ضية الوطنية الأرثوذك�ضية 1911-1948م، عمرّ
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االأرثوذك�ض في مت�صرفية القد�ض خالل القرن التا�صع ع�صر وبداية القرن الع�صرين على 
النحو االآتي:)22(

العددال�ضنةالت�ضل�ضل
15885عام 11885-1884
16702عام 21892-1886
25886عام 31894-1893
2603عام 41912-1911

المالحظ في هذه المرحلة تزايد اأعداد االأرثوذك�ض زيادة طبيعية، اإالرّ اأن اأعدادهم 
ا، اإثر  تراجعت عام 1922م حيث و�صل عددهم اإلى 22696 ن�صمة من اأ�صل 42685 �صخ�صً
التحول من االأرثوذك�ض اإلى الطوائف االأخرى، واأ�صبحوا ي�صكلون ما ن�صبته 45 بالمائة من 
الفترة 757182  تلك  البالغ عددهم في  فل�صطين  �صكان  بالمائة من  و4  الم�صيحيين، و5 

ن�صمة)23(. 

األف  القد�ض عن ثالثين  االأرثوذك�ض في منطقة  يزد عدد  لم  االأحوال،  وفي جميع 
الم�صيحيين  اأعداد  اأن  فيها  بيرّن  اإح�صائية،  باكوبو�ض  هندريكو�ض  اأورد  وقد  ن�صمة)24(. 
في مدينة القد�ض وحدها قد ارتفع من 6000 ن�صمة عام 1880م اإلى 14700 ن�صمة عام 
1922م، بينما ارتفع عدد اليهود خالل الفترة ذاتها من 17000 عام 1880م اإلى 45000 
اإلى 13500  ن�صمة عام 1880  ارتفعت من 8000  الم�صلمين فقد  اأعداد  اأما  عام 1922م 
ح�صب  القد�ض  �صكان  الأعداد  اأرقاًما  العارف  عارف  اأورد  وقد  1922م)25(.  عام  �صخ�ض 

اإح�صائية عام 1922م، ال تختلف كثيًرا عما اأ�صرنا اإليه عند هندريكو�ض كاالآتي:

 Justin Mc Carthy, population of Palestine, new yourk, p49-51-55 )22( هـــذه المعلومـــات م�صتمـــدة مـــن 
اعتمـــاًدا على االإح�صاءات العثمانية وانظـــر زهير غنايم، لواء عكا 1864- 1918م، موؤ�ص�صة الدرا�صات 

الفل�صطينية، بيروت 1999م، �ض128-103.
)23( �صحيفة فل�ضطين، العدد 1843، 7 ت�صرين االأول ل�صنة 1931م، �ض6.

)24( كلداني، �ض25.
ان، الجامعة  )25( هندريكو�ـــض باكوبو�ـــض فرانكن واآخرون، القد�س فـــي التاريخ، ترجمة كامـــل الع�صلي، عمرّ

االأردنية، 1992م، �ض278. روؤوف اأبوجابر، �ض 98-97.
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العددالديانةالت�ضل�ضل
13413م�صلمون1
14699م�صيحيون2
33971 ن�صمةيهود3

اأما في عام 1945م فقد كان توزيعهم في القد�ض على النحو االآتي:)26( 
العددالديانةالت�ضل�ضل

30630م�صلمون1
29350م�صيحيون2
97000 ن�صمةيهود3

نالحظ بو�صوح ازدياد عدد اليهود نتيجة الظروف التي هياأها االنتداب البريطاني 
لنقل االأرا�صي اإلى اليهود، وت�صجيع الهجرة اليهودية اإلى فل�صطين، وكانوا يتمركزون في 

القد�ض الغربية. 

وكان الم�صيحيون موزعين ح�صب مذاهبهم على النحو االآتي: 

اأوًل: الم�صيحيون ال�صرقيون وكانوا موزعين كاالآتي: 
العددالطائفةالت�ضل�ضل

8000اأرثوذك�س1
700�ضريان يعاقبه2
3000اأرمن جورجيون3
100اأقباط4
100اأحبا�س5
3000اأنجليكان6
100الم�ضيخيون7
200لوثريون8
2000هيكليون9

500�ضبتيون10
500اأ�ضدقاء11

18200المجموع

)26( عارف العارف، �ض430.
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ثانًيا: الم�صيحيون الغربيون وكانوا موزعين كاالآتي:)27(
العددالطائفةالت�ضل�ضل

5985لتين1
272روم كاثوليك2
300اأرمن كاثوليك3
120�ضريان كاثوليك4
50كلدان كاثوليك5

6727المجموع

الم�صار  االإح�صائية  ح�صب  القد�ض  في  الم�صيحيين  اأعداد  مجموع  اأن  يعني  وهذا 
ا.  اإليها 24.927 �صخ�صً

وهناك اإ�صارات اإلى اأن اأعداد الم�صيحين في القد�ض عام 1944م كان اأكثر من هذا 
العدد بع�صرة اآالف ن�صمة تقريًبا كما يقول المطران �صليم ال�صايغ مطران طائفة الالتين 

في االأردن، اأي ما يقارب الـ 35 األف ن�صمة.)28(

اأما الدكتور برنارد �صابيال فيرى اأن عدد الم�صيحيين في القد�ض في الفترة ذاتها 
وا�صتمروا كذلك حتى عام  ن�صمة عام 1961م،  واأ�صبحوا 10.982  ن�صمة  كان 29.350 
ا اأنه لو افتر�صنا اأن ن�صبة النمو ال�صكاني في القد�ض كان 2.2  1967م، ويرى �صابيال اأي�صً
بالمائة فاإن عدد الم�صيحيين يجب اأن ي�صل اإلى 22000 األًفا عام 2002م، اإال اأن اأعدادهم 
عام 2002م، لم تزد عن 11000 ن�صمة، اأي ثلث ما كان عليه عددهم عام 1945م، فال 
في مدينة  منه  اأكبر  باأ�صتراليا  �صدني  في  الم�صيحيين  المقد�صيين  يكون عدد  اأن  غرابة 

القد�ض)29(. 

)27( روؤوف اأبو جابر، �ض127- 128.
 www. isesco. 28( �صليـــم ال�صايـــغ، المقد�ضـــات الم�ضيحية فـــي فل�ضطين: المخاطـــر والحوار البنـــاء(

org. ma.arab.publiations. mokad,p7. ُي�صار اإليه ال�صايغ، المقد�صات.
)29( برنـــارد �صابيال، هجـــرة الم�ضيحين العرب: العوامل الدافعة وتحديـــات البقاء، ورقة عمل قدمت اإلى 

موؤتمر العرب الم�صيحيين 2002/3/11م.
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اأ�ضباب ومخاطر الهجرة الم�ضيحية من القد�س 
منذ اإن�صاء اإ�صرائيل عام 1948م تعر�ض الم�صيحيون على مر اأكثر من �صتة عقود 
لما تعر�ض له اإخوانهم من الم�صلمين في فل�صطين من الظلم والت�صريد والدمار وم�صادرة 
واأ�صتراليا  وكندا  المتحدة  الواليات  اإلى  الكثيرون  منهم  فهاجر  والممتلكات،  االرا�صي 
وم�صارق االأر�ض ومغاربها، حيث اأ�صبح الوجود الم�صيحي في القد�ض �صعيًفا جًدا ومهدًدا. 

من  �صكانها  تعداد  يقارب  القد�ض  في  الم�صيحيين  تعداد  كان  1948م  عام  وفي 
الم�صلمين، اأي نحو 50% من ال�صكان، ثم ت�صاءل هذا العدد نتيجة االعتداءات االإ�صرائيلية 
والممار�صات االإ�صرائيلية التع�صفية �صد المدنيين داخل المدينة المقد�صة، كهدم البيوت، 
التهجير  عمليات  اإلى  اإ�صافة  الم�صتوطنات،  واإقامة  والممتلكات،  االرا�صي  وم�صادرة 
الق�صري التي اأعقبت حرب عام 1948م وحرب عام 1967م وحرب ت�صرين عام 1973م 
وحروب لبنان، حتى اأ�صبحت ن�صبة عدد ال�صكان الم�صيحيين في القد�ض 10% من مجموع 
�صكان  من   %4 اأو   3 اإلى  الن�صبة  و�صلت  حتى  التراجع  في  االأعداد  وا�صتمرت  ال�صكان، 

المدينة. 

ر خبير الديمغرافيا الدكتور برنارد �صابيال في حديث ن�صرته وكالة االأنباء  وقد حذرّ
الم�صيحية  االإ�صالمية  الهيئة  عن  نقاًل  2010م  عام  ني�صان  من  ال�صابع  في  الفل�صطينية 
المقد�صيين  الم�صيحيين  لوحظت في �صفوف  التي  الهجرة  القد�ض، من ظاهرة  لن�صرة 

الذين يقطنون في غالب االأحيان في البلدة القديمة من القد�ض المحتلة. 

وقال: اإن عدد المقد�صيين الذين يتركون المدينة المقد�صة �صنوًيا ما بين 50 اإلى 
اأن عدد الم�صيحيين  اإلى  اأي ما يعادل ع�صر عائالت في المتو�صط، م�صيًرا  ا،  70 �صخ�صً

الذين يتركون االأر�ض الفل�صطينية يبلغ عددهم من 200 اإلى 300 �صخ�ض �صنوًيا.  

غت  واأو�صح اأن ظاهرة الهجرة هذه ناتجة عن ممار�صات �صلطات االحتالل التي فررّ
مدينة القد�ض من موؤ�ص�صاتها الدولية والمقد�صية، ما اأدى اإلى وجود فراغ وظيفي، اإ�صافة 
اإلى فراغ اال�صتقرار النف�صي واالجتماعي. واأكد د. �صابيال اأن المقد�صي المتعلم في كثير 
من االأحيان، ي�صطر للعمل في مدينة رام اهلل، حيث نقلت الموؤ�ص�صات هناك بعد اأن كانت 
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في القد�ض، نتيجة لممار�صات اإ�صرائيل، ومحاولة تكري�ض اأن القد�ض هي عا�صمة اإ�صرائيل 
الفل�صطينية المقد�صية من خالل هذه  االأبدية. وحذر �صابيال من ق�صية تهجير االأدمغة 
للرد على هذه  �صيا�صة ممنهجة  بر�صم  المعنية  الفل�صطينية  الجهات  داعًيا  الممار�صات، 
ا ح�صب الكتاب  الممار�صات. واأو�صح اأن عدد ال�صكان داخل البلدة القديمة 37075 �صخ�صً

االإح�صائي للقد�ض عام 2008م، موزعين على النحو االآتي: 
 .33181 • العرب: 

 .3894 • اليهود: 

 وبح�صب االأحياء موزعين على النحو االآتي: 
 - الحي االإ�صالمي 26646. 

 - الحي الم�صيحي 5419. 
الحي  ي�صكنون هذا  الذين  اليهود  الرقم  وي�صم هذا  االأرمني 2464.  الحي   -  

1348؛ اإذ اإن الحي االأرمني ال يتجاوز 1100 �صخ�ض. 
ا. - الحي اليهودي 2546 �صخ�صً

اأما القد�ض ال�صرقية في حدود البلدية، فقد اأ�صار الدكتور �صابيال اإلى اأن �صكانها 
الذين فر�صت عليهم اإ�صرائيل عنوة البقاء خارج الجدار، بلغ عددهم اأكثر من 55 األف 
االأمر  �صيا�صة  فر�ض  اإطار  في  مقيًما  المقد�صي  تعتبر  التي  اإ�صرائيل  �صيا�صة  ومع  ن�صمة، 
الحقوق  �صيخ�صرون  الذين  )الزرقاء(  المقد�صية  الهوية  حملة  من  هوؤالء  على  الواقع 

االأ�صا�صية للمواطنة اذا ما ا�صتمر الو�صع على ما هو عليه.)30( 

االأوقاف  وزارة  في  الم�صيحية  لل�صوؤون  الم�صاعد  الوكيل  عي�صى،  حنا  الدكتور  اأما   
اأنرّ هجرة الم�صيحيين من االأرا�صي الفل�صطينية وبخا�صة من مدينة  الفل�صطينية، فبيَّن 
اآخر  تتحدث  عندما  �صيما  وال  مقلقة،  ظاهرة  اأ�صبحت  االأخيرة،  االآونة  في  القد�ض 

(30) http: //www.elquds.org, 7/4/2010.
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يهاجرون  وغزة  وال�ضفة  القد�س  من  م�ضيحي   600 اأن  عن  الدقيقة  والأرقام  الم�ؤ�ضرات 
من البلد �ضن�ًيا للإقامة الدائمة في دول اأميركا واأوروبا والخليج العربي، م�ضيًرا اإلى اأنه 
كان عدد الم�ضيحيين الفل�ضطينيين قبل العام 1948م اأكثر من الآن، وهذا ب�ضبب ا�ضتمرار 
المقيمين في  بل على  الفل�ضطينيين؛  تقت�ضر على  لم  الم�ضيحيين  واأن هجرة  هجرتهم، 
منطقة ال�ضرق الأو�ضط من الم�ضيحيين منذ منت�ضف القرن الما�ضي وحتى ي�منا هذا. 
اأهداف  واأبرز  ومت�ا�ضلة،  م�ضتمرة  وب�ض�رة  اأعلى  بن�ضب  فل�ضطين هي  الهجرة من  لكن 
الهجرة تك�ن لأ�ضباب اقت�ضادية، ول �ضيما اأّن الم�ضيحيين في معظمهم يف�ضل�ن العي�س 
في المدينة على القرى، ول يحبذون العمل في الزراعة، ولذا تجدهم يهاجرون من البلد 
اأن  في حال عدم ت�افر فر�س العمل في المجال التعليمي والمهن الأخرى، م�ضّدًدا على 
ا�ضتمرار الهجرة هذه ت�ضكل خط�رة على الترابط الجتماعي، وعلى ثقافة الم�ضيحيين، 

وعلى وج�دهم ب�ضكل عام في فل�ضطين. 

وقدر عي�ضى عدد الم�ضيحيين في القد�س الآن بـ 10 اآلف بينما كان في الما�ضي اأكثر 
من 50 الًفا، م�ؤكًدا اأن فل�ضطين اأر�س الم�ضيح، وهذا ي�ؤثر على انتمائهم ال�طني والديني 
واللغة والعادات والتقاليد عندما يترك�ن وطنهم ويهاجرون، كما اأن وج�دهم في فل�ضطين 
ه� لتعزيز ال�ج�د الم�ضيحي الفل�ضطيني ال�ضرقي، وهجرتهم ت�ضاهم في تر�ضيخ ال�ج�د 
الم�ضيحي الغربي، والذين هم لي�ض�ا فل�ضطينيين بل ي�ناني�ن ولغتهم لي�ضت عربية. وفي 
الفترة بين �ضنتي 1967 -1993م، غادر ال�ضفة الغربية وقطاع غزة نح� 13000 مهاجر 

م�ضيحي منهم 8000 في ال�ضفة الغربية و 5000 في قطاع غزة)31). 

وكي نعرف اأعداد المهاجرين الم�ضيحيين من مدن ال�ضفة الغربية، ل بد من الإ�ضارة 
اإلى اأن عدد المغتربين من منطقة بيت لحم ي�ضل اإلى نح� 100.000 م�ضيحي، بينما عدد 
المغتربين في بيت جال في ت�ضيلي ي�ضل اإلى 25000 م�ضيحي، ونح� 2000-30000 م�ضيحي 

غادروها في ال�ضن�ات 1967-1970م. 

(31) http: //www.ling.org, a 13/4/2010. 
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وفي جميع االأحوال، فاإن عدد الم�صيحيين العرب ال يتجاوز االآن في القد�ض 11 األف 
ن�صمة وي�صكلون 7.1% من عدد ال�صكان الفل�صطينيين القاطنيين في المدينة. بينما كان 
مطران  حنا،  عطااهلل  المطران  األقاها  عظة  وفي  ن�صمة.   29350 1944م  عام  عددهم 
�صب�صطية للروم االأرثوذك�ض في كني�صة القيامة في القد�ض القديمة بتاريخ 2009/9/6م 
اأن عدد م�صيحيي  اإلى  اأ�صار  الأيام الفل�صطينية بتاريخ 9/7 /2009م،  ون�صرتها �صحيفة 

القد�ض في تناق�ض، وال يزيد في هذه المرحلة عن 8 اآالف ن�صمة.)32(

ن�صرته  �صعود  اآل  العزيز  بن عبد  لالأمير طالل  مقال  اإلى  االإ�صارة  هنا من  بد  وال 
عنوان  تحت  2002م  ل�صنة  الثاني  كانون  �صهر  من  الثالثين  في  اللبنانية  النهار  جريدة 
البناء  ركائز  اإحدى  الم�صيحيون  العرب  �صكل  »لقد  يقول:  العرب«  الم�ضيحيين  »بقاء 
و�صيا�صًيا  ثقافًيا  ركًنا  كانوا  اال�صالم  فجر  ففي  ال�صواء،  على  والحديث  القديم  العربي 
وع�صكرًيا من الدولة العربية التي تو�صعت �صرًقا حتى بالد ال�صند، وغرًبا حتى اإ�صبانيا، 
وكانوا اأحد عنا�صر القوة الدافعة التي حملت االإ�صالم اإلى خارج الجزيرة العربية وبالد 
ال�صام، والتي �صكلت اأحد العنا�صر الحا�صمة في تو�صع هذه الدولة ونموها و�صيادتها على 
معظم العالم القديم. وفي ع�صر النه�صة الممتد طول القرنين التا�صع ع�صر والع�صرين لم 
يغب العرب الم�صيحيون عن دورهم في اإعادة اإحياء معالم العروبة وم�صمونها الح�صاري 
الجامع والمنفتح على الح�صارات االأخرى الناه�صة في مرحلة التراجع العربي، و�صكلوا 
حلقة و�صل وات�صال وعمًقا ثقافًيا اأ�صياًل في العروبة، ومتقدًما في الع�صرنة والحداثة. 
في  م�صتمًرا  تحدًيا  يخلقون  المناهل،  المتنوعة  ثقافتهم  بف�صل  يزالون  وال  كانوا  لقد 
االجتماعي  الن�صيج  يغني  تنوًعا  باعتباره  المعنى  هذا  تلغي  وهجرتهم  والفكر،  الثقافة 

العربي والدولة العربية الع�صرية«.)33(

)32( القد�ـــس - المطلـــوب لقـــاء اإ�ضالمـــي م�ضيحـــي net www.islam.online، وانظـــر �صليـــم ال�صايغ، 
المقد�صـــات �ـــض7. انظـــر ب�صاأن عظـــة المطـــران عطااهلل حنـــا �صحيفـــة الأيـــام الفل�صطينيـــة، تاريخ 

 www.al-ayyampsznews 2009/9/7م، وموقع الأيام على االإنترنت
)33( انظر: جريدة النهار اللبنانية، 30 كانون الثاني 2002م.
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لقد اأدى م�صيحيو القد�ض دوًرا بارًزا على مختلف ال�صعد ال�صيا�صية واالقت�صادية 
الم�صيحي  ال�صكاكيني  خليل  كتب  اأن  اإلى  هنا  ن�صير  اأن  ويكفي  والثقافية  واالجتماعية 
االأرثوذك�صي المقد�صي، كانت اأف�صل الكتب لتعليم اأبناء القد�ض وفل�صطين اللغة العربية 
في القرن الع�صرين، ومن العائالت الم�صيحية في القد�ض: كتانة، زنانيري، قطان، نعيم، 
األبينا،  نا�صر، خمي�ض،  المازة، حداد،  اأنطونياو�ض،  وا�صتكلف،  العي�صى، عطاهلل،  �صابا، 
�صاغورية، دردريان وقلبيان )اأرمن(، حمارنة وكراد�صة و�صوالحة )اأُ�صولهم من مادبا( 
�صوي�ض واأ�صلهم من الفحي�ض، طنو�ض و�صعيد و�صالح و�صالمة وحم�صي وحلبي ونعمان 
دحبور،  طليل،  ديب،  �صنونو،  مح�صي،  )�صريان(،  ومارتو  ومن�صور  ومرق�ض  ولورنزو 
حب�ض،  فريج،  من�صور،  �صتراغالي�ض،  �صحار،  ن�صار،  �صاكر،  فار�ض،  منه،  ميو،  حالق، 
داود، بواب، حنانيا، مروم، مجج، عبده، الغوري، الخوري، القد�صي، الكر�صة، اليو�صف، 

ق�صي�صية، الجوزي، كتن، �صبر، �صكاكيني، البرامكي، ثيودوري)*(. 

ويمكن ح�صر اأ�صباب هجرة الم�صيحيين من القد�ض في النقاط االآتية: 
اأوًل: ا�صتمرار االحتالل االإ�صرائيلي للقد�ض وال�صفة الغربية، حيث يعاني م�صيحيو 
القد�ض ما يعاني منه م�صلمو القد�ض وفل�صطين، فهم ال ي�صتطيعون بناء البيوت الجديدة، 
فل�صطين،  بقية  في  وذويهم  اأهلهم  ويعي�صون مقطوعين عن  القديمة،  بيوتهم  ترميم  وال 
التي  الظالمة  و�صرائبه  التع�صفية  االحتالل  وقوانين  االإ�صرائيلية  للممار�صات  يخ�صعون 
تدفعهم اإلى خارج اأ�صوار المدينة، بينما يعي�صون في بقية اأنحاء فل�صطين في �صجن كبير 
ا�صمه »الجدار االأمني« هذا من جهة، ومن جهة اأخرى �صرعت اإ�صرائيل في اتباع �صيا�صة 
جديدة ت�صتهدف اإبعاد الفل�صطينيين القادمين من قطاع غزة لالإقامة في ال�صفة الغربية 
والقد�ض، وكذلك االأمر بالن�صبة اإلى االأ�صخا�ض الذين يقيمون في مدينة القد�ض، وهم من 
ال�صفة الغربية اأو يحملون هوية فل�صطينية ومتزوجون من مدينة القد�ض. هذا عدا حملة 

)*( تـــم تجميـــع هذه االأ�صماء من مقاالت ن�صرتها �صحيفتا فل�ضطين ومـــراآة ال�ضرق، خالل الفترة من عام 
1911 وعـــام 1948، تتعلـــق بالق�صية الوطنيـــة الفل�صطينية، وقد �صدرت المقـــاالت في كتاب الق�ضية 
الوطنيـــة الأرثوذك�ضيـــة فـــي فل�ضطيـــن والأردن خـــالل الفتـــرة 1911م-1948م، تاأليـــف جورج طريف 

ا روؤوف اأبو جابر، �ض131.  الداوود وزهير غنايم، وانظر اأي�صً
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التي  المتطرف،  االإ�صرائيلي  اليمين  التي تقودها حكومة  اإ�صرائيل االإعالمية وال�صيا�صية 
تتمركز على اعتبار القد�ض الموحدة عا�صمة الإ�صرائيل واإ�صدار القوانين واالأنظمة التي 

تخدم اأهدافها كقانون المواطنة ويهودية الدولة. 

المدينة  عزل  على  اإ�صرائيل  تعمل  حيث  القد�ض:  في  اليهودي  اال�صتيطان  ثانًيا: 
المقد�صة بحزام من الم�صتوطنات تف�صلها عن باقي مناطق ال�صفة الغربية، وي�صكن داخل 
اأ�صوار القد�ض حوالي ثالثة وثالثين األف فل�صطيني، في حين يبلغ مجموع الفل�صطينيين 
الذين ي�صكنون داخل حدود البلدية ح�صب التق�صيمات االإدارية للمحتلين حوالي ربع مليون 
ن�صمة، يقابلهم حوالي مائتي األف م�صتوطن ا�صتولوا على 35% من م�صاحة المدينة، واأقاموا 
م�صتوطناتهم عليها، وي�صل عدد البناء اال�صتيطاني في القد�ض ال�صرقية حتى بداية العام 
البناء  األف وحدة �صكنية، في حين كان �صفًرا عام 1967م. ويبلغ عدد  اإلى 52  2004م 
العربي ثالثين األف وحدة �صكنية على 14% من م�صاحة المدينة، كانت منها اثنتا ع�صر األف 
وحدة �صكنية قائمة قبل وقوع المدينة تحت االحتالل، وتعمل ال�صيا�صة االإ�صرائيلية على 
عدم ال�صماح للبناء العربي، في حين يزداد البناء اال�صتيطاني يومًيا، كما تعمل اإ�صرائيل 
على تفريغ المدينة من �صكانها العرب الفل�صطينيين ب�صتى الطرق ومختلف االأ�صاليب.)34( 
واأو�صحت درا�صة حول مدينة القد�ض المحتلة بعنوان »مدينة القد�س: درا�ضة في ال�ضراع 
وُن�صرت في الخام�ض  اأبو طويلة،  الدكتور جهاد  اأعدها  الت�ضوية«،  الإقليمي ومقترحات 
من �صهر كانون الثاني 2011م على موقع الهيئة االإ�صالمية الم�صيحية لن�صرة القد�ض، اأن 
�صلطات االحتالل االإ�صرائيلي �صادرت 86% من م�صاحة �صرقي القد�ض المحتلة، واأكدت اأن 
واقع اال�صتيطان في القد�ض وما و�صل اإليه ال يمكن تـجاهله، واأن م�صتقبل القد�ض ال�صيا�صي 

بات محكومًا بنتائج اال�صتيطان، وم�صادرة االأرا�صي وجدار الف�صل العن�صري. 

ثالًثا: غياب اال�صتقرار ال�صيا�صي واالأمني واالجتماعي الناجم عن ظروف االحتالل.
رابًعا: ال�صعي اإلى تح�صين الظروف االقت�صادية، وقد هاجر اأهل القد�ض في البداية 

اإلى المدن المجاورة وبالذات اإلى مناطق يافا وحيفا وعكا وغزة. 

خام�ًضا: عدم توفر التعليم العالي في االأرا�صي الفل�صطينية. 

http://www.minshawi.com .34( اإيمان م�صاروة، ال�ضتيطان في القد�س القديمة، القد�ض 2006م(
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المدينة  على  كبيًرا  خطًرا  ي�صكل  القد�ض  من  الم�صيحية  الهجرة  ا�صتمرار  اإن 
ه االأنظار اإليها قدا�صة البابا بول�ض ال�صاد�ض في ر�صالة الف�صح  المقد�صة، واإن خير َمْن وجرّ
عام 1974م، عندما قال متحدًثا عن م�صيحيي القد�ض: »هوؤالء االإخوة واالأخوات الذين 
يعي�صون حيث عا�ض الم�صيح، والذين ما زالوا حول االأماكن المقد�صة هم خلفاء الكني�صة 
االأولى، اإنهم اأ�صل كل الكنائ�ض واإذا زال الوجود الم�صيحي في القد�ض، فاإن حرارة ال�صهادة 
الحية في االأر�ض المقد�صة �صتنطفىء، واالأماكن المقد�صة في القد�ض وفل�صطين �صت�صبح 

متاحف«.)35(

القد�ض(،  اأجل  من  مًعا  وم�صيحيون:  )م�صلمون  ال�صادر عن  الختامي  البيان  وفي 
دينية  مرجعية  وع�صرين  مائة  بح�صور  1996م  عام  حزيران  في  بيروت  في  عقد  الذي 
بحق  اإ�صرائيل  ترتكبها  التي  الجرائم  اأن  البيان  ذكر  وفكرية،  وم�صيحية  اإ�صالمية 
والم�صاندة  الدعم  لوال  لتقع  كانت  ما  القد�ض  في  والم�صيحية  االإ�صالمية  المقد�صات 
العالم  الكنائ�ض وهيئات  البيان  توفرها دول وقوى عالمية كبرى، وطالب  التي  والتغطية 
االإ�صالمي ومنظماته باأن يكون تحرير القد�ض �صغلها ال�صاغل، وت�صرف له كل جهد ودعم 

في كل مجال اإلى اأن يزهق الباطل وينت�صر الحق.)36( ويمكن ان يتحقق ذلك من خالل:

 اأوًل: اأن يعتبر الم�صيحيون العرب اأن ق�صية القد�ض تعني اأكثر من الرمز واالآثار، فهي 
واالإيماني  االإن�صاني  لح�صورهم  التاريخ  في  المحفور  الروحي  االرتباط  تج�صد 
باإيمانهم  و�صهادتهم  كرازتهم  انطالق  نقطة  تمثل  وهي  العربية،  المنطقة  في 
عربية،  وم�صيحية  عرب،  م�صيحيون  ال�صرقي،  الم�صيحي  بتراثهم  وتميزهم 

وكني�صة عربية كني�صة الم�صيح بما فيها من اإيمان. 

اأن ق�صية القد�ض هي دينية للم�صلمين ودينية للم�صيحيين  اأن يعتبر الم�صلمون  ثانًيا: 

)35( �صالح حمارنة، دور الأوقاف في �ضمود القد�س وموقف البطريركية الأرثوذك�ضية، من�صور في كتاب 
ان، �ض151.  اأبحاث الندوة التا�ضعة ليوم القد�س 10-12 ت�ضرين الأول 1998م، عمرّ

www. islamonline .36( اإ�صالم اأون الين نت(
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ا وقومية تجمع الطرفين تحت عباءتها، يجد كل طرف م�صيره فيها، تغذيه  اأي�صً
دوافعه االإيمانية والعقائدية بحيث يكون هناك قرار م�صيحي اإ�صالمي م�صيري 

بااللتقاء على عروبة القد�ض للحفاظ عليها في وجه المخططات التهويدية. 

والمقد�صات، من دخول  القد�ض  لن�صرة  الم�صيحية  االإ�صالمية  الهيئة  وقد حذرت 
على  »االإ�صرائيلية«  الهجمة  في  ت�صاعد  مع  ال�صديد  الخطر  مرحلة  في  المحتلة  القد�ض 
الحكومة  وداخل  »الكني�صت«  داخل  �صهيوني  لوبي  بت�صكيل  موؤخًرا  تعزز  الذي  المدينة، 

االإ�صرائيلية ي�صم غالبية االأحزاب بهدف ا�صتمرار دعم تهويد المدينة. 

االحتالل  القد�ض«  في  الم�صيحي  الفل�صطيني  »التجمع  ل  حمرّ ذاته  ال�صياق  وفي 
رئي�ض  دلياني  ديمتري  وقال  المدينة.  من  الم�صيحيين  الفل�صطينيين  هجرة  م�صوؤولية 
التجمع خالل ور�صة عمل لهذا الغر�ض عقدت في المدينة »اإن االحتالل وممار�صاته هي 
ال�صبب الرئي�صي والمبا�صر للهجرة والتهجير التي ت�صتهدف ال�صعب الفل�صطيني ب�صكل عام 
وبالتالي الم�صيحيين وكنائ�صهم وموؤ�ص�صاتهم الدينية«. واأ�صاف دلياني اأن »القد�ض تمثل 
نموذًجا دقيًقا لتحليل اأ�صباب الهجرة الم�صيحية، حيث اإن غالبية م�صيحيي القد�ض كانوا 
يقطنون في اأجزاء القد�ض التي احتلت عام 1948م، وهو حال الم�صيحيين الفل�صطينيين 
الذين عا�ض معظمهم في اأرا�صي فل�صطين المحتلة في نف�ض العام«. وتابع: »ما نراه اليوم 
من ممار�صات تهويد في القد�ض، التي تحمل معاني �صيا�صية تخدم الهدف نف�صه في و�صع 
حد للوجود الفل�صطيني، بما فيه الم�صيحي، في االأرا�صي المقد�صة ب�صكل عام وفي القد�ض 

المحتلة ب�صكل خا�ض«.)37(

اأخيًرا، اأود التاأكيد باأن ر�صالة االأماكن المقد�صة )ر�صالة الب�صارة والمهد والقيامة 
ارتباط  الأن  ذلك  لها  معنى  ال  ر�صالة   ، حيرّ م�صيحي  عربي  غياب  في  ت�صبح  والتجلي( 
كني�صة  فاإن  وعليه  المميز،  معناها  حجارتها  يك�صب  المقد�صة  باالأماكن  الموؤمن  ال�صعب 

(37) 7/2/2010, http://www.rmcshinar.com.



- 314 -

كل  اإن  الب�صر.  كني�صة  اإن هاجرت  ور�صالتها وحتى هويتها  وقيمتها  تفقد معناها  الحجر 
ذلك يذكر بالخطر االأكيد نتيجة االزدياد المتنامي لليهود في القد�ض ب�صكل خا�ض، وفي 
فل�صطين ب�صكل عام، االأمر الذي يتطلب وقفة عربية واإ�صالمية واحدة وفاعلة وقادرة على 
تحريك المجتمع الدولي لل�صغط على اإ�صرائيل لوقف ممار�صاتها التع�صفية في االأرا�صي 
التراب  على  الم�صروعة  حقوقهم  الفل�صطينيين  ومنح  اال�صتيطان،  ووقف  الفل�صطينية، 
الوطني الفل�صطيني واإقامة دولتهم الم�صتقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م، 

وعا�صمتها القد�ض ال�صرقية. 
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مدينة القد�س القديمة واأ�سوارها
في لجنة اليون�سكو للتراث العالمي

دة. ريتا عو�س*

مدخــــــــــــــل 
اليون�صكو  قائمة  في  فريدة  حالة  واأ�صوارها«  القديمة  القد�ض  »مدينة  موقع  ي�صكل 
للتراث العالمي، والتي ت�صمرّ المواقع الثقافية والطبيعية في العالم، ذات القيمة العالمية 
االإ�صتثنائية. وتتاألف هذه القائمة اليوم من ت�صعمائة وواحد وثمانين موقًعا ثقافًيا وطبيعًيا، 
تقع في مائة و�صتين دولة ع�صًوا في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، التي 
اأقرها موؤتمر عام اليون�صكو في ت�صرين االأول/اأكتوبر �صنة 1972م)1(. ففي عام 1981م 
�صجلت لجنة التراث العالمي)2( موقع »مدينة القد�ض القديمة واأ�صوارها« في قائمة التراث 
ل الموقع في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. وعبر  العالمي، وفي عام 1982م �ُصجرّ
ثالثة عقود من الزمن، حدثت تغييرات عديدة في �صوؤون ال�صيا�صة ال�صرق اأو�صطية، وفي 
خطاب اليون�صكو حول القد�ض، في لجنة التراث العالمي وبخا�صة بعد ان�صمام اإ�صرائيل 
من  ابتداء  �صنوات  الأربع  اللجنة  في  ع�صًوا  اأ�صبحت  حيث  االتفاقية،  اإلى  1999م  عام 
ا�صتثنائية  حالة  القد�ض  جعل  في  ت�صاهم  التي  الرئي�صية  العوامل  اأن  غير  2006م.  عام 
لها خ�صو�صيتها في لجنة التراث العالمي لم تتغيرّر؛ فالمدينة ما زالت تحت االحتالل، 

* خبيرة في �صوؤون الثقافة والفنون والتراث والعالقات الثقافية/فل�صطين - تون�ض.
)1( دخلت حيز التنفيذ في 17 كانون االأول/دي�صمبر 1975م، ان�صمت ثماني دول عربية اإلى االتفاقية قبل 
)1974/3/5م(،  العراق  )1974/2/7م(،  م�صر  االن�صمام:  تواريخ  ح�صب  هي  التنفيذ  حيرّز  دخولها 
االأردن  )1975/3/13م(،  تــونــ�ــض  )1974/6/24م(،  الــجــزائــر  )1974/6/6م(،  ــودان  ــص ــ� ال

)1975/5/5م(، �صورية )1975/5/13م(، المغرب )1975/10/28م(. 
العالمي  التراث  اليون�صكو لحماية  اتفاقية  لواحدة وع�صرين دولة طرًفا في  اللجنة من ممثلين  تتاألف   )2(

الثقافي والطبيعي )1972م( تت�صكل باالنتخاب من قبل الدول االأطراف في االتفاقية. 
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ي اللجنة الدولية، وتتجاهل قراراتها ب�صاأن القد�ض،  واإ�صرائيل ما تزال تتمادى في تحدرّ
وتوا�صل تغيير الهويرّة الثقافية للمدينة المقد�صة، وت�صتمررّ ب�صكل مت�صارع ومكثرّف في القيام 
االأثريين  من  عدد  يدعوه  ما  �صياغة  بهدف  المحتلة)3(  المدينة  في  االأثرية  بالحفريات 
بالحقائق  والخرافة  االأ�صطورة  تدمج  للتاريخ  م�صورّهة  »رواية  بـ  اأنف�صهم:  االإ�صرائيليين 
االأميركية  المتحدة  الواليات  بدعم  اللجنة،  اجتماعات  في  تتمتع  تزال  وما  االأثرية«)4(، 

وعدد من حلفائها. 

ت�ضجيل »مدينة القد�س القديمة واأ�ضوارها« في قائمة التراث العالمي 
بداأ ح�صور القد�ض في لجنة التراث العالمي عام 1980م في الدورة الرابعة الجتماع 
م االأردن)5( تر�صيح »مدينة القد�ض القديمة واأ�صوارها« للت�صجيل في قائمة  اللجنة حين قدرّ
التراث العالمي. وقررت اللجنة اتخاذ االإجراءات الالزمة لدرا�صة هذا المقترح، لما يمثله 
الموقـــع من قيـــم عالمية ذات اأهمية فريدة مـــن النواحي الدينيـــة والتاريخية والمعمارية 

ر في عام 2010م، ذكر المدير التنفيذي لهيئة االآثار االإ�صرائيلية اأن ات�صاع الحفريات  )3( في اإعالن م�صورّ
في مدينة القد�ض القديمة في ال�صنوات الخم�ض وال�صت االأخيرة لم ي�صبق له مثيل وقال: »نحن نجري 

حفريات )في المدينة القديمة( كما لم يحفر اأحد طوال مائة وخم�صين عاًما«. الهالالن في االأ�صل. 
“We are digging (in the Old City) as no one has dug for 150 years”.. Yonathan Mizrachi, 
Between Holiness and Propaganda; Archaeology and Political Claims over the Old City of 
Jerusalem, p. 4. December 2011. In www.alt-arch.org. 
(4) “a distorted version of history – merging myth and legend with archaeological fact”. 

H. Watzman, “Deep Divisions,” Nature 447, (3 May 2007), pp. 22-24, cited from 
Mick Dumper and Craig Larkin (2012), “The Politics of Heritage and the Limitations 
of International Agency in Divided Cities: The role of UNESCO in Jerusalem’s Old 
City”, p. 5. www. conflictincities. org. 

وكتب رفايل غرينبرغ، اأ�صتاذ علم االآثار في جامعة تل اأبيب تحت عنوان »علم اآثار �صحل ووح�صي«: »معظم 
االأبحاث االأثرية في القد�ض تجري مدفوعة ب�صغوط من جماعات واأفراد ذوي م�صالح �صيا�صية بهدف »اإثبات« 
حقوقنا التاريخية في المدينة اأو اإخالء م�صاحة للبناء« واأنهى مقالته بقوله: »بعد 40 �صنة من ال�صيطرة على 

المدينة، اإننا نحفر كاأنه لن يكون هناك غد«. 
“Most of the archaeological research in Jerusalem is being driven by pressures from 
politically interested groups and individuals with the aim of “proving” our historical rights 
in the city or clearing an area for construction” … “After 40 years of controlling the city we 
are digging as if there were no tomorrow.” 
www. haatretz. com, October 8, 2009. Raphael Greenberg, “Shallow and Brutal Archaeology”.

)5( �صادق االأردن على االتفاقية بتاريخ 1975/5/5م. 
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والفنيــــة.)6( وُعر�ض ملف تر�صيح القد�ض من �صمن ملفــــات المواقع العالمية المر�صحة 
ذلــــك العام، علــــى اجتماع مكتب اللجنــــة المنعقد بباري�ض ما بيــــن )4-1981/5/7م( 
ولالإعــــداد للــــدورة الخام�صــــة الجتماعهــــا، وكــــان مــــن المقرر عقــــده بمدينــــة �صيدني 
باأ�صتراليا مــــن 26-1981/10/30م. والأن المكتب لم ي�صل اإلى اتفاق عام ب�صاأن ت�صجيل 
له ت�صجيل القد�ض لدى بع�ض اأع�صاء اللجنة من »م�صكالت اإجرائية  الموقع، نظًرا لما ي�صكرّ
ر عر�صه على اللجنة، �صاحبة القرار النهائي. غير اأن �صبعة ع�صر ع�صًوا  وقانونيـــة«)7(، قررّ
مـــن مجمـــوع اأع�صاء اللجنـــة المكون من واحـــد وع�صرين ع�صـــًوا)8( دعوا اإلـــى عقد دورة 
ا�صتثنائيـــة للجنـــة لدرا�صة بنـــد اأ�صا�صي واحد و�صع على جدول اأعمالهـــا، هو الطلب الذي 
مه االأردن لت�صجيل القد�ض في قائمة التراث العالمي، وقد بيرّن ممثل االأردن في اجتماع  قدرّ
الدورة اال�صتثنائية)9(، اأن �صبب الدعوة يعود اإلى تراجع عدد من اأع�صاء مكتب اللجنة عن 

(6) http: //whc.unesco.org, Committee Sessions, 04COM Paris, France (1980), p. 6. 
�صيكـــون مرجعنا الموقـــع االإلكتروني لمركز التراث العالمـــي باليون�صكو الم�صار اإلى عنوانـــه هنا، ما لم نورد 

خالف ذلك. 
(7) Ibid, 05BUR, Paris, France (1981), p. 11. 

الدول االأع�صاء في المكتب: اأ�صتراليا وبنما وتون�ض وفرن�صا والواليات المتحدة االأميركية. 
يالحـــظ اأن اتفاقيـــة التراث العالمي ال تتطـــرق اإلى المواقع التراثية الواقعة تحـــت االحتالل، في حيـن تن�ض 
المـــادة 11 )1( علـــى التالـــي: »ترفع كل دولـــة طرف في هـــذه االتفاقية، اإلـــى لجنة التـــراث العالمي، بقدر 
االإمكـــان، جرًدا بممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعـــة في اإقليمها... «، و )3( »ال يدرج بند في قائمة 
التراث العالمي، اإال بموافقة الدولة المعنية، وال يوؤثر اإدراج ملك واقع في اأر�ض تكون ال�صيادة اأو االخت�صا�ض 
عليهـــا مو�صـــوع مطالبة عـــدة دول على حقوق االأطـــراف في المنازعـــة«. )الترجمة الر�صميـــة لالتفاقية اإلى 
اللغـــة العربيـــة(. وُي�صـــار اإلى اأن م�صطلح »اإقليـــم« الم�صــتخدم هنا هـــو في الن�ض االأ�صلي باللغـــة االإنكليزية 
(territory)، واأن »بنـــد« و»ملـــك« همــا في الن�ض باللغــة االإنكــليزية (property)، وهو ما يــدل على عدم دقة 

الن�ض العربي لالتفاقيــة.
whc.unesco.org, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage. 

والكنغو وم�صر وفرن�صا  وبلغاريا وقبر�ض  والبرازيل  واأ�صتراليا  االأرجنتين  اللجنة:  االأع�صاء في  الدول   )8(
وتون�ض  و�صوي�صرا  وال�صنغال  وبنما  وباك�صتان  ونيبال  وليبيا  واالأردن  واإيطاليا  والعراق  وغينيا  واألمانيا 

01EXTCOM Paris, France (1981) .والواليات المتحدة االأميركية
)9( فـــاز االأردن بع�صوية اللجنة في الجمعيـــة العامة للدول االأع�صاء في اتفاقية التراث العالمي التي عقدت 
ببلغـــراد 1980/10/7م، وبذلـــك اأتيح لممثله الم�صاركة في مـــداوالت اجتماع اللجنة التي تقت�صر على 

General Assembly, O3GA Belgrade, Yugoslavia (1980) .الدول االأع�صاء
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دة وغير  القرار المتخذ باالإجماع في الدورة الرابعة للجنة، وتناول ما اأ�صماه: »م�صائل معقرّ
ذات �صلـــة، ال تدخـــل في نطاق اخت�صا�ـــض اللجنة وال مكتبها«)10(. واأحـــاط رئي�ض اللجنة 
اأع�صاءهـــا علًما، بـــاأن اإ�صرائيل طلبت دعوة ممثـــل عنها للم�صاركة في مـــداوالت اللجنة، 
وطالـــب ممثل الواليـــات المتحـــدة االأميركية اإعطاء الحـــق الإ�صرائيل بالتحـــدث ب�صفتها 
»الدولة الم�صوؤولة عن اإدارة مدينة القد�ض القديمة والم�صيطرة عليها بحكم االأمر الواقع«. 
غيـــر اأن رئي�ـــض اللجنة راأى اأنه باال�صتناد اإلى قواعد عمـــل اللجنة، ال يمكن دعوة اإ�صرائيل 

للم�صاركة في الدورة الأنها لي�صت دولة طرًفا في االتفاقية)11(. 
 وبالرغم من المداوالت الم�صهبة لم ت�صل اللجنة اإلى توافق ب�صاأن ت�صجيل الموقع، 
فتـــم اللجوء اإلـــى الت�صويـــت، واتخذ قرار ت�صجيـــل »مدينـــة القد�ض القديمـــة واأ�صوارها« 
باأغلبيـــة اأ�صـــوات اأع�صاء اللجنة، في قائمـــة التراث العالمي، فيما اعتر�ـــض اأحد اأع�صاء 
اللجنـــة، وامتنع خم�صة منهم عـــن الت�صويت)12(. ورغم منا�صدة ممثـــل االأردن في اللجنة 
اأع�صاءها تاأييد الطلب االأردني »الأجل االإن�صانية والتراث«، وتاأكيده اأن االأردن »ال ي�صتخدم 
اللجنـــة وال مداوالتها اأداة لتحقيق مطالب �صيا�صيـــة«)13(، ورغم تذكير نائب المدير العام 
لليون�صكـــو بقرار موؤتمر عام المنظمة في دورة اجتماعاته الحادية والع�صرين عام 1980م 
بـ�صرورة »التعجيل باإجـــراءات �صمرّ مدينة القد�ض اإلى قائمة التراث العالمي، والنظر في 
ت�صجيلهـــا في قائمـــة التراث العالمي المهـــدد بالخطر«)14(، فاإن ممثـــل الواليات المتحدة 
االأميركيـــة الذي �صـــورّت �صد ت�صجيل المدينـــة، و�صف الطلب االأردني باأنـــه: »تر�صيح غير 
مقبـــول«، وو�صف قرار اللجنة باأنه: »خطوة كبيرة في االتجاه الخاطئ« يوؤدي ح�صب قوله، 
»اإلـــى اإدخال عن�صر ت�صيي�ض اإلى لجنة التراث العالمي«، وقال: »اإن وفد الواليات المتحدة 

01EXTCOM, p. 3 (10). يالحظ اأن الدورة العادية للجنة كانت �صتعقد بعد �صهر ون�صف من هذا التاريخ، 
غيـــر اأن الدعـــوة لدورة ا�صتثنائية للجنـــة ي�صير اإلى وجود �صغوط على الدول التـــي دعت لعقدها التخاذ 

قرار بعدم ت�صجيل الموقع ت�صديًقا لما ذهب اإليه ممثل االأردن. 
(11) Ibid, p. 2. 

واإيطاليا  واألمانيا  اأ�صتراليا  من  كل  الت�صويت  عن  وامتنعت  االأميركية  المتحدة  الواليات  اعتر�صت   )12(
وفرن�صا و�صوي�صرا، الأ�صباب تتعلق بما �صمي »الو�صع القانوني« للقد�ض. تراجع كلمات ممثلي الدول في 

الملحق الرابع لتقرير الدورة، المرجع ال�صابق. 
(13) Ibid, p. 4. 

(14) Ibid, p. 1. Resolution 21 C/4/14. 
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االأميركيـــة ياأ�صف لنتيجة هذه الـــدورة اال�صتثنائية، ويطلب اأن يعبرّر تقرير الدورة عن ناأيه 
التام عما انتهت اإليه«)15(. وقد اأ�صيفت »مدينة القد�ض القديمة واأ�صوارها«)16( اإلى القائمة 
العالمية على اأنها موقع مر�صح من االأردن ولي�ض بو�صفها موقًعا اأردنًيا)17(، واأجمعت اللجنة 

على اأن ت�صجيل الموقع ال يترتب عليه اعتراف بال�صيادة على المدينة. 

م�ضاألة القد�س المحتلة في اليون�ضكو
لم يكن ت�صجيل موقع »مدينة القد�ض القديمة واأ�صوارها« في قائمة التراث العالمي، 
اأول عهد اليون�صكو بمعالجة ق�صية القد�ض في اإطار عمل منظمة االأمم المتحدة للتربية 
للقد�ض  اإ�صرائيل  احتالل  من  واحد  عام  وبعد  1968م،  عام  فمنذ  والثقافة،  والعلم 
اإ�صرائيل  به  تقوم  ما  ع�صرة،  الخام�صة  دورته  في  اليون�صكو  عام  موؤتمر  اأدان  ال�صرقية، 
الثقافية  »مالمحها  لتغيير  واأيرّ محاولة  القديمة،  القد�ض  مدينة  في  اأثرية  من حفريات 
ا  والتاريخية، وتحديًدا المواقع الدينية الم�صيحية واالإ�صالمية«)18(، ووجه نداًء دولًيا ملحًّ
باأية  القيام  عن  و»االمتناع  للقد�ض،  الثقافي  التراث  على  بدقة«  »للحفاظ  اإ�صرائيل  اإلى 
العام  الموؤتمر  اجتماعات  من  اأي  تخُل  ال  تكاد  التاريخ،  ذلك  ومنذ  اأثرية«)19(.  حفريات 
الداعية  القرارات  واإ�صدار  القد�ض،  م�صاألة  معالجة  من  التنفيذي  مجل�صها  اأو  لليون�صكو 
نيرّة  اأية  تبد  لم  اإ�صرائيل  اإن  وحيث  المقد�صة.  للمدينة  الثقافي  التراث  على  للحفاظ 
الثامنة  دورته  في  لليون�صكو  العام  الموؤتمر  اأدان  فقد  القرارات،  تلك  بتنفيذ  لاللتزام 

(15) Ibid, Annex IV, p. 3. 

م باللغة االإنكليزية وهي اإحـــدى لغتي عمل لجنة التراث العالمي  )16( يالحـــظ اأن تر�صيـــح االأردن للموقع الذي قدرّ
)اإلـــى جانب الفرن�صيـــة( ي�صمي الموقـــع “Old City of Jerusalem (Al-Quds) and its Walls” كما 
ي�صتـــدل من ر�صالة مندوب االأردن لدى اليون�صكو االأ�صتاذ طاهر الم�صري الموؤرخة في 9 /9/ 1981م، 
الموجهـــة اإلـــى رئي�ض لجنة التراث العالمي. راجـــع: Ibid, Annex II، وقد اأ�صقطت كلمة »القد�ض« من 

ا�صم الموقع باللغتين االإنكليزية والفرن�صية عند ت�صجيل الموقع. 
)17( هي الحالة اال�صتثنائية الوحيدة في قائمة التراث العالمي التي ال ين�صب فيها الموقع اإلى الدولة التي 

ر�صحته للت�صجيل. 
(18) http: //unesdoc.unesco.org, 15GC, Paris, October 1968. 

(19) Idem. 
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ع�صرة عام 1974م اإ�صرائيل »لموقفها المتناق�ض مع اأهداف المنظمة المن�صو�ض عليها 
القد�ض،  لمدينة  التاريخية  المالمح  تغيير  على  اإ�صرارها  في  والمتمثل  د�صتورها،  في 
ال�صرعي لهذه  االأثرية، بعد احتاللها غير  القيام بحفريات تمثرّل تهديًدا لمعالمها  وعلى 
الم�صاعدة الإ�صرائيل  اإلى »االمتناع عن تقديم  العام  المديَر  الموؤتمُر  المدينة«)20(، ودعا 
في مجاالت التربية والعلم والثقافة اإلى اأن تلتزم بدقة بتنفيذ القرارات المذكورة«)21(. 
المتحدة  الواليات  دت  باعترا�ض غربي عنيف، فجمرّ العام هذا  الموؤتمر  وقد ووجه قرار 
االأميركية، دفع م�صاهماتها المالية في ميزانية اليون�صكو لمدة عامين، وخف�صت فرن�صا 

و�صوي�صرا من ن�صبة م�صاهماتهما الدورية في الميزانية)22(. 

اأمام هذا ال�صغط الغربي بعامة، واالأميركي بخا�صة، وفي غياب موقف عربي قوي 
اإلى القانون الدولي، لم يجد  مواجه له، يحقق معادلة ت�صع االأمور في ن�صابها ا�صتناًدا 
ا من اأن يعترف في تقريره حول القد�ض المقدم  مدير عام اليون�صكو »اأحمد مختار امبو« بدًّ
اإلى الدورة التا�صعة ع�صرة للموؤتمر العام للمنظمة باأنه: »بالرغم من المهمات التي قام 
بها اإلى القد�ض االأ�صتاذ ]ريمون[ لومير (Raymond Lemaire)، مبعوث المدير العام، 
والتي يمكن لها اأن تمثرّل ح�صوًرا متقطًعا ومحدوًدا جًدا لليون�صكو في القد�ض، فاإن المدير 
العام م�صطر اإلى اال�صتنتاج اأن تلك المهمات لم يكن لها تاأثير حقيقي على الو�صع، واأن 
لم يكن بمقدوره  بالرغم من كل ما بذل من جهد،  اأنه  العام م�صطر لمالحظة  المدير 
القد�ض  مدينة  في  اإجراوؤها  يتم  التي  االأثرية  الحفريات  خا�صة-  -ب�صورة  يوقف  اأن 
اإلى مركز  القد�ض  تر�صيح  ملف  االأردن  م  قدرّ عام 1980م، عندما  وبحلول  القديمة«.)23( 
التراث العالمي للت�صجيل في قائمة التراث العالمي، يمكن اال�صتدالل على طبيعة الو�صع 
في القد�ض، ومحاوالت اليون�صكو للحفاظ على تراثها الثقافي، بتحليل ما ورد في خطاب 
بباري�ض  اليون�صكو  بمقر  االإ�صالمي  الموؤتمر  التي نظمها  القد�ض«  »ندوة  افتتاح  امبو، في 

(20) Ibid, 18GC, Resolution 3. 427, Paris, October 1974. 

(21) Idem. 

(22) Dumper, ft. nt 21. 

(23) http://unesdoc.unesco.org, 19 GC, Nairobi, October-November 1976. 
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حيث قال: »لقد تغيرّر موقع القد�ض« تغييًرا عميًقا، وال يمكننا اأن نقول بيقين كيف �صتتم 
حمايتها في ال�صنوات المقبلة«)24(. 

القد�س في قائمة التراث العالمي المعّر�س للخطر
الدول  من  وبدعم  ي�صعى  كان  االأردن  اأن  يبدو  اليقين،  عدم  من  الجو  هذا  في 
اإلى تحقيق م�صاركة دولية فاعلة في  العربية االأطراف في اتفاقية التراث العالمي)25(، 
اإطار  اإرًثا عالمًيا في  بت�صجيلها  القديمة، وذلك  القد�ض  الثقافي بمدينة  التراث  حماية 
اتفاقية دولية ُملزمة، تن�ضرّ ديباجتها، على اأنه »يتعيرّن على المجتمع الدولي، اأمام ات�صاع 
القيمة  ذي  والطبيعي  الثقافي  التراث  في حماية  االإ�صهام  الجديدة،  االأخطار  وا�صتداد 
العالمية اال�صتثنائية، عن طريق بذل العون الجماعي«)26(، وت�صف االتفاقية باأنها: »اأداة 
العالمية  القيمة  والطبيعي ذي  الثقافي  للتراث  ر حماية جماعية  يوفرّ ال  فعرّ الإقامة نظام 
التراث  للجنة  ال�صاد�صة  الدورة  في  اإ�صافية  خطوة  االأردن  خطا  وقد  اال�صتثنائية«)27(. 
العالمي عام 1982م، حين دعا ممثله في اللجنة اإلى حماية موقع »مدينة القد�ض القديمة 
دعا  قد  كان  ما  وهو  للخطر،  �ض  المعررّ العالمي  التراث  قائمة  في  بت�صجيله  واأ�صوارها« 
في  الت�صويت  اإلى  اللجوء  مجدًدا  وتم  1980م.  عام  منذ  لليون�صكو  العام  الموؤتمر  اإليه 
الخطر)28(،  قائمة  في  الموقع  ت�صجيل  اإلى  وانتهى  اللجنة،  اأع�صاء  اآراء  اختالف  �صوء 
ل اليون�صكو والمجتمع الدولي - ح�صب بنود هذه االتفاقية الدولية - م�صوؤولية  وهو ما يحمرّ
اتخاذ اإجراءات حازمة وعاجلة لحماية الموقع والتدخل الفوري والفعلي لحفظه و�صونه. 
وعار�ض قراَر ت�صجيل القد�ض في قائمة الخطر، ممثُل الواليات المتحدة االأميركية في 
ًرا اعترا�صه ح�صب ما جاء في تقرير الدورة باأنه: »ال بد للممَتَلْك اأن يكون  اللجنة، مبررّ

(24) http://unesdoc.unesco.org, Amadou-Mahtar M’Bow, Symposium on Jerusalem, 
Paris, 1 December 1980. 

)25( الدول العربية االأطراف في االتفاقية في ذلك الحين باالإ�صافة اإلى االأردن هي التالية: الجزائر وم�صر 
والعراق وليبيا وموريتانيا والمغرب وُعمان وال�صعودية وال�صودان و�صورية وتون�ض واليمن. 

(26) http://whc.unesco.org, Convention text. 

(27) Idem. 

)28( تم الت�صجيل باأغلبية اأربعة ع�صر �صوًتا وامتناع خم�صة عن الت�صويت و�صوت واحد راف�ض كما هو الحال 
06COM, Paris, France (1982), p. 11 .في العام ال�صابق
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له تقديم  حة، واأن االأردن - في راأيه - ال يتمتع بما يخورّ واقًعا في اأرا�صي الدولة المر�صِّ
القد�ض.  ت�صيطر على  فعلًيا  اأنها  بما  اإ�صرائيل  موافقة  بد من  ال  اأنه  كما  التر�صيح،  هذا 
وقال: »اإن موقف حكومته يتمثل في اأن الو�صع النهائي للقد�ض يجب اأن يتحدد من خالل 
المفاو�صات بين االأطراف المعنيرّة جميًعا«، واعتبر اأن التحورّالت العمرانية التي حدثت 
في المدينة القديمة ال ت�صكل اأخطاًرا ج�صيمة محددة)29(، وهو �صرط الت�صجيل في قائمة 

الخطر ح�صب بنود االتفاقية. 

القد�س في »القائمة التمهيدية« الإ�ضرائيلية للتراث العالمي
لـــم يحقـــق ت�صجيل القد�ـــض في قائمة التـــراث العالمي وفي قائمـــة الخطر، ما كان 
ـــا من عناية، ولم ينل تراثهـــا الحماية المرجوة. بل لم يكن للقد�ض من ح�صور في  مفتر�صً
اجتماعـــات لجنة التراث العالمي خالل ما تبقى من �صنوات عقد الثمانينيات وطوال عقد 
الت�صعينيات، بالرغم من ا�صتمرار ع�صوية االأردن في اللجنة حتى عام 1987م، وتمثيل دول 
عربيـــة عدة في دورات اجتماعات اللجنة جميعهـــا)30(. فبا�صتثناء ورود مالحظة ق�صيرة 
ر الدورة ال�صابعة للجنة عام 1983م، ت�صيـــر اإلى اأن مركز التراث العالمي  فـــي تقرير مقررّ
باليون�صكو بذل كل جهد ممكن لال�صتجابة لطلب التعاون الفني الذي قدمه االأردن واأقرته 
ر اإيفاد بعثات خبراء اإلى  اللجنـــة في دورتها ال�صابقـــة، والمقدر بمائة األف دوالر، واإلى تعذرّ
القد�ـــض، واإلى اأنـــه �صُيحتفظ بالميزانية حتى تتاح الظـــروف المنا�صبة لتنفيذ القرار)31(، 
فـــاإن القد�ض لم تعـــد اإلى اللجنة اإال في دورة اجتماعاتها الرابعـــة والع�صرين والتي عقدت 
ل اأ�صا�صي في ملف  بمدينة كرينز باأ�صتراليا عام 2000م. وهو العام الذي اعتبر نقطة تحورّ
عت اإ�صرائيل على اتفاقية حماية  القد�ض في لجنة التراث العالمي؛ ففي 1999/10/6م وقرّ

(29) Ibid, pp. 10-11. 
قائمة  في  ما  موقع  اإدراج  ت�صتدعي  التي  الج�صيمة  باالأخطار  تدعوه  ما  االتفاقية  11 )4( من  المادة  تعدد 

�ض للخطر ومنها »النزاع الم�صلح اأو التهديد به«.  التراث الثقافي المعررّ
(30) http: //whc.unesco.org, Committee sessions. 
ظل مو�صوع القد�ض حا�صًرا في اجتماعات المجل�ض التنفيذي والموؤتمر العام لليون�صكو، ووا�صلت المنظمة 
محاوالت اإر�صال مبعوث لها اإلى القد�ض لالطالع على اأو�صاع التراث الثقافي فيها خا�صة، تنفيًذا لقرارات 

مجل�صها التنفيذي وموؤتمرها العام. 
(31) 07COM, Florence, Italy 1983, p. 14. 
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مت في  التـــراث العالمي الثقافي والطبيعي لت�صبح طرًفا فيهـــا بتاريخ 2000/1/6م، وقدرّ
�صهـــر تموز/يوليـــو 2000م اإلى مركـــز التراث العالمـــي »قائمة تمهيديـــة )موؤقتة(« ت�صمرّ 
ع�صريـــن موقًعا ثقافًيـــا وطبيعًيا تنوي ت�صجيلهـــا تباًعا في قائمة التـــراث العالمي. وكانت 
مت بملف تر�صيحهـــا لعر�صه على الدورة  »القد�ـــض« مـــن �صمن تلك المواقـــع)32(، وقد تقدرّ

الخام�صة والع�صرين للجنة عام 2001م. 

اتفاقية  اإلى  االن�صمام  رف�صها  مرده  االتفاقية،  توقيع  عن  اإ�صرائيل  عزوف  وكان 
الرئي�ض  ترنر،  مايكل  يقول  االأردن.  قبل  من  العالمي  التراث  قائمة  في  القد�ض  ت�صجيل 
العالمي  الثقافي  »التراث  حول  درا�صة  في  العالمي،  للتراث  االإ�صرائيلية  للجنة  ال�صابق 
الدولة  اأ�صبحت  االتفاقية  اإلى  بان�صمامها  اإ�صرائيل  »اإن  ن�صرت عام 2003م:  باإ�صرائيل« 
المائة والثامنة والخم�صين الطرف فيها«؛ وعزا تاأخرها في التوقيع على االتفاقية الذي 
اإلى »التداعيات ال�صيا�صية لت�صجيل القد�ض في قائمة التراث العالمي  و�صفه بالموؤ�صف، 
ظلت  »التداعيات«  تلك  اأن  غير  الها�صمية«)33(.  االأردنية  المملكة  قبل  من  1981م  عام 
قائمة في اأواخر عام 1999م حين قررت اإ�صرائيل االن�صمام اإلى االتفاقية. ويبرر ترنر 
»اإ�صرائيل  اإن:  2011م،  عام  في  هاآرت�س  �صحفية  ن�صرتها  مقابلة  في  بقوله  القرار  ذلك 
فة من قيام  اأن الحكومة االإ�صرائيلية كانت متخورّ نيرّتها توقيع االتفاقية، غير  لم يكن في 
في  متمثلة  ثغرات  اأية  ترك  في  ترغب  ولم  2000م،  عام  دولتهم  باإن�صاء  الفل�صطينيين 
اإلى  اإ�صرائيل �صارعت  باأن  به ترنر يوحي  ح  اإن ما �صررّ عة«)34(.  �صيغة معاهدات غير موقرّ
الواقع  لكن  الفترة،  تلك  لم تكن طرًفا فيها في  التي  الدولية  المعاهدات  اإلى  االن�صمام 
ب ا�صتنتاجه هذا. ولو اكتفينا بمراجعة معاهدات اليون�صكو، ف�صنجد باأن اإ�صرائيل لم  يكذرّ
ع »ب�صبب تخوفها من قيام دولة فل�صطينية عام 2000م«، �صوى هذه االتفاقية للتراث  توقرّ

بالقوائم  المادة الخا�صة  المادة 11 )1( من االتفاقية وهي  اإلى  االإ�صارة  )32( راجع هام�ض رقم 7 حيث 
التمهيدية وت�صترط اأن تكون الممتلكات المدرجة في القائمة التمهيدية التي ترفعها الدولة الطرف اإلى 

لجنة التراث العالمي »واقعة في اإقليمها«. 
(33) “World Heritage in Israel – The Tentative List – Preparation and Process” , Ariel, 

The Israel review of of Arts and Letters, No. 115, May 2003, p. 7. 

(34) Haaretz, The high price of preservation, July 01, 2011. 
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العالمي)35(، ويعود ذلك في راأي الكاتبة، اإلى تخورّف اإ�صرائيل من ان�صمام الفل�صطينيين 
اإلى هذه االتفاقية بعد اإن�صاء دولتهم، و�صعيهم لت�صجيل مواقع ثقافية وطبيعية في اأر�ض 
فل�صطين في قائمة التراث العالمي)36(، وتعزيز دور فل�صطين ب�صاأن ق�صية القد�ض في اإطار 

عمل لجنة التراث العالمي. 

لم يكن مو�صوع اإدراج القد�ض في القائمة التمهيدية االإ�صرائيلية مدرًجا في دورة 
كرينز، على جدول اأعمالها، اإال اأن البيان الذي وجهه موؤتمر الوزراء العرب الم�صوؤولين 
عن ال�صوؤون الثقافية والذي عقد بالريا�ض في �صهر ت�صرين الثاني/نوفمبر 2000م، و�صبقه 
اأعمال  على جدول  القد�ض  بمو�صوع  دفع  مبا�صرة،  العالمي  التراث  لجنة  اجتماع  انعقاد 
اإ�صرائيل لت�صجيل مواقع  دورة كرينز)37(. فقد اأدان الموؤتمر بالريا�ض ب�صدة ما تقوم به 
اأثرية فل�صطينية وعلى راأ�صها مدينة القد�ض، باعتبارها مواقع اإ�صرائيلية في قائمة التراث 

)35( لم تن�صم اإ�صرائيل اإلى اتفاقيات اليون�صكو التالية: اتفاقية ب�صاأن الو�صائل التي ت�صتخدم لح�صر ومنع 
ا�صتيراد وت�صدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير م�صروعة)1970م( واتفاقية »اليونيدروا« 
في  الثقافية  الممتلكات  بحماية  الخا�صة  الهاي  التفاقية  الثاني  والبروتوكول  )1995م(  لها  المكملة 
الثقافي المغمور بالمياه )2001م( واتفاقية  حالة النزاع الم�صلح )1999م( واتفاقية حماية التراث 
الثقافي  التعبير  اأ�صكال  ع  تنورّ وتعزيز  واتفاقية حماية  المادي )2003م(  غير  الثقافي  التراث  حماية 

www.unesco.org, Culture, Conventions :2005م(. راجع(
)36( وهذا ما اأكدته ردود الفعل االإ�صرائيلية لدى ت�صجيل فل�صطين كني�صة المهد على قائمة التراث العالمي 
�ض للخطر في الدورة ال�صاد�صة والثالثين للجنة )�صانت بيتر�صبورغ، 2012م(، فقد انتقد مكتب  المعررّ
رئي�ض الوزراء االإ�صرائيلي قرار لجنة التراث العالمي ت�صجيل الموقع وقال اإنه »برهان على اأن اليون�صكو 
الخارجية  وزارة  با�صم  الر�صمي  الناطق  وقال  ثقافية«،  ال  �صيا�صية  اعتبارات  اأ�صا�ض  على  تت�صرف 

ل كليا اإلى خطوة �صيا�صية موجهة �صد اإ�صرائيل.  االإ�صرائيلية باأن القرار تحورّ
Haaretz, “UNESCO names Church of Nativity as First Palestinian World Heritage Site”, June 30, 2012.
كانت الكاتبة م�صوؤولة عن تنظيمه في اإطار عملها في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األك�صو(.
اإلى االأ�صتاذ عبد العزيز توري، الكاتب العام لوزارة  )37( يعود الف�صل في ك�صف هذا المو�صوع في حينه 
الثقافة واالت�صال بالمملكة المغربية حينذاك، اإذ علم بو�صفه رئي�ًصا للدورة الثالثة والع�صرين للجنة 
الموؤقتة  قائمتها  على  »القد�ض«  اإ�صرائيل  باإدراج  1999م،  عام  بمراك�ض  عقدت  التي  العالمي  التراث 
القوائم  على  الفترة  تلك  في  يتكتم  كان  الذي  العالمي  التراث  مركز  اإلى  تر�صيحها  ملف  وتقديمها 
الوزاري  الموؤتمر  انعقاد  اأثناء  في  باالأمر  علًما  اأحاطني  وقد  المواقع.  تر�صيح  وملفات  للدول  الموؤقتة 
بالريا�ض، فعر�صنا المو�صوع على الموؤتمر الذي قرر اإ�صدار البيان وتوجيهه اإلى مدير عام اليون�صكو 
باإر�صاله  قمُت  كما  كرينز  اإلى  بنف�صه  البيان  توري  االأ�صتاذ  حمل  وقد  العالمي.  التراث  لجنة  ورئي�ض 

ر�صمًيا اإلى مدير عام اليون�صكو واأمين عام جامعة الدول العربية. 
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العالمي، واأهاب البيان بمنظمة اليون�صكو وبلجنة التراث العالمي، اأن ترف�صا قبول ذاك 
عي  �ض االحتالل، ويدرّ الطلب االإ�صرائيلي المخالف لقرارات ال�صرعية الدولية والذي يكررّ
الفل�صطينية.)38(  الثقافية  الهويرّة  اإلى طم�ض  وي�صعى  العربية،  الثقافية  التجلرّيات  امتالك 
وفي اجتماع اللجنة بكيرنز اأعطيت الكلمة لرئي�ض بعثة فل�صطين التي تحمل �صفة المراقب 
لدى اليون�صكو، فخاطب اللجنة داعًيا اأع�صاءها اإلى رف�ض النظر في الطلب االإ�صرائيلي 
لت مداخلته اأول م�صاركة فل�صطينية في تاريخ  لت�صجيل موقع ثقافي في مدينة محتلة. و�صكرّ
اأ�صا�صي  طرف  فل�صطين  باأن  دولية،  لجنة  بمباركة  �صريح  موقف  واأول  اللجنة)39(،  عمل 
اليون�صكو  لدى  االإ�صرائيلي  ال�صفير  اأدرك  وقد  العالمي.  التراث  لجنة  في  بالقد�ض  معنيرّ 
حينذاك داللة ذلك الموقف، فاتهم في كلمته التي تبعت مبا�صرة كلمة ممثل فل�صطين، 
اللجنة باأنها تعمل وفق اأهواء �صيا�صية؛ واعتر�ض على ال�صماح لممثل فل�صطين بمخاطبة 
ًرا بمنع ح�صور اإ�صرائيل اجتماع اللجنة عام 1981م، حين تم ت�صجيل القد�ض  اللجنة، مذكرّ
في قائمة التراث العالمي، كما اعتر�ض على ت�صمية »الوجود« االإ�صرائيلي بالقد�ض احتالاًل، 
وا�صًفا القد�ض باأنها: »مدينة جذورنا، وتراثنا التوراتي والثقافي، ومكان عبادتنا وكياننا 
عًيا حق امتالك المدينة وتاريخها وتراثها؛ واأ�صار اإلى المادة 11 )3( من  الوطني«)40(، مدرّ
اتفاقية التراث العالمي التي تن�ضرّ على اأنه: »ال يدرج بند في قائمة التراث العالمي، اإال 
بموافقة الدولة المعنيرّة، وال يوؤثرّر اإدراج ملك واقع في اأر�ض تكون ال�صيادة اأو االخت�صا�ض 
عليها مو�صوع مطالبة عدة دول على حقوق االأطراف في المنازعة«. وي�صكل هذا موقًفا 

)38( راجع الموقع االإلكتروني للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، قطاع الثقافة، ال�صيا�صات الثقافية، 
الموؤتمـــرات الوزاريـــة، الـــدورة الثانيـــة ع�صـــرة، الريا�ـــض 22-23 نوفمبـــر 2000م، »بيان موجـــه اإلى 

اليون�ضكو«. www.alecso.org.tn، وراجع البيان مترجما اإلى االإنكليزية في:
 whc.unesco.org, 24COM, Cairns, Australia, 27/11-2/12/2000, ANNEX XVI. 

)39( كـــان هذا اأول اجتماع للجنة التراث العالمـــي يح�صره ممثل عن فل�صطين. Ibid, Annex XVII. وكانت 
فل�صطيـــن ح�صلت على �صفة مراقب باليون�صكو عام 1974م، حيـــن اأجرى موؤتمر عام المنظمة تعديالت 
علـــى »قواعـــد عمل« الموؤتمـــر العام وغيره مـــن االجتماعات التـــي تعقدها اليون�صكو بطلـــب من الجامعة 
العربية، لغر�ض ال�صماح لحركات التحرير المعترف بها من قبل المنظمات االإقليمية الحكومية، باالرتباط 
بن�صاطـــات اليون�صكـــو بما في ذلـــك الموؤتمر العـــام، وبالتالي تمت دعـــوة منظمة التحريـــر الفل�صطينية، 
المعتـــرف بها من قبل جامعة الـــدول العربية، للم�صاركة في الدورة الثامنة ع�صـــرة للموؤتمر العام وبداأت 

unesdoc.unesco.org, 19GC .بالم�صاركة في االجتماعات التي تعقدها اليون�صكو ب�صفة مراقب
(40) 24COM, Annex XVIII. 
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ا متنازًعا عليها« ولي�ض مدينة محتلة ح�صب قرارات  خطير الداللة، الأنه يعدرّ القد�ض »اأر�صً
ال�صرعية الدولية، ف�صاًل عن اأنه يعدرّ اإ�صرائيل الدولة المعنيرّة بالقد�ض)41(. 

في  للت�صجيل  القد�ض  تر�صيح  بطلب  اللجنة  اإلى  التالي  العام  في  اإ�صرائيل  تقدمت 
قائمة التراث العالمي، وذلك في دورتها الخام�صة والع�صرين التي كانت �صتعقد بهل�صنكي 
عقد  الذي  اللجنة  مكتب  ونظر  2001/12/16م،   -11 بين  ما  الفترة  في  فنلندة  في 
اجتماعه بمقر اليون�صكو بباري�ض في �صهر حزيران/يونيو ذلك العام)42( في هذا الطلب 
ل،  الم�صجرّ واأ�صوارها  القديمة  المدينة   - القد�ض  موقع  »تمديد  عنوان:  تحت  و�صع  الذي 
للتر�صيح  دقيق  تحليل  »بعد  اأنه:  اللجنة  مكتب  تقرير  في  وجاء  �صهيون«.  جبل  لي�صمل 
ة التي تم التعبير عنها خالل اجتماع اللجنة بـكرينز  المقترح، ولمواقف االأطراف المعنيرّ
)دي�صمبر 2000م(، فاإن المكتب يو�صي الدورة الخام�صة والع�صرين للجنة بتاأجيل النظر 
ل اإلى اتفاق ب�صاأن و�صع مدينة القد�ض بما يتوافق  في التر�صيح المقترح حتى يتم التو�صرّ
م االأطراف المعنيرّة تر�صيًحا م�صترًكا.«)43( واأو�صى المكتب  مع القانون الدولي، اأو حتى تقدرّ
اللجنة: »اأن ت�صجع التعاون الفني للحفاظ على القيم العالمية المتميزة للموقع والمناطق 
طلب  تمرّ  اأنه  اللجنة  مكتب  تقرير  واأ�صاف  المعنيرّة«)44(.  االأطراف  بين  ما  به  المحيطة 
تمرّ  اأنه  علًما  اليون�صكو  واأحيطت  المتحدة،  لالأمم  العامة  االأمانة  من  قانونية  ا�صت�صارة 

)41( وهو الخطاب نف�صه الذي ا�صتخدمه ممثل الواليات المتحدة االأميركية عامي 1981م و1982م ب�صاأن 
القد�ض في اجتماعي اللجنة. 

)42( الدول االأع�صاء في المكتب: اأ�صتراليا وزمبابوي وكندا واالإكوادور وفنلندا والمغرب وتايالندا. وح�صر 
االجتماع ممثلون عن بعثات الدول العربية لدى اليون�صكو التالية: م�صر والعراق واالأردن ولبنان وُعمان 
وتون�ض واليمن واالإمارات وفل�صطين. كما ح�صره عن الجانب االإ�صرائيلي كل من �صفير اإ�صرائيل لدى 

اليون�صكو ونائب الم�صت�صار القانوني في وزارة الخارجية ورئي�ض لجنة التراث االإ�صرائيلية. 
25BUR, Paris, France (2001), Annex I

(43) Ibid, Report of the Rapporteur, pp. 57-58. 

)Ibid, p. 58 )44. فـــي حيـــن اأن و�صـــع القد�ـــض في القانـــون الدولي وا�صح و�صريـــح اإذ يقر ذلـــك القانون كونها 
»مدينة محتلة«. وكانت هذه المرة االأولى في اأدبيات اليون�صكو اأو قراراتها التي يقترح فيها ما ي�صمى 
بـــــ »التعـــاون الفني بين االأطراف المعنية«، في الوقت الذي كانت تقارير المدير العام للمنظمة المقدمة اإلى 
المجل�ـــض التنفيذي والموؤتمر العام تاأ�صف لتعطيل اإ�صرائيل الم�صتمر منذ منت�صف عام 2000م لمهمة ممثل 
المدير العام االأ�صتاذ اأولغ غرابار (Oleg Grabar) اإلى القد�ض لو�صع تقريره عن اأو�صاع التراث الثقافي في 

 unesdoc.unesco.org., 31C/13 :المدينة وفي الوقت الذي كانت انتفا�صة االأق�صى على اأ�صدها. راجع
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اإعدادها ولم تر�صل بعد، بانتظار الموافقة النهائية عليها، واأن هذه اال�صت�صارة �صتعر�ض 
على اللجنة في دورتها الخام�صة والع�صرين بهل�صنكي)45(. ويبدو اأن تو�صية مكتب اللجنة 
ت ذاتها قراًرا)46( اإذ لم يعر�ض المو�صوع على اللجنة في هل�صنكي، كما لم ياأِت ذكر  ُعدرّ
لال�صت�صارة القانونية، ولم يتقدم اأي ع�صو من اأع�صاء اللجنة بطلب عر�صها كما يتبيرّن من 
ت قراًرا)48(،  وثائق الدورة الخام�صة والع�صرين)47(. ولي�ض من �صك في اأن التو�صية التي عدرّ
ت اأن الت�صدي  لت انت�صاًرا للموقف العربي عامة وللموقف الفل�صطيني خا�صة، واأكدرّ �صكرّ
العربي القوي في دورة كرينز ا�صتبق عملية التر�صيح االإ�صرائيلية، وكان له االأثر الفاعل في 
موقف اليون�صكو نف�صها التي لم تعر�ض ملف تر�صيح القد�ض على المجل�ض الدولي لالآثار 
والمواقع )اإيكومو�ض(* من ناحية، وفي القرار الذي اتخذه مكتب لجنة التراث العالمي 

من ناحية ثانية. 

ويبقى ال�صوؤال مطروًحا: لماذا لم يعر�ض مركز التراث العالمي اال�صت�صارة القانونية 
د بتقديمها؟ وكيف كان يمكن لتلك اال�صت�صارة اأن توؤثر على �صيغة  على اللجنة رغم التعهرّ

(45) Report of the Rapporteur, p. 58. 

)46( هذه هي الحالة الوحيدة في تاريخ عمل لجنة التراث العالمي -ح�صب ما اأعلم- الذي لم ي�صدر ب�صاأنها 
االأردن  من  كل  قيام  اإلى  المو�صوع  هذا  ويحتاج  اللجنة.  مكتب  »تو�صية«  بـ  واكتفي  اللجنة  عن  قرار 
وفل�صطين بو�صع درا�صة قانونية تنتهي اإلى ا�صتنتاج ب�صاأن مدى �صحة هذا االإجراء الذي اتبعه مركز 
التراث العالمي ومدى قانونية اعتبار تو�صية اللجنة »قراًرا« ملزًما وعر�ض المو�صوع على اللجنة بعد 
اإعداد دقيق لخلفية المو�صوع وحيثياته، وات�صاالت وا�صعة مع الدول االأع�صاء فيها. ويمكن اأن ي�صكل 

ذلك بذاته مدخاًل الإعادة طرح م�صاألة وجود »القد�ض« في القائمة التمهيدية االإ�صرائيلية. 
)47( الــــدول العربيــــة االأع�صــــاء فــــي اللجنة هي: لبنــــان وعمان وم�صــــر. وح�صر الدورة مــــن الدول غير 
االأع�صــــاء فــــي اللجنــــة: االأردن والمغــــرب وال�صعوديــــة و�صورية وتون�ــــض وممثل فل�صطيــــن الدائم في 

25COM, Helsinki, Finland (2001), ANNEX I .اليون�صكو
للدول  ع�صرة  الثالثة  العامة  الجمعية  في  وعمان  لبنان  انتخاب  وتم  انتهت  المغرب  ع�صوية  وكانت 

االأطراف في االتفاقية )باري�ض 6-7 ت�صرين الثاني/نوفمبر 2001(. 
)48( يثبت هذا القرار في هام�ض الموقع الم�صمى »القد�ض« في القائمة التمهيدية )الموؤقتة( االإ�صرائيلية في 
الموقع االإلكتروني لمركز التراث العالمي وفي وثائق المركز التي توزع في دورات اجتماع لجنة التراث 
العالمي، ويذكر اأنه معتمد من اللجنة في دورتها الخام�صة والع�صرين رغم عدم وجود اأي ذكر له في 

تقرير مقرر الدورة وال في قراراتها. 
الدول  من  المقدمة  التر�صيح  ملفات  لتقييم  اليون�صكو  من  المعتمدة  اال�صت�صارية  الهيئة  اإيكومو�ض:   *

whc.unesco.org, Tentative Lists, Israel :للت�صجيل على هذه القائمة
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اإلى  القد�ض  ا�صم  الإبقاء  اأو  »القد�ض«،  يه  ت�صمرّ لموقع  اإ�صرائيل  تر�صيح  ب�صاأن  اللجنة  قرار 
اليوم، على »القائمة التمهيدية« االإ�صرائيلية؟

ا ولم يثره اأي مندوب ممثل الأية دولة عربية  ظلرّ مو�صوع اال�صت�صارة القانونية من�صيرّ
لهذه  ذكر  على  عام 2006م  �صخ�صًيا  وقعُت  المو�صوع حين  اإحياء  واأعيد  اليون�صكو.  في 
التراث  لمركز  االإلكتروني  الموقع  في  2001م  عام  اللجنة  مكتب  تقرير  في  اال�صت�صارة 
الثقافي  التراث  العرب في  للجنة الخبراء  اأول اجتماع  اإعدادي لعقد  اأثناء  العالمي، في 
والطبيعي العالمي، في اإطار عملي مديًرا الإدارة الثقافة ورئي�ًصا لوحدة فل�صطين بالمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. وتتاألف هذه اللجنة من ممثلي الدول العربية االأع�صاء في 
دة ومتكاملة في  لجنة التراث العالمي، وتهدف اجتماعاتها لالإعداد لم�صاركة عربية موحرّ
لجنة التراث العالمي، وتعمل على تن�صيق المواقف العربية ب�صاأن ملفاتها)49(. وكان ملف 
القد�ض والت�صدي للمحاوالت االإ�صرائيلية لت�صجيل مواقع ثقافية اأو طبيعية في االأرا�صي 
العربية المحتلة في قائمة التراث العالمي، على راأ�ض قائمة اهتماماتنا. وبداأُت بالبحث 
عن تلك الوثيقة واال�صتف�صار عنها في مكاتب البعثات العربية في اليون�صكو، بالتعاون مع 
العربية لدى  البعثات  اأن ال علم الأحد في  اليون�صكو. وتبيرّن  العربية لدى  المنظمة  مكتب 
اليون�صكو بوجود تلك الوثيقة. ومررّ عامان من المتابعة الم�صتمرة حتى وجدنا اال�صت�صارة 
القانونية المذكورة في اأر�صيف البعثة اللبنانية، وكان ذلك قبيل الدورة الثانية والثالثين 

للجنة التي عقدت بمدينة كيبك بكندا عام 2008م.)50(

لالأمم  القانوني  الم�صت�صار  اإلى  اليون�صكو  وجهته  الذي  ال�صوؤال  اأن  الوثيقة  وبيرّنت 
1972م  عام  اتفاقية  بنود  اإلى  ا�صتناًدا  قانونًيا  الإ�صرائيل  يجوز  هل  التالي:  هو  المتحدة 

)49( اأ�صبحت اجتماعات هذه اللجنة العربية �صنوية منذ ذلك الوقت، عقدت لمدة خم�ض �صنوات متتالية 
بالكويــــت وعقــــدت اآخــــر اجتماع لها في اأبــــو ظبي في حزيران/يونيــــو 2011م. راجــــع التقارير ب�صاأن 
عمــــل هذه اللجنة الخا�ض بالقد�ض فــــي الموقع االإلكتروني للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
المجل�ــــض التنفيذي والموؤتمر العام، وثائق الــــدورات ال�صابقة، البند حول: القد�ض واالأو�صاع التربوية 
والثقافيــــــة والعلميـــــــــة في فـــل�صطين، الدورة 84، �ض 7-12؛ والــــدورة 86، �ض 3-11؛ والـــدورة 87، 
�ض 3-6؛ والدورة 88، �ض 2-6؛ والدورة 90، �ض 3-4؛ والدورة 91، �ض 2-5؛ والدورة 91، �ض 3-2. 

 www.alecso.org.tn

)50( المرجع ال�صابق، الدورة 88، �ض 6. 
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لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، تر�صيح جبل �صهيون للت�صجيل في قائمة التراث 
العالمي بما هو امتداد للموقع الم�صجل »مدينة القد�ض القديمة واأ�صوارها«؟ وقد خل�صت 
لل�صوؤون  الم�صاعد  العام  االأمين  كوريل،  هان�ض  ال�صيد  من  عة  الموقرّ القانونية  اال�صت�صارة 
قانونية  درا�صة  بعد  والموؤرخة في 2001/12/7م،  بنيويورك،  المتحدة  باالأمم  القانونية 
لة للمو�صوع، اإلى القول: »اإن كان جائًزا لجبل �صهيون اأن يتم تر�صيحه في  لة ومف�صرّ مطورّ
اآخر االأمر لي�صمرّ اإلى القائمة، يكون تر�صيحه من حيث هو ممتلك قائم بحدرّ ذاته، م�صتقلرّ 
عن مدينة القد�ض القديمة واأ�صوارها«)51(. وقد اأعددُت مداخلة في هذا المو�صوع قراأها 
اأنه رغم  فيها  بيرّن  كيبك،  اجتماع مدينة  دورة  في  اللجنة)52(،  في  الع�صو  االأردن،  ممثل 
وجود مت�صع من الوقت ما بين ت�صلرّم اال�صت�صارة القانونية من قبل اليون�صكو وموعد انعقاد 
اجتماع اللجنة بهل�صنكي، فاإن اليون�صكو لم تعر�ض الوثيقة على اللجنة، وانتظر مدير مركز 
التراث العالمي حتى يوم 2002/01/14م، ليحيلها اإلى اأع�صاء اللجنة)53(. وطالب ممثل 
االأردن ا�صتناًدا اإلى الردرّ القانوني ال�صادر عن االأمم المتحدة، باإ�صقاط موقع القد�ض من 
القائمة التمهيدية االإ�صرائيلية، وثنرّى ممثل م�صر على الطلب المقدم من االأردن)54(. وتم 
اتخاذ قرار بتاأجيل النظر في المو�صوع المطروح حتى الدورة القادمة الجتماع اللجنة، 

في �صوء عدم التو�صل اإلى قرار متفق عليه بين اأع�صائها.)55( 

والطبيعي  الثقافي  التراث  العرب في  للخبراء  االأول  نبرّهت في االجتماع  وكنُت قد 
القائمة  ى »القد�ض« ما زال موجوًدا في  الم�صمرّ الموقع  اأن  اإلى  العالمي في عام 2006م، 
لوجود  الراف�ض  العربي  الموقف  عن  بالتعبير  قراًرا  واتخذنا  االإ�صرائيلية،  التمهيدية 

(51) “ …if and in so far as Mount Zion may eventually be nominated for inclusion in the 
List, it will be nominated as a property in its own right, distinct from the Old City of 
Jerusalem and its Walls.”

)52( فاز االأردن بع�صوية اللجنة باالنتخاب في اأكتوبر 2007م، وا�صتمرت ع�صويته من 2008-2011م. راجع 
تقرير الدورة 88 للمجل�ض التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

)53( ت�صلمتها الدول العربية االأع�صاء في اللجنة حينذاك وهي كما �صبقت االإ�صارة في هام�ض 41: لبنان 
وُعمان وم�صر. 

(54) whc.unesco.org, 32COM, Quebec City, Canada, 2008, Draft Summary Record, p. 267. 

(55) Ibid, Decisions Adopted at the 32nd Session of the World Heritage Committee, p. 145. 
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ا�صم القد�ض في القائمة االإ�صرائيلية، وُكلرّف المغرب، الع�صو في الدورة الثالثين للجنة، 
ك بهذا الموقف.)56( كذلك عر�صنا  د فيه التم�صرّ بتقديم بيان با�صم المجموعة العربية اأكرّ
المو�صوع على موؤتمر الوزراء العرب الم�صوؤولين عن ال�صوؤون الثقافية في اجتماعه بم�صقط 
عام 2006م، فاأ�صدر الموؤتمر بياًنا موجًها اإلى اليون�صكو يعبرّر عن القلق ال�صديد الإدراج 
التراث  قائمة  في  اإ�صرائيلي  كموقع  لت�صجيلها  التمهيدية  قائمتها  في  للقد�ض  اإ�صرائيل 
ا عن اال�صتياء لظهور ا�صم القد�ض في القائمة االإ�صرائيلية في وثيقة ر�صمية  العالمي، واأي�صً
ر لقرارات ال�صرعية الدولية وتحدرّ للقانون الدولي. ودعا  لليون�صكو، لما في ذلك من تنكرّ
اإ�صرائيل  البيان منظمة اليون�صكو ومديرها العام ولجنة التراث العالمي للعمل على دفع 
اأن  على  تن�ضرّ  التي  الدولية  بالقرارات  التزاًما  التمهيدية  قائمتها  من  القد�ض  الإ�صقاط 
البيان  القد�ض)57(. كما رفعنا  اإ�صرائيل دولة محتلة الأرا�ض فل�صطينية وعربية، بما فيها 
اإلى موؤتمر القمة العربية المنعقد بالريا�ض )2007م( فاأ�صدر قراًرا يدعو الدول العربية 
االأع�صاء في لجنة التراث العالمي والمنظمة العربية لمتابعة العمل الإ�صقاط القد�ض من 

القائمة التمهيدية االإ�صرائيلية)58(. 

القائمة  في  »القد�ض«  الإبقاء  العالمي  التراث  مركز  مه  قدرّ الذي  المبرر  كان  ولئن 
التمهيدية االإ�صرائيلية هو اأن وثيقة »المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي« 
ل فيما تدرجه الدول من مواقع في قوائمها التمهيدية، فقد بداأنا  ال تجيز لليون�صكو التدخرّ
الفقرة  تعديل  العمل على  اللجنة،  الالحقة الجتماعات  الدورات  الحين وعبر  منذ ذلك 
تتيح  التي  ال�صيغة  لو�صع  التوجيهية«  »المبادئ  وثيقة  في  التمهيدية  بالقوائم  المتعلقة 
اإ�صقاط موقع القد�ض من القائمة التمهيدية االإ�صرائيلية، وقد ظل ذلك العمل متوا�صاًل 
ت في دورة عام 2011م  حتى عام 2012م رغم العقبات التي تواجهه. ذلك اأن اللجنة اأقررّ
العالمي  التراث  مركز  د  تعمرّ فيما  التوجيهية«،  »المبادئ  في  عدة  فقرات  على  تعديالت 
تجاهل الفقرة المتعلرّقة بالقوائم التمهيدية. فاأعددُت مجدًدا بياًنا قراأه ممثل االأردن في 

(56) Ibid, 30COM, Vilnius, Lithuania, 2006, Summary Record, p. 170. 

)57( يراجع البيان في الموقع االإلكتروني للمنظمة: مجال الثقافة، ال�صيا�صات الثقافية، الموؤتمرات الوزارية، 
 www.alecso.org.tn .الدورة الخام�صة ع�صرة

 www.arableagueonline.org .26 58( قرار رقم 372، �صفحة(
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ر فيه بمو�صوع اال�صت�صارة القانونية  اجتماع اللجنة بمقر اليون�صكو بباري�ض عام 2011م، ذكرّ
ر  َد مركِز التراث العالمي عدَم تقديمها اإلى اللجنة في حينه، وكررّ لالأمم المتحدة، وتعمُّ
المطالبة باإ�صقاط موقع »القد�ض« من القائمة االإ�صرائيلية، وقد دعم موقف ممثل االأردن 
ممثال م�صر والعراق في اللجنة، وهو ما كان متفق عليه في االجتماع التح�صيري لتن�صيق 
ر ممثل االأردن تقديم التعديل الذي اقترحناه منذ عام 2008م،  المواقف العربية، كما كررّ
فاأ�صدرت  التوجيهية«)59(،  »المبادئ  وثيقة  في  التمهيدية  بالقوائم  المتعلقة  الفقرة  على 
اللجنة قراًرا بت�صكيل فريق عمل لدرا�صة المو�صوع في الدورة ال�صاد�صة والثالثين الجتماع 
�ض بند في برنامج عملها لهذه الغاية)60(. غير اأن فريق العمل الذي اجتمع  اللجنة، وُخ�صرّ
6/24-2012/7/6م(  بيتر�صبورغ،  )�صانت  للجنة  والثالثين  ال�صاد�صة  الدورة  اإطار  في 
اللجنة  قرار  و�صدر  االأردن،  من  المقترح  التعديل  اإجراء  على  االتفاق  اإلى  ي�صل  لم 
باأنها تعتبر اأن ال �صرورة الإدخال اأي تغيير على ن�ض الفقرة 68 - وهي المتعلقة بالقوائم 
في  اللجنة  وكانت  المرحلة.)61(  هذه  في  التوجيهية«  »المبادئ  وثيقة  من   - التمهيدية 
دورتها الحادية والثالثين قررت مراجعة الفقرة المتعلقة بالقوائم التمهيدية في وثيقة 

)59( اأثار البيان ردود فعل قوية في االجتماع وح�صل جدل بين رئي�صة الجل�صة المناوبة )باربادو�ض( ب�صبب 
من  رو�صيا  ممثلة  وطلبت  اللجنة  في  م�صر  ممثل  وبين  )البحرين(  للدورة  االأ�صلية  الرئا�صة  غياب 
 35COM, Paris, 2011, Summary :المجموعة العربية عدم اإثارة ما اأ�صمته ق�صايا �صيا�صية، راجع

Record, pp. 151-152 and pp. 292-295. وراجع البيان في الملحق II في الوثيقة نف�صها. 

االأردن  من  المقدم  والمقترح  اللجنة  اجتماع  دورات  عبر  المو�صوع  لهذا  المتتابعة  المراحل  تراجع   )60(
لتعديل البند 68 المتعلق بالقوائم الموؤقتة في: 

36COM, Saint Petersburg, Russia, 2012, Documents, WHC-12/36. COM/13, 
Revision of the Operational Guidelines. 

)61( �صارك ممثل االأردن في اجتماع فريق العمل الذي لم ي�صم في ع�صويته من ممثلي الدول العربية �صوى 
ممثـــل االإمـــارات، رغم اأن االن�صمام اإليه كـــان مفتوًحا لممثلي الدول غير االأع�صـــاء في اللجنة، انظر: 
WHC – 12/36 COM. INF19, p. 8، غير اأن عدم اإدراك اأهمية هذا المو�صوع وعدم معرفة خلفيته، 
وانعـــدام وجـــود تن�صيق عربي م�صبق نتيجة لذلـــك، وكذلك غياب االت�صـــاالت الدبلوما�صية وال�صيا�صية 
الم�صبقـــة مع الـــدول االأع�صـــاء ال�صديقة في اللجنـــة ل�صرح اأ�صباب طلـــب االأردن التعديـــل والقرارات 
ال�صابقة للجنة في �صاأنه، وت�صدد عدد من اأع�صاء فريق العمل بخا�صة رئي�صه المندوب ال�صوي�صري، في 
رف�ـــض التعديل المقترح )راجع كلمته في اجتماع اللجنة التي قال فيها اإن فريق العمل يرى اأن ال حاجة 
اإلـــى العـــودة اإلى الفقرة 68 وطالب بتبني قرار بذلك رغـــم اأن االأردن ح�صب قوله، ال يوافق عليه(. ولم 
يقـــدم اأي وفـــد عربي في اجتماع اللجنة مداخلة للدفاع عن الطلـــب االأردني ولم يطلب اأي منها عر�صه 

على Ibid , pp. 226-227 مما اأدى اإلى �صدور القرار المذكور. يراجع القرار في: 
WHC – 12/36. COM/19, Decision 36COM, 13. 1, p. 236.
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»المبادئ التوجيهية« للتاأكد من اأن الممتلكات المقترحة في القوائم التمهيدية ال تتعار�ض 
مع الممتلكات الم�صجلة في قائمة التراث العالمي، وطلبت من مركز التراث العالمي اقتراح 
الراف�ض  العربي  الموقف  اتخذ في �صوء  قد  القرار  وكان  المذكورة)62(،  للفقرة  بديل  ن�ضرّ 
م مركز التراث العالمي م�صروع ن�ضرّ  اإدراج القد�ض في القائمة التمهيدية االإ�صرائيلية. وقدرّ
ل لهذه الفقرة اإلى الدورة الثانية والثالثين للجنة، لم يكن ليوؤدي - في حال اإقراره -  معدرّ
اإلى اإ�صقاط القد�ض من القائمة التمهيدية االإ�صرائيلية)63(، وو�صعُت م�صروع تعديل بديل 
مه ممثل االأردن، لم ينل اإجماع اأع�صاء اللجنة، ولم ُيقترح  للن�ض المقترح من المركز، قدرّ
2012م  عام  بيتر�صبورغ  �صانت  في  اللجنة  قرار  اأن  والواقع  الت�صويت)64(.  على  عر�صه 
اعتبار تعديل هذه الفقرة من وثيقة »المبادئ التوجيهية« غير �صروري في هذه المرحلة، 
والثالثين  الحادية  دورتها  منذ  �صنوات  خم�ض  عبر  المتتابعة  لقراراتها  ا  مناق�صً لي�ض 
التمهيدية  القائمة  »القد�ض« في  با�صم  ي�صتبعد طرح مو�صوع وجود موقع  اإنه  بل  ح�صب، 
االإ�صرائيلية في عمل اللجنة لمدة �صتطول ما لم ُيعاد اإحياوؤه من جديد، وتلك مهمة تحتاج 
اإلى تخطيط دقيق وعمل دبلوما�صي دوؤوب، تتوالهما وزارتا الخارجية في كل من االأردن 
وفل�صطين، بالتن�صيق مع الدول العربية االأخرى والدول ال�صديقة، بمتابعة م�صتدامة من 
قبل المندوبية الدائمة االأردنية والمندوبية الدائمة الفل�صطينية في اليون�صكو والمجموعة 

العربية فيها. 

العالمي  التراث  مركز  يعر�ض  لم  لماذا  طرحناهما:  اللذين  ال�صوؤالين  اإلى  ونعود 
د بتقديمها؟ وكيف كان يمكن  اال�صت�صارة القانونية على اللجنة عام 2001م، رغم التعهرّ
لتلك اال�صت�صارة - لو ُعر�صت -، اأن توؤثر على �صيغة قرار اللجنة حينذاك ب�صاأن تر�صيح 
في  التمهيدية؟  قائمتها  في  القد�ض  ا�صم  الإبقاء  اأو  »القد�ض«،  ت�صميه  لموقع  اإ�صرائيل 
ه »توازًنا �صيا�صًيا« بين الطرفين  تقديري ال�صخ�صي اأن اليون�صكو عملت على تحقيق ما تعدرّ
االإ�صرائيلي  الملف  اإيكومو�ض  على  2001م  عام  تعر�ض  لم  فحين  واالإ�صرائيلي.  العربي 
اأن  اأدركت  وحين  المبداأ،  حيث  من  مقبول  غير  اأنه  معتبرة  للتقييم،  القد�ض  لتر�صيح 

(62) Decision 31COM 8A. 3, p. 135. 

.WHC – 08/32COM/8A :63( يراجع التعديل المقترح من مركز التراث العالمي في الوثيقة(
(64) Decision 32COM 8A, p. 145. 
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للموقف  انت�صاًرا  �صيعدرّ  القانونية كان  اال�صت�صارة  لها االطالع على  اأتيح  لو  اللجنة  قرار 
اإلى �صيغة قرار ال ي�صكل هزيمة تامة الإ�صرائيل، وال يحقق ن�صًرا  اللجوء  اآثرت  العربي، 
نتيجة  اإلى  القانونية  اال�صت�صارة  وثيقة  تنتهي  اأن  عت  توقرّ اليون�صكو  لعل  اأو  للعرب؛  كاماًل 
مفتوًحا  المجال  ُيترك  بحيث  للقد�ض،  االإ�صرائيلي  التر�صيح  ب�صاأن  اإيجابية«  »اأكثر  تراها 
الإبقاء موقع القد�ض في القائمة التمهيدية االإ�صرائيلية. وكان هذا نتيجة »القرار« المعتَمد 
عر�ض  عدم  اإن  بل  اللجنة.  عن  القانونية  اال�صت�صارة  لحجب  نتيجة  اللجنة،  مكتب  من 
ح هذا التحليل، اإذ اإن قرار رف�ض  مو�صوع التر�صيح االإ�صرائيلي للقد�ض على اللجنة، يرجرّ
حت الموقع  اللجنة ت�صجيل موقع ما في قائمة التراث العالمي، ُي�صقط حق الدولة التي ر�صِّ
لتر�صيحه مجدًدا للت�صجيل، وبالتالي َي�صْقط من قائمتها التمهيدية. من هنا، كان القرار 
ر ما و�صع وما زال يو�صع من تعقيدات  »بتاأجيل النظر في اقتراح الت�صجيل«. ولعل ذلك يف�صرّ
اإجرائية اأمام الم�صاٍع المبذولة عبر �صنوات الإ�صقاط الموقع الم�صمى »القد�ض« من القائمة 

التمهيدية االإ�صرائيلية. 

وال �صك باأن بقاء »القد�ض« في القائمة التمهيدية االإ�صرائيلية لي�ض م�صاألة �صكلية، 
فاإ�صرائيل توا�صل ال�صعي لت�صجيل القد�ض في قائمة التراث العالمي على اأنها موقع اإ�صرائيلي 
بو�صائل �صتى، وبخا�صة عبر اإجراء التعديالت المتكررة على »المبادئ التوجيهية لتنفيذ 
يه  اإلى اكت�صاب اعتراف دولي بما ت�صمرّ اإ�صرائيل بذلك  اتفاقية التراث العالمي«. وت�صعى 
»حقوًقا تاريخية وثقافية« في القد�ض. وتكفي قراءة و�صفها لموقع »القد�ض« في قائمتها 

التمهيدية المتاح على الموقع االإلكتروني لمركز التراث العالمي، الإدراك ذلك)65(. 

قرارات لجنة التراث العالمي ب�ضاأن القد�س بين تراخي اليون�ضكو وتعّنت اإ�ضرائيل 
ت�صتغلها  �صيا�صية  ق�صية  2000م،  عام  العالمي  التراث  لجنة  اإلى  القد�ض  عادت 
ا تاريخًيا« وتترجمه احتالاًل ا�صتيطانًيا، منذ عام 2004م،  اإ�صرائيل الدعاء ما ت�صميُه »حقًّ
اإلى جدول اأعمال اللجنة في البند المخ�ص�ض لـ »حالة حفظ الممتلكات  عادت القد�ض 
�ض للخطر«، بعد اأن طلبت الدول العربية االأع�صاء  الم�صجلة في قائمة التراث العالمي المعررّ

(65) The List,Tentative Lists, Israel, Jerusalem. 
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لكنها  فيها)66(،  التراث  اأو�صاع  تقارير عن  تقديم  اليون�صكو  اللجنة عام 2003م من  في 
كانت كالحا�صر الغائب. فالقرارات التي ت�صدر عن اللجنة لحفظ تراث »مدينة القد�ض 
ي�صمى  بما  توؤخذ  2010م  عام  حتى  ظلت  تهدده،  التي  االأخطار  من  واأ�صوارها«  القديمة 
بـ»التوافق« بين ما ي�صمى بـ »االأطراف المعنية« - وهي اإ�صرائيل واالأردن وفل�صطين، عبر 
مفاو�صات في كوالي�ض اجتماعات اللجنة، التي يتوالها غالًبا و�صطاء من اليون�صكو، اأو من 
�صفراء غربيين اأو من الدولة التي ت�صت�صيف االجتماع، ويطلب رئي�ض اللجنة من اأع�صائها 
اإقرار ما تم االتفاق عليه من دون نقا�ض)67(. وكانت اإ�صرائيل تر�صى بتلك القرارات، التي 
غدت  وقد  لتنفيذها.  �صغط  الأي  تتعر�ض  لن  اأنها  الإدراكها  �صعبة،  مفاو�صات  بعد  تاأتي 
العالمي، كما  التراث  القد�ض في لجنة  ب�صاأن ملف  اليون�صكو  اأ�صلوب عمل  ال�صيا�صة  هذه 
في اجتماعات مجل�صها التنفيذي وموؤتمرها العام، تمليها عليها الدول الغربية، وترت�صي 
ل اإلى �صيغة قرار »بالتوافق بين االأطراف المعنية«  بها المجموعة العربية، حتى اإن التو�صرّ
ْون اأ�صالة  ب�صاأن القد�ض، اأ�صبح بالن�صبة لليون�صكو هدًفا بذاته، وتراجع حر�صها على �صَ
التراث الثقافي في القد�ض و�صالمته، وعلى تطبيق اتفاقية التراث العالمي للحفاظ على 

 28COM/INF. 6, Draft Summary :66( الـــدول العربيـــة االأع�صاء هي ُعمـــان ولبنان وم�صـــر. راجـــع(
 .27COM, Paris, France, 2003, Decision 7A. 29 :وراجع القرار في .Record, p. 40

وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ممثلة في هذه الكاتبة، بداأت عقد اجتماعات تن�صيق 
اأثناء اجتماعات  للمواقف لممثلي الدول العربية ب�صاأن القد�ض والتراث في االأرا�صي الفل�صطينية في 
اللجنة وعلى هام�ض تلك االجتماعات، منذ عام 2002م في دورة اجتماع اللجنة ببوداب�صت اإثر م�صروع 
دعا  ما  وهو  الفل�صطينية،  للمدن  االإ�صرائيلي  لالجتياح  اإدانة  يت�صمن  اللجنة  مكتب  عن  �صدر  قرار 
الواليات المتحدة االأميركية اإلى اإجراء ات�صاالت �صيا�صية على م�صتوى وزارات خارجية الدول االأع�صاء 
في اللجنة جميًعا، لل�صغط عليها حتى ال تتبنى اللجنة م�صروع القرار. وا�صتكمل التن�صيق العربي في 
الدورة 28 التي عقدت بمقر اليون�صكو بباري�ض، حيث اتفق على اإثارة مو�صوع القد�ض في اللجنة التخاذ 

قرار باإدراج تقرير حول اأو�صاع التراث الثقافي في القد�ض في كل دورة من دورات اجتماع اللجنة. 
(67) 28COM, Suzhou, China, 2004, Summary Record, pp. 234-235; 29COM, Durban, 

South Africa, 2005, Summary Record, INF. 22, p. 65; 30COM, Vilnius, Lithuania, 
2006, Summary Record, INF19, p. 77; 31COM, Christchurch, New Zealand, 2007, 
INF. 24, p. 103; 32COM, Quebec City, Canada, 2008, Summary Record, p. 220; 
33COM, Sevilla, Spain, 2009, Summary Record, p. 175; 34COM, Brasilia, Brazil, 
2010, Summary Record, p. 494. 
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القيمة العالمية اال�صتثنائية للموقع الم�صجل في قائمة التراث العالمي)68(. وقد زاد موقف 
العام  المدير  مندوب  فاأخفقت محاوالت  اإ�صرائيل،  تعنت  من  المتراخي هذا،  اليون�صكو 
لليون�صكو في تحقيق »توافق« حول ن�ضرّ القرار في كوالي�ض اجتماع اللجنة الذي عقد بمقر 
لبع�ض  اليون�صكو  لدى  االإ�صرائيلي  ال�صفير  رف�ض  ب�صبب  2011م،  عام  بباري�ض  اليون�صكو 
بنوده، فعر�صت المجموعة العربية م�صروع القرار مبا�صرة على اللجنة. ورغم اأن اللجنة 
اعتمدته بال مناق�صة وال تعديل، فاإن عدًدا من الدول االأع�صاء في اللجنة لم ت�صت�صغ انفراد 
المجموعة العربية بو�صع قرار لم يجد قبواًل اإ�صرائيلًيا، فحاولت المماطلة وتاأجيل النظر 
ح �صفيرها  فيه)69(. وقد اأثار تمرير القرار دون اعترا�ض في اللجنة غ�صب اإ�صرائيل، و�صررّ
في اليون�صكو ل�صحيفة هاآرت�س اأن اأربع دول اأع�صاء في اللجنة عبرّرت �صفهًيا عن تحفظها، 
العام  المدير  اأن  »يعتقد  فهو  ولهذا  باالإجماع،  يوؤخذ  لم  القرار  اأن  نظره  في  يعني  مما 
لليون�صكو اإيرينا بوكوفا لن تفعل به �صيًئا، اإذ قالت في اأوائل هذا العام اإنها لن تعمل على 
تنفيذ قرارات ال توؤخذ باالإجماع«)70(. وين�ض هذا القرار، على التعبير عن اأ�صف اللجنة 

)68( في دورة اجتماع اللجنة عام 2007م بعد اأن اأعلن المدير العام الم�صاعد للثقافة عن الو�صول اإلى توافق ب�صاأن 
ا اإثبات اأن بمقـــدور اليون�صكو اأن تحقق  القـــرار الخا�ض بالقد�ـــض اأكد اأن ذلك ي�صكل »اإنجاًزا كبيـــًرا وهو اأي�صً
 .31COM, Summary Record, p. 39 .»تقدًمـــا مهًما في مجاالت ح�صا�صة لي�صت ممكنة في محافل اأخرى
ح المدير العام الم�صاعـــد للثقافة اأن »المدير العام يـــودرّ اأن يهنئ ب�صورة  وفـــي دورة عـــام 2010م �صـــررّ
خا�صـــة جميـــع الجهـــات المعنية لما اأبدته مـــن ا�صتعداد للتو�صـــل اإلى ن�ض متفق عليـــه وعلى انفتاحها 

 .35COM, Summary Record, p. 495 .»للحوار والتبادل
)69( تـــم اللجوء اإلـــى الت�صويت برفع االأيدي التخاذ قـــرار بعر�ض م�صروع القرار اأو تاأجيلـــه ف�صورّت 11 ع�صًوا 
باالإيجاب )م�صر والعراق واالأردن وال�صين واالإمارات العربية وكمبوديا ونيجيريا واإثيوبيا ومالي والبحرين 
واأفريقيـــا الجنوبية وقد �صقط ا�صمهما �صهًوا في التقرير الذي يذكر عدد 11 �صوًتا ويذكر اأ�صماء 9 دول(، 
و6 اأع�صاء طلبوا التاأجيل )البرازيل والمك�صيك واأ�صتراليا و�صوي�صرا وال�صويد واإ�صتونيا( و3 اأع�صاء امتنعوا 
 35COM, Paris، France, 2011, Summary Record, p. )عن الت�صويت )فرن�صا ورو�صيا وبربادو�ض
241، ويراجع بيان ممثل اأ�صتراليا في اللجنة وعبرّر فيه عن اأ�صفه لعدم التو�صل اإلى توافق حول القرار واأن 

 .Ibid ,Annex III, p. 328 :اأ�صتراليا تناأى بنف�صها عن الجوانب التي لم يتم التوافق ب�صاأنها
الدول  اإلى مراعاة عالقاتها مع  والبرازيل وعزا ذلك  والمك�صيك  و�صوي�صرا  اأ�صتراليا  كاًل من  ى  �صمرّ  )70(

العربية االأع�صاء في اللجنة. 
“Israel Furious with Jordan over Condemnation of Jerusalem’s Old City Renovation”, 
Haaretz, June 28, 2011.

بيتر�صبورغ  ب�صانت  والثالثين  ال�صاد�صة  الدورة  في  »الطرفين«  بين  توافق  اإلى  التو�صل  يتم  لم  كذلك 
من  والمقدم  االأردني   - الفل�صطيني  الطرف  من  المقترح  القرار  م�صروع  اللجنة  واعتمدت  )2012م( 
رئا�صة اللجنة الرو�صية، واأعلن �صفير اإ�صرائيل لدى اليون�صكو في االجتماع عدم موافقة اإ�صرائيل عليه، 
اأو  داللة  اأية  من  بالقد�ض  الخا�ض  القراَر  ويفرغ  وقراراتها  باليون�صكو  �صافًرا  ا�صتخفاًفا  ي�صكل  ما  وهو 
جدوى. وتكرر االأمر ذاته في الدورة االأخيرة، 2013م، ببنوم بنه )كمبوديا( وهو ما �صناأتي اإلى تف�صيله 

في فقرة الحقة. 
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لرف�ض اإ�صرائيل االمتثال لقرارات لجنة التراث العالمي واليون�صكو، وطلبها من اإ�صرائيل 
التعاون، وت�صهيل تنفيذ قرار اللجنة في دورتها الرابعة والثالثين )2010م( الداعي اإلى 
القديمة  القد�ض  مدينة  اإلى   (reactive monitering) التفاعلي  للر�صد  بعثة  ذهاب 
واأ�صوارها تتاألف من مندوب عن كل من مركز اليون�صكو التراث العالمي، والمركز الدولي 
والمواقع  لالآثار  الدولي  والمجل�ض  )اإيكروم(،  وترميمها  الثقافية  الممتلكات  ْون  �صَ لدرا�صة 
)اإيكومو�ض(؛ والتعبير عن االأ�صف الإ�صرار اإ�صرائيل على موا�صلة القيام بالحفريات االأثرية 
في المدينة القديمة، ودعوتها للتوقف عن ذلك؛ و»ي�صجع« مدير عام اليون�صكو على اتخاذ 
واأ�صوارها ومعالمها، ويجدد  القديمة  القد�ض  للحفاظ على موقع مدينة  الخطوات الالزمة 
دعوتها اإلى عقد اجتماع خبراء في اأ�صرع وقت ممكن، لمتابعة م�صاألة منحدر »باب المغاربة« 
الدورة  في  اللجنة  قرار  يختلف  ولم  ب�صاأنه.)71(  اتفاق  اإلى  المعنيون  الفرقاء  ي�صل  اأن  بعد 
ال�صاد�صة والثالثين التي عقدت ب�صانت بيتر�صبورغ عام 2012م، ب�صاأن القد�ض ومنحدر باب 
ا وروًحا، عن قرارها في العام ال�صابق. وقد تبنت اللجنة في ذلك العام  المغاربة)72(، ن�صً
القرارين دون مناق�صة، غير اأن رئي�ض اللجنة اأعلنت اأن اإ�صرائيل ال توافق على ن�ض القرار 

ها، تناأى بنف�صها عنه.)73(  الخا�ض بالقد�ض، واأن بع�ض الدول االأع�صاء التي لم ت�صمرّ

اإن هذا اال�صتخفاف االإ�صرائيلي بقرارات لجنة التراث العالمي، وقرارات المجل�ض 
لن  اليون�صكو  اأن  اإلى  اإ�صرائيل  اطمئنان  اإلى  يعود  لليون�صكو،  العام  والموؤتمر  التنفيذي 
تمار�ض �صغًطا عليها لتنفيذ ما ي�صدر عن مجال�صها من قرارات. ولعل هذا االطمئنان 
ها مركز التراث  ا ما يبرره في مواقف اليون�صكو ب�صاأن القد�ض. فالوثائق التي يعدرّ له اأي�صً
العالمي حول حالة الحفظ في القد�ض للعر�ض على اللجنة، بداأت تعتمد منذ عام 2007م، 
اإلى  اليون�صكو  ا على ر�صائل توجهها  ردًّ المركز من تقارير،  اإلى  اإ�صرائيل  على ما تقدمه 
البعثة االإ�صرائيلية في اليون�صكو، تتناول ما تقوم به هيئة االآثار االإ�صرائيلية من عمليات 

(71) Decision 35COM 7A. 22. 

(72) Decision 36COM 7A. 23. I and Decision 7A. 23. II. 

(73) WHC-12/36COM. INF. 19 Summary Record, p. 197. 
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بناء وحفريات اأثرية)74(. وقد ا�صتندت وثيقتا اليون�صكو في دورتي عامي 2007م و2008م، 
وثائقها  بت�صمين  2009م،  عام  في  اليون�صكو  وبداأت  وحده،  االإ�صرائيلي  التقرير  اإلى 
معلومات توفرها التقارير الموجهة اإليها من االأردن، فيما لم ت�صاهم فل�صطين في تقديم 
اأي تقرير.)75( واإذ بداأت اليون�صكو تخاطب اإ�صرائيل وتتعامل معها ب�صفتها �صاحبة ال�صاأن 
االأ�صا�صي في القد�ض، فاإنه ال ي�صتغرب اأن تقوم اإ�صرائيل با�صتعرا�ض ما تقوم به من عمليات 
بناء وحفريات اأثرية في مدينة القد�ض القديمة دونما حرج اأو خوف من االإدانة، اإذ اإنه ال 
ي�صدر عن مركز التراث العالمي اأكثر من »ا�صترعاء انتباه« ال�صلطات االإ�صرائيلية اأو »لفت 
نظرها« اإلى »االآثار التي يمكن اأن تترتب على هذه الحفائر االأثرية المنفذة في المدينة 

القديمة بالن�صبة اإلى �صالمة الموقع واأ�صالته«.)76( 

ومنذ عام 2007م، اأ�صبحت مدينة القد�ض القديمة، تو�صف في وثائق مركز التراث 
العالمي باأنها »ُتدار من قبل ال�صلطات االإ�صرائيلية بفعل االأمر الواقع، وبالتالي فاإن االأبنية 
الجديدة وم�صاريع ال�صيانة هي من حيث المبداأ خا�صعة ل�صلطة الق�صاء االإداري للبلدية، 
وثائق  من  اختفت  وقد  االإ�صرائيلية«)77(.  االآثار  هيئة  قبل  من  عادة  مراقبتها  وتجري 

)74( فيمـــا اعتمدت اليون�صكو في التقارير المقدمة اإلى دورات اجتماع اللجنة في االأعوام الثالثة 2004م و2005م 
و2006م، علـــى تقارير خبرائها وبعثاتهـــا اإلى القد�ض وقرارات مجل�صها التنفيـــذي، ا�صتندت في توجهها اإلى 
اإ�صرائيـــل لطلـــب تقارير، اإلـــى قرار الدورة 30 للجنة عـــام 2006م، الذي اتخذ بالتوافـــق، وين�ض على »دعوة 
ال�صلطـــات االإ�صرائيليـــة اإلى تقديـــم معلومات اإلى مركـــز التراث العالمي حـــول المباني الجديـــدة في �صاحة 

 Decision 30COM 7A. 34 .»الحائط الغربي بما فيها خطط بناء الممر الموؤدي اإلى الحرم ال�صريف
ـــه مركـــز التراث العالمي ر�صائل اإلـــى بعثتي فل�صطين واالأردن في اليون�صكو عامـــي 2008م و2009م، يطلب  )75( وجرّ
فيهـــا معلومات ت�صاهم في اإعداد وثيقة حالة الحفظ لموقع القد�ض للعر�ض على اللجنة، ولم ي�صتلم رًدا من اأي 
منهمـــا عام 2008م. وبـــداأ االأردن باإر�صال التقارير المطلوبة اإلى المركز منذ عام 2009م، ولم تجب فل�صطين 
ا ذلك العام، ولم يعد المركز - ح�صب ما يتبيرّن من وثائقه حول القد�ض - اإلى مخاطبة بعثة فل�صطين لدى  اأي�صً
 32COM, Documents, WHC-08/32. COM 7A. Add. 2,p. 9. :اليون�صكـــو بعد ذلك في هذا ال�صاأن. راجـــع

   33COM, Documents, WHC-09/33. COM/7A. Add, p. 39 :وكذلك
)76( فيما يقول اأثريون اإ�صرائيليون »اإن كل الن�صاطات االأثرية في مدينة القد�ض القديمة ينظر اإليها على 

دة و�صيا�صية«. اأنها مهدِّ
“… all archaeological activity in the Old City of Jerusalem is perceived as threatening and 
political”. Between Holiness and Propaganda, p. 3. 
(77) “Jerusalem is de facto administered by the Israeli authorities. Therefore, all new 

constructions and conservation projects are in principle subject to the administrative 
jurisdiction of the Municipality and usually supervised by the Israel Antiquity 
Authority”. 31COM, Documents, WHC-07/31COM/ 7A. Add. , p. 2. 
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للقوانين  المعار�صة  وممار�صاته  القد�ض،  في  القائم  االحتالل  اإلى  اإ�صارة  اأية  اليون�صكو 
اإلى ما يتهدد القد�ض تاريًخا وتراًثا ومعالم من اأخطار. هذا في حين  الدولية والموؤدية 
القد�ض  مدينة  فيما يخ�ض  قراراتها  لهجة  تغيرّرت  وال  المتحدة،  االأمم  يتغيرّر خطاب  لم 

المحتلة)78(. 

عن  وامتناعها  لليون�صكو،  الر�صمية  الهيئات  بقرارات  اإ�صرائيل  ا�صتخفاف  اإن 
تنفيذها، ال يعني اأنها ال تكترث بما يوجهه اإليها المجتمع الدولي اأو هيئاته الر�صمية من 
لتلك  يها  وتحدرّ اإليها  ان�صمت  التي  الدولية  باالتفاقيات  التزامها  عدم  تك�صف  قرارات، 
القرارات، فهي تحاول الظهور اأمام العالم باأنها وجه »نيرّر« من وجوهه، رغم اأنها مطمئنة 
اإلى عدم ممار�صة اأي �صغط عليها، �صواء اأكان من المنظمة الدولية اأم من دول اأع�صاء 
فيها، الإلزامها بالمواثيق والقرارات الدولية، التي �صدرت عن االأمم المتحدة ومنظماتها 
وموؤ�ص�صاتها ومجال�صها جميًعا، منذ قيام دولة اإ�صرائيل حتى اليوم. ولعل خير دليل على ذلك 
ما قامت به اإ�صرائيل من مناورة في �صهر ني�صان/اإبريل هذا العام 2013م،  قبيل انعقاد 
للر�صد  الم�صتركة  الدولية  البعثة  ا�صتقبال  على  بموافقتها  لليون�صكو،  التنفيذي  المجل�ض 
التفاعلي اإلى القد�ض، تنفيًذا لقرار لجنة التراث العالمي، وذلك لتفادي اإ�صدار قرارات 
ب�صاأن القد�ض تعرب عن اال�صتنكار واالت�صال واالأ�صف لممار�صاتها المعار�صة لالتفاقيات 
العام  المدير  اإلى  اليون�صكو  لدى  الدائم  اإ�صرائيل  ر�صالة مندوب  في  الدولية، جاء ذلك 
)79(، مقابل امتناع المجموعة العربية عن تقديم قرارات 

بتاريخ 22 ني�صان/اإبريل 2013م 
ب�صاأن القد�ض لمدة عامين)80(. وقد وافق االأردن وفل�صطين على هذا العر�ض االإ�صرائيلي، 

توؤكد  »واإذ  االآتي:  على  2008م(  )نوفمبر   30/63 رقم  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  قرار  ين�ض   )78(
من جديد اأن المجتمع الدولي، من خالل االأمم المتحدة لديه اهتمام م�صروع بق�صية مدينة القد�ض 
وحماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد على النحو المتوخى في قرارات االأمم المتحدة ذات 
ال�صلطة  اإ�صرائيل،  تتخذها  اإجراءات  اأي  اأن  من  قررته  ما  تاأكيد  تكرر  الم�صاألة...  ب�صاأن هذه  ال�صلة 
غير  اإجراءات  ال�صريف  القد�ض  مدينة  على  واإدارتها  وواليتها  قوانينها  لفر�ض  باالحتالل  القائمة 
اإ�صرائيل وقف  اأي �صرعية على االإطالق، وتطلب من  قانونية، ومن ثم فهي الغية وباطلة ولي�صت لها 

جميع هذه التدابير غير القانونية والمتخذة من جانب واحد«؛ والفرق �صا�صع بين الخطابين. 
)79( ح�صـــب مـــا ورد في وثيقة الدورة 192 للمجل�ض التنفيـــذي )2013/8/5م( ب�صاأن القد�ض راجع الوثيقة 

EX/11, p. 2 192 :باللغة العربية
)80( كما ت�صمنت �صروط اإ�صرائيل للموافقة على قبول البعثة عدم تر�صيح مواقع في فل�صطين للت�صجيل في 
قائمة التراث العالمي. راجع حوار مندوب فل�صطين الدائم لدى اليون�صكو اليا�ض �صنبر في �صحيفة 
الحياة: �صنبر لـ »الحياة«: تدخل رو�صي - اأميركي وراء موافقة اإ�صرائيل على بعثة »يون�صكو«، الحياة، 

26 اإبريل 2013م. 
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والتزم الجانب العربي باالتفاق، ولم يتجاوز قرار المجل�ض التنفيذي في دورته المذكورة 
باالإقرار بـ »التزام االأطراف المعنية بتنفيذ قرار لجنة التراث العالمي ب�صاأن اإيفاد البعثة 
اإلى  التو�صل  اإلى  الرامية  ومبادراتها  جهودها  على  العامة  المديرة  و�صكر  القد�ض،  اإلى 
وحين  العالمي«.)81(  التراث  لجنة  قرار  تنفيذ  واإلى  المعنية  االأطراف  جميع  بين  تفاهم 
حققت اإ�صرائيل هدفها األغت زيارة بعثة اليون�صكو اإلى القد�ض في 20 اأيار/مايو 2013م، 
الفل�صطيني يعمل  الجانب  اأن  القد�ض، بحجة  اإلى  البعثة  اليوم المحدد لو�صول تلك  وهو 
على ت�صيي�ض عمل البعثة.)82( غير اأن اإيرينا بوكوفا، المدير العام لليون�صكو، اأ�صدرت بياًنا 
بتاريخ 21 اأيار/ مايو، ن�ضرّ على االآتي: »تبًعا لما اأوردته بع�ض و�صائل االإعالم عن اإلغاء بعثة 
اليون�صكو اإلى مدينة القد�ض القديمة، تود المدير العام اأن توؤكد اأنه خالًفا لهذه المعلومات 
واالأردنية  الفل�صطينية  وال�صلطات  اإ�صرائيل  حكومة  قبل  من  حالًيا  تجري  م�صاورات  فاإن 
جانبت  وقد  موعدها«.)83(  وتحديد  البعثة  الخت�صا�صات  النهائية  ال�صيغة  و�صع  بهدف 
المدير العام ال�صواب في ت�صريحها هذا؛ فحين قررت اإ�صرائيل في اللحظات االأخيرة 
قبيل و�صول البعثة رف�ض ا�صتقبالها - باعتباره »اإخفاًقا متوا�صاًل في التعاون« كما جاء في 
قرار لجنة التـــــــــراث العالمي في دورتها االأخيــــرة في بنــــــوم بنه - كمبوديـــا )16 - 27 
حزيران/يونيو 2013م()84(، اأو »وقف مهام« كما و�صفته المذكرة االإي�صاحية التي قدمتها 
المجموعة العربية اإلى الدورة االأخيرة للمجل�ض التنفيذي،)85( اأو »اإلغاء اأحادي الجانب... 

(81) 191 EX/Decisions, pp. 12 – 13.
كما امتنعت المجموعة العربية عن تقديم م�صروع قرار في الدورة المذكورة ب�صاأن »الموقعين الفل�صطينيين: 

الحرم االإبراهيمي/كهف البطاركة في الخليل وم�صجد بالل بن رباح/قبر راحيل في بيت لحم. 
(82) www.timesofisrael.com /unesco-visit-to-jerusalem-cancelled-by-israel/.

(83) Whc. unesco. org/en/news/1011. 
(84) WCH – 13/37. COM/20, Decision 37 COM 7A 26, p. 36. 
)85( (EX/42. Rev. 26/9/2013 192). جـــاءت هـــذه المذكرة تحت بند طلبت االإمارات العربية المتحدة 
اإدراجـــه في جدول االأعمال الموؤقت المعدل للمجل�ض التنفيذي بعنـــوان: »متابعة بعثة اليون�صكو للر�صد 
التفاعلـــي اإلى مدينة القد�ض القديمة واأ�صوارها واجتماع خبراء اليون�صكو ب�صاأن منحدر باب المغاربة«. 
وجاء في المذكرة اأن ما تم االتفاق عليه في الدورة ال�صابقة للمجل�ض هو االإيفاد الفوري للبعثة اعتباًرا 
مـــن 19 اأيار/مايو 2013م؛ واإرجـــاء القرارات العربية ]في �صاأن القد�ض[ من الدورة الحادية والت�صعين 
بعـــد المائة اإلى الدورة الثانية والت�صعين بعد المائة للمجل�ض التنفيذي لليون�صكو؛ عقد اجتماع الخبراء 
التقنييـــن ب�صاأن منحدر لبـــاب المغاربة في اليون�صكو بحلول 27 اأيار/مايـــو 2013م. وخل�صت المذكرة 
اإلـــى القول: »واحترم الجانـــب العربي بنود االتفاق المذكور اأعاله باأكملهـــا ونفذها تنفيًذا كاماًل، لكن 
اإ�صرائيـــل رف�صـــت تنفيذ جميع االلتزامات والعهود التي قطعتها اأمـــام اليون�صكو فيما يتعلق باإيفاد بعثة 

اليون�صكو والم�صاركة في االجتماع التقني«، �ض 1. 
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من خالل فر�ض �صروط م�صبقة تقييدية جديدة« كما ن�ضرّ قرار الدورة االأخيرة للمجل�ض 
التنفيذي لليون�صكو )2013/10/8م()86(، ولم يكن اأي من الجانبين الفل�صطيني اأو االأردني 

على علم بهذا القرار االإ�صرائيلي، ولم تجر اأية م�صاورات حتى تاريخه. 

 اإن بيان مدير عام اليون�صكو لهو دليل على اأنه لي�ض بمقدور اليون�صكو حتى مجرد 
الت�صريح بلوم اإ�صرائيل على ال�صفعة التي وجهتها اإليها في اللحظات االأخيرة قبيل �صفر 
بعثتها اإلى القد�ض، اأو اإدانة موقفها العابث بقرارات المنظمة الدولية، اأو ال�صغط عليها 
مواقفها  في  الت�صلب  من  المزيد  على  اإ�صرائيل  ي�صجع  ما  وهو  القرارات،  تلك  لتنفيذ 
ية لقرارات المنظمة الدولية. ويعود ذلك، اإلى ما تتعر�ض له اليون�صكو من �صغوط  المتحدرّ
من الدول االأع�صاء، واأقلها من الجانب العربي، وقد كان باإمكان الدول العربية ال�صغط 
لرئا�صة  ثانية  لوالية  تر�صحها  ي�صادف  الذي   ]2013[ العام  هذا  في  العام  المدير  على 
اليون�صكو، التخاذ مواقف اأكثر ت�صدًدا لل�صغط على اإ�صرائيل في �صاأن الحفاظ على التراث 
التراث،  هذا  بحماية  الخا�صة  الدولية  المعاهدات  بنود  وتطبيق  القد�ض،  في  الثقافي 

وتحديًدا في حاالت النزاع الم�صلح وتحت االحتالل وهو ما لم يحدث. 

)EX/Decisions (15 October 2013 192( )86، �ض 51، وقد اعتمد القرار ب�صاأن »متابعة بعثة اليون�صكو 
للر�صـــد التفاعلي اإلى مدينة القد�ض القديمة واأ�صوارها واجتماع اليون�صكو ب�صاأن منحدر باب المغاربة« 
بعـــد ت�صويـــت بنداء االأ�صمـــاء اأ�صفر عن 36 �صوًتا موؤيـــًدا، و�صوت واحد معار�ض - هـــو �صوت الواليات 
المتحـــدة االأميركية - و19 حالة امتناع عن الت�صويـــت، وتغيرّب دولتين، علًما باأن عدد اأع�صاء المجل�ض 
نـــون باالنتخاب. راجع الوثيقـــة نف�صها ب�صاأن تفا�صيـــل الت�صويت، فيما اعتمد  التنفيـــذي 58 ع�صوا يعيرّ
القـــرار الخا�ـــض بالقد�ض باأغلبية 38 �صوًتا وامتناع 16 دولة عن الت�صويت ومعار�صة الواليات المتحدة 
االأميركية، وتغيرّب ثالث دول. المرجع نف�صه، �ض 17 – 18. وقد داأبت الواليات المتحدة على الت�صويت 
بمعار�صة القرارات الخا�صة بالقد�ض في المجل�ض التنفيذي. وكان المندوب االأميركي الدائم باليون�صكو 
خاطب المجل�ض التنفيذي في دورته 185 )اإكتوبر 2010م( بعد اتخاذ القرار الخا�ض بالقد�ض »ل�صرح 
ت�صويتـــه« فقال: »اإن اليون�صكو يتم ا�صتغاللها مرة تلو اأخرى ال�صتفراد اإ�صرائيل. واإن الواليات المتحدة 
ت�صجـــع ب�صدة المجل�ض التنفيـــذي على اإيجاد بديل للقرارات الم�صيرّ�صة اإلى حـــدرّ كبير والبنود التي تبدو 

دائمة على جدول اأعماله المركزة على دولة واحدة فقط«. 
“More and more, UNESCO is exploited as a means to single out Israel. The United States 
strongly encourages the Executive Board to seek an alternative to highly politicised 
decisions and seemingly permanent agenda items focused on one country”. 
www.unesco.usmission.gov/eov.html. Explanation of Vote, Delivered by United States 
Ambassador and Permanent Delegate to UNESCO, David T. Killion. 
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فيما  وجدُت  فحين  نتائجه.  يعطي  واالإعالمي  بل  ال�صيا�صي  ال�صغط  اأن  �صك  وال 
كنت اأت�صفح الموقع االإلكتروني لليون�صكو في �صهر حزيران/يونيو 2011م، اأن ال�صفحة 
اإ�صرائيل:  عا�صمة  ت�صمي  باليون�صكو،  والمعلومات  االت�صال  باإدارة  الخا�صة  االإلكترونية 
اإثرها  اليون�صكو  عام  مدير  فتلقت  المعنيرّة،  العربية  الوزارات  بذلك  واأعلمنا  »القد�ض«، 
عربي  اإعالمي  لهجوم  اليون�صكو  وتعر�صت  اللهجة،  �صديدة  عربية  ر�صمية  احتجاجات 
»اليون�صكو  عنوان:  تحت  في 2011/7/15م،  بيان  باإ�صدار  اليون�صكو  قامت  عا�صف)87(، 
توؤكد مجدًدا، وخالًفا لالدعاءات  اأن  اليون�صكو  التالي: »تودرّ  تردرّ على االدعاءات«، ن�صه 
اإلى موقفها حيال مدينة القد�ض.  اأي تغيير بالن�صبة  اأنه لم يح�صل  التي ذكرت موؤخًرا، 
اإن القد�ض القديمة مدرجة على قائمة التراث العالمي والتراث العالمي المهدد بالخطر. 
وتعمل اليون�صكو على �صمان احترام القيمة العالمية اال�صتثنائية للتراث الثقافي لمدينة 
القد�ض القديمة. كما هو مدرج على موقع اليون�صكو الر�صمي على االإنترنت. وح�صب قرارات 
االأمم المتحدة ذات ال�صلة، فاإن القد�ض ال تزال جزًءا من االأرا�صي الفل�صطينية المحتلة، 
ويجب اأن يناق�ض و�صعها النهائي �صمن مفاو�صات الحل الدائم«)88(. ولي�ض لليون�صكو اأن 
تاأخذ موقًفا اآخر ب�صاأن الو�صع القانوني للقد�ض فهي هيئة دولية ومنظمة متخ�ص�صة من 
منظمات االأمم المتحدة، غير اأنه لم يكن لها اأن تذكر خ�صوع القد�ض لمفاو�صات الحل 
اإطار  المفاو�صات في  اأن  التي تن�ض على  المتحدة  االأمم  لي�ض في قرارات  الدائم، وهو 
عملية ال�صالم ت�صتند، اإلى قراري مجل�ض االأمن 242 و338 ومبادرة ال�صالم العربية التي 

ال تجعل القد�ض ال�صرقية محلرّ تفاو�ض)89(. 

تعترف  اليون�صكو  عنوان  تحت  ظهرت  عديدة  عربية  اإلكترونية  مواقع  في  االإعالمية  الحملة  تراجع   )87(
بالقد�ض عا�صمة الإ�صرائيل، وقد خالطها الكثير من المبالغة. 

(88)www.unesco.org/new/ar/media-services/singleview/news/unesco_position_
regarding_Jerusalem_ 

وقد �صححت اليون�صكو »الخطاأ« واألغت في ال�صفحة المذكورة الخا�صة باإ�صرائيل ذكر العا�صمة كلًيا. انظر: 
portal. unesco. org/ci/en, Activities by Country, Country Profile, Israel. 

)89( كان هذا موقف ممثل الواليات المتحدة االأميركية في اللجنة عند مناق�صة ت�صجيل القد�ض على قائمة 
التراث العالمي، راجع هام�ض 27، وهو الموقف االأميركي ولي�ض الموقف المعتمد في القرارات الدولية. 
ويراجع قرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة الدورة ال�صاد�صة وال�صتون، البند 61 من جدول االأعمال 
القد�ض  فيها  بما  المحتلة،  الفل�صطينية  االأر�ض  في  الفل�صطيني  لل�صعب  الدائمة  »ال�صيادة   225/66

ال�صرقية، ولل�صكان العرب في الجوالن ال�صوري المحتل على مواردهم الطبيعية«، 29 مار�ض 2012م. 
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مالحظات ختامية واقتراحات للعمل الم�ضتقبلي في لجنة التراث العالمي 
كان قرار لجنة التراث العالمي ب�صاأن القد�ض في اجتماعها االأخير هذا العام  ]2013[ 
ة واأكثرها تف�صيال منذ ان بداأت عام 2004م،  في »بنوم بنه« من اأ�صدرّ قرارات اللجنة قورّ
َون موقع »مدينة القد�ض القديمة واأ�صوارها«، بو�صفها موقًعا م�صجاًل  بالنظر في حال �صَ
�ض للخطر؛ وقد و�صف رئي�ض وفد اإ�صرائيل، اإلى اجتماع  في قائمة التراث العالمي المعررّ
على  رة  مدمرّ تداعيات  يحمل  اإ�صرائيل...  �صد  ق  ملفرّ �صيا�صي  »قرار  باأنه:  القرار  اللجنة 
م�صتقبل اليون�صكو، من �صاأنها اأن توؤدي حتما اإلى دمارها النهائي«.)90( فقد طالب القرار 
الم�صروعات  تنفيذ  عن  واالمتناع  االأثرية،  والحفريات  التنقيب  اأعمال  باإيقاف  اإ�صرائيل 
»التلفريك«،  م�صروع  �صيما  وال  حولها،  وما  القديمة  القد�ض  مدينة  في  تنفيذها  المزمع 
ار في المكان المعروف با�صم »موقف جفعاتي لل�صيارات«، وم�صاريع المباني  ومركز الزورّ
في �صاحة الحائط الغربي)91(. وقد اعتمدت اللجنة هذا القرار بالت�صويت بنداء اأ�صماء 
وامتنعت  دول،  ثالث  وعار�صته  اأع�صاء،  دول  ع�صر  فاأيدته  اللجنة،  في  االأع�صاء  الدول 
ح به ممثل اإ�صرائيل الدائم لدى اليون�صكو  ثماني دول عن الت�صويت)92(. واإذا �صحرّ ما �صررّ
من اأن المدير العام اأعلنت اأنها لن تنفذ قراًرا ال يوؤخذ باالإجماع والأن اليون�صكو لم تكذب 
بن�صبة  اعتمد  الذي  القرار  هذا  لتنفيذ  �صيًئا  تفعل  لن  اليون�صكو  منظمة  فاإن  ت�صريحه؛ 
اإلى  تنتمي  التي  رو�صيا  با�صتثناء   - جميًعا  الموؤيدة  الدول  وكانت  كبيرة)93(،  غير  تاأييد 

(90)www.eurojewcong.org/global-news/9712-israel-slams-unesco-over-jerusalem-
resolution. html.

(91) WCH – 13 /37. COM 20. Decision 37 COM 7A 26, p. 36. 
باللغة  التنفيذي  للمجل�ض  المائة  بعد  والت�صعين  الثانية  الدورة  في  بالقد�ض  الخا�صة  الوثيقة  راجع   )92(
بو�صناقي،  منير  الدكتور  اأفادني  وقد  الدول.  اأ�صماء  الوثيقة  تذكر  ولم   ،EX/11, p. 192 .العربية
م�صت�صار مدير عام اليون�صكو ب�صاأن ملف القد�ض في لجنة التراث العالمي، في ر�صالة اإلكترونية رًدا على 
�صوؤالي في �صاأن تفا�صيل الت�صويت باالآتي: الدول الموؤيدة: الجزائر والعراق وقطر واالإمارات والهند 
و�صوي�صرا؛  واألمانيا  اأ�صتونيا  المعار�صة:  الدول  الجنوبية؛  واأفريقيا  وال�صنغال  ورو�صيا  ومالي  وماليزيا 

والدول الممتنعة: كمبوديا وكولومبيا واإثيوبيا وفرن�صا واليابان والمك�صيك و�صربيا وتايلندا.
)93( على عك�ض القرارات الخا�صة بالقد�ض في اجتماع المجل�ض التنفيذي االأخير )اأكتوبر 2013م( التي 
اعتمدت باأغلبية كبيرة، راجع هام�ض 84. وال �صك اأن توجهات الدول في الت�صويت على قرارات بعينها  
واالختالف بين موقف دول معينة من مجل�ض من مجال�ض اليون�صكو ...اإلخ، مو�صوع ي�صتحق الدرا�صة 
بما ي�صكله ذلك من اأ�صا�ض لر�صم خطط الحراك ال�صيا�صي والمتابعة الدبلوما�صية من قبل فل�صطين 

واالأردن والمجموعة العربية باأ�صرها في اليون�صكو.
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مجموعة اأوروبا ال�صرقية في اليون�صكو - دواًل عربية، وبع�ض الدول االأفريقية واالآ�صيوية، 
لدى  الدائم  اإ�صرائيل  وفد  واأ�صدر  التينية)94(.  اأميركية  اأو  اأوروبية  دولة  اأية  تدعمه  ولم 
اليون�صكو مذكرة �صفوية في 8 تموز/ يوليو 2013م، كرر فيها اعترا�صاته على قرار اللجنة 
»مع تاأكيد ا�صتعداد ال�صلطات االإ�صرائيلية لتنفيذ القرارات التوافقية«)95(، اأي اأن اإ�صرائيل 
اتخاذ  عن  الممتنعة  وتلك  لها،  الداعمة  والدول  نف�صها،  هي  عليه  توافق  ال  ما  تنفذ  لن 

موقف معار�ض النتهاكاتها ال�صريحة للمعاهدات واالتفاقيات الدولية. 

المختلفة  اأ�صـــكاله  في  الدولي  للقانون  االإ�صـــــرائيلي  التحـــدي  اإن  القول  غني عن 
بالجديد  لي�ض  وهو  ومعاهداتها،  اليون�صكو  قرارات  من  اإ�صرائيل  مواقف  على  يقت�صر  ال 
اأو المفاجئ. كما اأن هذا التعنت االإ�صرائيلي ال يقلل من �صاأن اأهمية اإدانة قرارات االأمم 
فعل  ردود  اإن  بل  الدولي،  للقانون  االإ�صرائيلية  للخروق  الُمدينة  ومنظماتها  المتحدة 
في  العمل  موا�صلة  اأهمية  يوؤكد  القرارات  تلك  على  الغا�صبة  االإ�صرائيليين  الم�صوؤولين 
اإطار االأمم المتحدة ومنظماتها، لتثبيت الحقوق الفل�صطينية والعربية الم�صروعة، واإدانة 
الممار�صات االإ�صرائيلية غير ال�صرعية والمعار�صة للقانون الدولي. وال �صك اأن العمل في 
االإ�صرائيلي  الخرق  واإدانة  الفل�صطينية،  الوطنية  الحقوق  الإثبات  اليون�صكو  منظمة  اإطار 
المتوا�صل للمعاهدات الدولية في مجاالت عمل اليون�صكو، اكت�صب ميزة خا�صة لم تتوافر 
بعد في غيرها من منظمات االأمم المتحدة، بان�صمام فل�صطين دولة كاملة الع�صوية، اإلى 
التي ترعاها  الدولية  الثقافية  االتفاقيات  اأكتوبر 2011م، وت�صديقها على  اليون�صكو في 
اأن خطة  واأرى  العالمي.  والطبيعي  الثقافي  التراث  اتفاقية حماية  بينها  اليون�صكو، ومن 
التنفيذي  المجل�ض  وفي  العالمي  التراث  لجنة  في  القد�ض  ملف  ب�صاأن  الم�صتقبلي  العمل 

لليون�صكو وموؤتمرها العام ال بدرّ اأن ت�صير في خطوط ثالثة متوازية: 
اأوًل: موا�صلة الجهود الفل�صطينية-االأردنية خا�صة، والعربية عامة، لحمل اإ�صرائيل 
والموؤتمر  التنفيذي  والمجل�ض  العالمي  التراث  لجنة  ال�صادرة عن  القرارات  تنفيذ  على 

العام ب�صاأن القد�ض. 

)94( يالحظ عدم وجود توافق داخل كل من المجموعتين االأفريقية واالآ�صيوية ب�صاأن الموقف من القرار، اإذ 
امتنعت عن الت�صويت اإثيوبيا من المجموعة االأفريقية، وكل من اليابان وتايلندا وكمبوديا من المجموعة 

ا في مواقف دول المجموعة االأوروبية في المجل�ض التنفيذي. االآ�صيوية. بل اأن ال توافق اأي�صً
)95( المرجع نف�صه، �ض 3.
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ثانًيا: ا�صتئناف الم�صاعي الإ�صقاط موقع »القد�ض« من القائمة التمهيدية االإ�صرائيلية 
ا�صتناًدا اإلى ما �صبق بذله من جهد عربي في الدورات ال�صابقة للجنة، وما اأ�صدرته من 

قرارات في هذا ال�صاأن)96(. 

ثالًثا: عمل فل�صطيني-اأردني م�صترك ل�صمرّ موقع »مدينة القد�ض القديمة واأ�صوارها« 
التراث  وقائمة  عام 1981م،  العالمي  التراث  قائمة  في  والم�صجل  االأردن،  من  المر�صح 
�ض للخطر عام 1982م، اإلى التراث الفل�صطيني الم�صجل في القائمة)97(،  العالمي المعررّ
ا�صتناًدا اإلى اعتراف القانون الدولي المتمثل في قرارات الجمعية العامة لالأمم المتحدة 
االأرا�صي  من  يتجزاأ  ال  جزء  ال�صرقية  القد�ض  باأن  الدولية،  والمعاهدات  االأمن  ومجل�ض 

ته اليون�صكو في بيانها المذكور اأعاله.)99(  الفل�صطينية المحتلة)98(، وهو ما اأقررّ

وتقت�صي متابعة تنفيذ خطة العمل ب�صاأن القد�ض ذات الم�صارات الثالثة المتوازية 
ما ياأتي: 

م�صتندة  قانونية  درا�صات  تت�صمن  يتوالها خبراء مخت�صون  علمية  ملفات  اإعداد    .1
اإلى المعاهدات واالتفاقيات الدولية، والقرارات الدولية ذات ال�صلة في الجمعية 
باالنتهاكات  وك�صوًفا  اليون�صكو،  ومنظمة  االأمن،  ومجل�ض  المتحدة،  لالأمم  العامة 
هذا  وحماية  الثقافي،  التراث  بحماية  الخا�صة  اليون�صكو  التفاقيات  االإ�صرائيلية 
التراث في زمن االأزمات، وفي ظل النزاعات الم�صلحة وتحت االحتالل، وتوزيعها 
الفل�صطينية  ال�صفارات  عبر  وتوزيعها  اليون�صكو،  في  الدائمين  المندوبين  على 

ا هام�ض رقم 45. )96( يراجع اأي�صً
)97( ت�صم القائمة موقًعا فل�صطينًيا واحًدا تم ت�صجيله عام 2012م هو: »مهد والدة ي�صوع الم�صيح: كني�صة 

المهد وطريق الحجاج، بيت لحم.
في  اإ�صرائيل  بنته  الذي  الجدار  �صاأن  في  الدولية  العدل  لمحكمة  اال�صت�صاري  الراأي  وثيقة  تراجع   )98(
»االأرا�صي الفل�صطينية المحتلة بما فيها القد�ض ال�صرقية« التي ت�صتند فيها اإلى االأ�ص�ض القانونية الدولية 
الفل�صطينية  االأرا�صي  ذكر  على  تاأتي  مرة  كل  في  تتبع  الوثيقة  اأن  ويالحظ  حكمها.  عليها  يقوم  التي 

المحتلة قولها »بما فيها القد�ض ال�صرقية« في: 
Unispal.un.org. International Court of Justice, 9 July 2004, General List 131. Legal 
Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory.

)99( راجع هام�ض 87.



- 345 -

والمجل�ض  العالمي)100(  التراث  لجنة  في  االأع�صاء  للدول  خا�ض  ب�صكل  واالأردنية 
التنفيذي)101(. 

بذل الجهود ال�صيا�صية والدبلوما�صية الفل�صطينية واالأردنية على اأعلى الم�صتويات،    .2
الدورية  االجتماعات  م�صتوى  على  العربية  الدول  جامعة  مع  والتعاون  وبالتن�صيق 
مع  الم�صتدامة  االت�صاالت  ومتابعة  العربية)102(،  والقمة  العرب  الخارجية  لوزراء 
اإقناعها  بهدف  التنفيذي،  والمجل�ض  العالمي  التراث  لجنة  في  االأع�صاء  الدول 

باتخاذ موقف داعم ب�صاأن ملف القد�ض في اليون�صكو. 
تعزيز التن�صيق بين المجموعة العربية والمجموعات والدول ال�صديقة في اليون�صكو    .3
على  لحملها  لليون�صكو،  العامة  االإدارة  من  م�صترك  حازم  موقف  اتخاذ  بهدف 

ال�صغط على اإ�صرائيل لتنفيذ القرارات الموجهة اإليها ب�صاأن القد�ض. 
�صعي كل من فل�صطين)103( واالأردن اإلى ك�صب ع�صوية لجنة التراث العالمي، وتعزيز    .4

حة لع�صوية اللجنة.  التن�صيق العربي لدعم انتخاب ممثلي الدول ال�صديقة المر�صرّ
تعزيز ودعم البعثتين الفل�صطينية واالأردنية لدى اليون�صكو بالكفاءات المتخ�ص�صة،    .5

دولتان  منها  العالمي،  التراث  لجنة  في  دولة   12 ع�صوية  )2013م(  العام  هذا  نوفمبر  في  انتهت   )100(
عربيتان هما االإمارات والعراق، وانتخبت لتعوي�صها الأربع �صنوات في ع�صوية اللجنة في الجمعية 
العامة للدول االأطراف في اتفاقية التراث العالمي )باري�ض 19-2013/11/21م(، الدول التالية: 
والبرتغال وتركيا  والفيليبين وبولندة  ولبنان وبيرو  كرواتيا وفنلندة وجامايكا وكازاخ�صتان وكوريا 
واليابان  والهند  واألمانيا  وكولومبيا  الجزائر  2015م:  عام  حتى  التالية  الدول  وتبقى  وفيتنام. 
وماليزيا وقطر وال�صنغال و�صربيا. ويلحظ �صعف الح�صور العربي في اللجنة في ال�صنتين القادمتين 
مما يفر�ض تكثيف الجهود لتعزيز االت�صال بالدول االأع�صاء، ال�صديقة منها خا�صة، واالإعداد منذ 

االآن لتر�صيح دول عربية للع�صوية وفوزها في انتخابات عام 2015م.
)101( انتهت في نوفمبر 2013 م، ع�صوية 27 دولة وانتخب الموؤتمر العام بديال لها في الدورة 37 
لع�صوية  والمغرب  وم�صر  والكويت  الجزائر  من  كل  انتخاب  تم  وقد  )5-2013/11/20م(. 
عام  حتى  ع�صويتهما  ت�صتمر  اللتين  وتون�ض  االإمارات  جانب  اإلى  2017م،  عام  حتى  المجل�ض 
2015م. وفازت م�صر بانتخاب رئا�صة المجل�ض لمدة عامين، وهي فر�صة متميزة ال بدرّ من عمل 
القد�ض وفي ك�صب دعم  ب�صاأن  العربي  الموقف  تعزيز  العربية لال�صتفادة منها في  المجموعة 
الدول االأع�صاء في المجل�ض لم�صاريع للقرارات التي تتقدم بها المجموعة العربية بهذا ال�صاأن.
اإلى متابعة الجهود الإ�صقاط موقع القد�ض من  )102( راجع هام�ض 56. ب�صاأن قرار القمة العربية الداعي 

القائمة التمهيدية االإ�صرائيلية.
)103( قدمت فل�صطين تر�صحها للع�صوية في هذه الدورة ولم تفز بها. راجع هام�ض رقم 100.
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لتعمال على متابعة تنفيذ خطة العمل على مدى العام حتى ال يقت�صر على موا�صم 
والمجموعات  العربية،  المجموعة  مع  والتن�صيق  بالتعاون  وذلك  االجتماعات، 

ال�صديقة في اليون�صكو، وباإ�صراف من وزارتي الخارجية في كال الدولتين. 
الثقافي والطبيعي العالمي)104( والعمل على  للتراث  اإن�صاء لجنة وطنية فل�صطينية    .6
لجنة  في  وكاماًل  فعلًيا  ح�صورا  واأ�صوارها«  القديمة  القد�ض  »مدينة  ح�صور  تاأكيد 
التراث العالمي باعتبارها موقع تراث ثقافي عالمي فريد في االأر�ض الفل�صطينية 
ا متنازًعا عليها، وتحميل ال�صلطة المحتلة التزاماتها ا�صتناًدا  المحتلة، ولي�صت اأر�صً
وتحميل  االحتالل؛  زمن  في  الثقافي  للتراث  الحامية  الدولية  المعاهدات  اإلى 
التراث  لذلك  الجماعية«  »الحماية  م�صوؤولية  باأ�صره  الدولي  والمجتمع  اليون�صكو 
لتحقيق اتفاقية التراث العالمي حفاًظا على تراث القد�ض بو�صفه تراًثا فل�صطينًيا 

د قيًما اإن�صانية، تاريخية وفنية وروحية ا�صتثنائية.  عالمًيا يج�صرّ

)104( ينظر اإلى ما توليه اإ�صرائيل من اهتمام بمو�صوع التراث الثقافي والطبيعي العالمي بالرجوع اإلى تقرير: 
“Think Tanks Report; Israel World Heritage Committee”, July 2006.
www.meyda.education.gov.il.
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االنتـهاكــات االإ�سرائيـليــة
في مدينة القد�س المحتّلة وما حولها*

اأ. د. معاوية اإبراهيم**

تقع القد�ض على مرتفع يف منطقة و�صطية من فل�صطن، وترتفع حوايل 800 م فوق 
�صطح البحر، وتبدو اأكرث ارتفاًعا ب�صبب وجود حفرة انهدام وادي االأردن من جهة ال�صرق 
من  اأكرث  منذ  بال�صكان  ماأهولة  القد�ض  البحر.  �صطح  عن  م   400 حوايل  تنخف�ض  التي 
اأو حقبة زمنية رئي�صة. ويتمثل كل  اأكرث من ع�صرين عهًدا  خم�صة اآالف عام، ومر عليها 
اآثار العهد  اإنه كثرًيا ما كان القائمون على املدينة يزيلون  عهد مبرحلة بناء مميزة، اإال 

الذي �صبقهم. )اإبراهيم 1990: 130-3(

�صكن املدينة الكنعانيون )حوايل 3000 - 1500 ق. م(، واليبو�صيون )1500 - 1000 
ق. م(، واليهود )؟- 750 ق. م(، والبابليون حتى 539 ق. م، والفر�ض )539 - 332 ق. م(، 
واليونان )332 - 70 ق. م(، والرومان )70 ق. م - 423 م( والبيزنطيون )324 - 638 م(، 
والعرب امل�صلمون )638 - 1099 م(، وال�صليبيون )1099 - 1149 م(، واالأيوبيون واملماليك 

)1187 - 1517 م(، والعثمانيون )1517 - 1917 م(. 

ن�صاأ  عندما  1948م،  وحتى  منذ1917م  البيطاين  لالنتداب  فل�صطن  وخ�صعت 
الكيان االإ�صرائيلي واتبعت ال�صفة الغربية مبا يف ذلك القد�ض القدمية للمملكة االأردنية 

الها�صمية، واحتلتها اإ�صرائيل عام 1967م. 

من االطالع على االنتهاكات والتعديات االإ�صرائيلية على الواقع، وتوثيق جانب منها وقام بالتقاط جميع * لقد اأتيحت الفر�صة ل�صاحب هذا البحث للقيام بزيارات ميدانية للقد�ض خالل ال�صنوات االأخيرة اأمكنته 
ال�صور التي ت�صمنتها الدرا�صة اإال اإذا تم التنويه عن غير ذلك. 

بحثه  في  وردت  كما  الباحث  بمنهجية  التزمنا  وقد  العالمي،  للتراث  اليون�صكو  لجنة  في  االأردن  ممثل  م للموؤتمر. **  المقدرّ



- 348 -

ومن اجلدير بالذكر، اأن غالبية هذه املجموعات الب�صرية وال�صعوب اعتبت القد�ض 
الديانات  اأنظار  وحمط  �صهرة  العامل  مدن  اأكرث  من  جعلها  الذي  االأمر  مقد�صة،  مدينة 
ال�صماوية الثالث. ويزيد عدد املراجع التي مت ر�صدها حول القد�ض عن �صبعة االآف مرجع. 

التنقيبات الأثرية 
وغالبية  القد�ض،  يف  التنقيبات  على  الغربي  العامل  بلدان  خمتلف  من  االآثاريون  تناوب 
التوراتي  الباحث  اأيام  منذ  التوراتية  االآثار  عن  الك�صف  ا�صتهدفت  واأقدمها  احلفريات  هذه 
 C. Wilson) وورن  ول�صون  البيطانيان  وتبعه  1856م(،  عام   E. Robinson( روبن�صون 
and C. Warren) خالل عامي 1864م و1865م، كذلك خالل اأعوام1867م حتى 1870م. 
و�صكل البيطانيون واالأمريكيون فريًقا م�صرتًكا بن �صنوات 1894م و1897م باإ�صراف املعماري 
من  عدًدا  وفتحوا   (A. Dickie) ديكي  االأمريكي  والتوراتي   (F. Bliss) بل�ض  البيطاين 

�ضورة جّوية للقد�س تبين طبوغرافيتها
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اخلنادق والقنوات يف منطقة احلرم القد�صي وحول اأ�صوار املدينة، وتتبع ما يعرف »بقناة 
 (Clermont - Ganneau) جيحون«، وهو ما تابعه االآثاري الفرن�صي كلري مونت جانو 
ز على املنحدر ال�صرقي، وعاود البيطانيون حفرياتهم قبل احلرب العاملية االأوىل  الذي ركرّ
)1909م - 1911م( باإ�صراف باركر (M. Parker) الذي ا�صتهدف التعرف على معبد 

�صليمان يف منطقة احلرم ال�صريف. 
اأقيمت اأوىل احلفريات اليهودية خالل �صنوات )1913م -1914م -1923م- 1924م( 
باإ�صراف الفرن�صي فيل (E. Weill) الذي حاول التنقيب عند احلافة ال�صرقية بحًثا عن 

قب داود وملوك اليهود االآخرين، لكنه ف�صل يف حتقيق ذلك. 
العاملية  احلرب  نهاية  )منذ  البيطاين  االإنتداب  حتت  فل�صطن  اأ�صبحت  اأن  بعد 
االأوىل( غدت الفر�صة مالئمة لع�صرات االآثارين االإجنليز ملوا�صلة البحث يف القد�ض مبن 
(R. A. Macalister and J. G. Duncan) 1923م-1926م،  فيهم مكل�صرت ودنكن 
1927م-1928م،   (J. Crowfoot and G. Fitzgerald) وكروفوت  جريالد  وفت�ض 

وهاملتون (R. Hamilton) 1937م-1938م و 1940م.

كنيون  كاثلن  ال�صهرية  البيطانية  الباحثة  عليها  اأ�صرفت  التي  احلفريات  وتعتب 
اأ�صرفت على حفريات علمية وا�صعة النطاق على كامل املنحدرات  اأهم احلفريات، وقد 
اجلنوبية ال�صرقية للمدينة يف الفرتة ما بن 1961م، وحتى احتالل االإ�صرائيلين للقد�ض 
عام 1967م، واأهم ما تو�صلت اإليه حفريات كنيون، اأن اأ�صوار القد�ض منذ القرن الثامن 
واحلرم  احلالية  االأ�صوار  خارج  ال�صرقي  املنحدر  يف  ت�صري  ق.م،   8 القرن  وحتى  ع�صر 
القد�صي ال�صريف. توا�صلت احلفريات يف القد�ض منذ االحتالل االإ�صرائيلي للقد�ض عام 
1967م وما زالت جارية حتى االآن، لكنها مل تتو�صل اإىل معامل املدينة القدمية من العهود 

التوراتية القدمية. )اإبراهيم 2010: 320-283( 

مل حتظ القد�ض بدرا�صات ميدانية عربية متعمقة، ولكن اأعمال الرتميم وال�صيانة 
التي تولتها حكومة اململكة االأردنية الها�صمية من خالل وزارة االأوقاف �صملت قبة ال�صخرة 
ال�صريفة وامل�صجد االأق�صى وعدًدا من اأحياء املدينة القدمية. كما قام املكتب الفني، �صمن 
برنامج اإعمار البلدة القدمية يف القد�ض، مب�صح �صامل ملعامل القد�ض القدمية و حتليلها 
واالقت�صادية  ال�صكانية  االأو�صاع  درا�صة  اإىل  اإ�صافة  املختلفة،  مبانيها  واإنعا�ض  الإحيائها 
واالجتماعية وواقع املوؤ�ص�صات واجلهات العاملة يف البلدة القدمية. )القد�ض: تراث وح�صارة،  

خطة اإحياء البلدة القدمية، موؤ�ص�صة التعاون 2002( 
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الوقت  يف  ح�صرها  ي�صعب  اللغات  مبختلف  كثرية  مراجع  القد�ض  عن  �صدر  لقد 
احلا�صر، لكنها يف الغالب كانت الأهداف �صيا�صية ودينية، متاأثرًة باأو�صاع منطقة ال�صرق 
احلفريات  دوافع  كانت  وهكذا  املقد�صة.  املدينة  يف  املمثلة  الدينية  وامل�صالح  االأو�صط، 
االأثرية وامل�صوحات التي غطت القد�ض وما حولها. وقد ُزجرّ بهذه الدوافع لتف�صري املكت�صفات 
االأثرية تبًعا الأهداف واآراء توراتية ال تن�صجم بال�صرورة مع ال�صواهد التي مت الك�صف عنها. 
ولعل الدرا�صات التي حررها كل من زيدان كفايف وروبرت �صيك تو�صح جانًبا مهًما 
من احلقائق واال�صتنتاجات املنبثقة عن املعطيات االأثرية و امل�صادر التاريخية القدمية، 
 Kafafi and) النهرين.  بن  ما  بالد  و  مب�صر  و  باليبو�صين  منها  يت�صل  ما  وخا�صة 

 .(Schick 2007

موؤلفة من ثالثة جملدات �صدرت عن جامعة  اأخرى  درا�صة  امل�صاهمات  �صبق هذه 
تيوبنجن االأملانية عام 1994م وحتمل عنوان تاريخ العمارة يف القد�س منذ الع�ضر احلجري 
النحا�ضي وحتى العهد العثماين، فهي درا�صة مهمة رغم ما ي�صوبها من مغالطات يف مرحلة 

 .(Klaus Bieberstein and Hanswulf Bloedhorn 1994) .الع�صر احلديدي
ويبدو اأن ال�صلطات االإ�صرائيلية كانت قد اأعدت ت�صوًرا �صاماًل حول خمططاتها يف 
املدينة وما حولها حتى قبل احتاللها للقد�ض واملناطق املت�صلة بها. تت�صمن االإجراءات 

االإ�صرائيلية االآتية: 

هدم البيوت وتهجري ال�ضكان 
اال�صتيطان  �صيا�صة  بداية  منذ 
اإقامة  من  متكنت  القد�ض  يف  اليهودي 
الإ�صكان  اأ�صوارها  خارج  جديدة  اأحياء 
عمل  وقد  فيها،  اليهود  املهاجرين 
منذ  لفل�صطن  ال�صهيوين  االحتالل 
عدد  يف  التغيري  على  1948م  عام 
بيوتهم،  وهدم  وتهجريهم  ال�صكان 
ملدينة  االإ�صرائيلي  االحتالل  واأدى 
القد�ض ال�صرقية عام 1967م اإىل تغري 

جذري على ال�صكان واملباين. 
اأهم معامل التغيري كانت يف �ضاحة الرباق وحي املغاربة الذي قامت �ضلطات 

الحتالل الإ�ضرائيلية بهدمه
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ومن اأهم هذه االأعمال ملخططات قوات االحتالل االإ�صرائيلي يف وقتنا احلا�صر، هو 
هدم حي املغاربة وال�صرف وتهجري �صكانه وبناء مبان جديدة اإ�صرائيلية واإ�صكان اليهود 
بدل الفل�صطينين، باالإ�صافة اإىل م�صادرة اأو �صراء مبان �صكنية داخل احلي االإ�صالمي 
بطرق ملتوية وملفقة من اأجل التغلغل واإحكام ال�صيطرة. وهناك ا�صتمرارية يف عمليات 
الهدم ملنازل املقد�صين واال�صتيالء على عقاراتهم من قبل م�صتوطنن وجمعيات يهودية 
نا�صطة يف هذا املجال، وال نن�صى عمليات االعتقال للمواطنن املقد�صين واإ�صدار االأوامر 
باإبعادهم عن البلدة القدمية وامل�صجد االأق�صى. )القد�ض: تراث وح�صارة، خطة اإحياء البلدة 

القدمية، موؤ�ص�صة التعاون 2002(. 

تغيري معامل املدينة واإقامة املباين ال�ضتيطانية داخل املدينة وخارجها 
حتقق هذا من خالل التو�صع يف اإقامة امل�صتوطنات االإ�صرائيلية، وقد عملت �صلطات 
االحتالل االإ�صرائيلية على �صم قرى فل�صطينية مثل بيت حنينا، �صور باهر، العي�صوية، كفر 
عقب، اإ�صافة اإىل القد�ض، التي �صعت خطط احلكومة االإ�صرائيلية على التو�صع العمراين 
داخلها، وعملت بذلك على اإقامة حزام من امل�صتوطنات االإ�صرائيلية على اأطراف حدود 
ا خارج القد�ض، مثل معاليه اأدوميم، ب�صغات زئيف،  القد�ض املو�صعة، وبناء امل�صتوطنات اأي�صً
اأفري يعقوب، غو�ض عت�صيون. وهذه امل�صتوطنات ُربطت مع طرق موا�صالت مريحة لتزيد 

هدم البيوت يف �ضلوان 
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من متا�صك هذا العمران. وتعمل على تقطيع االمتداد العمراين الفل�صطيني وهدمه. ويف 
يت�صمن  ا�صتيطانًيا جديًدا  االإ�صرائيلي خمطًطا  االحتالل  �صلطات  تنفذ  الوقت احلا�صر 
اإقامة مائة وثمانن وحدة ا�صتيطانية جنوبي القد�ض بعد م�صادرة ما يقارب �صبع و�صتن 
اأجل  وافتعلت من  العرب،  �صكانها  املحتلة وهدم منازل  الفل�صطينية  االأرا�صي  دومًنا من 
العن�صري  القانون  وهذا  »الب�صر«،  دون  احلجر«  »مبحاكمة  يق�صي  مزعوًما  قانوًنا  ذلك 
يتيح ل�صلطات االحتالل هدم املنازل حتى واإن كانت حتمل رخ�ض بناء، مما ي�صهل عملية 
الوحدات  هذه  اإىل  وباالإ�صافة  اال�صتيطاين.  التو�صع  الأغرا�ض  القانون  على  االإلتفاف 
ومرافق  خ�صراء  كاأرا�ٍض  دومنُا  ثالثن  حوايل  تخ�صي�ض  �صيتم  ال�صكنية  اال�صتيطانية 

عامة. 
كما قامت �صلطات االحتالل 
واالأزقة  ال�صوارع  اأ�صماء  با�صتبدال 
باأ�صماء عبية.  التاريخية  واملعامل 
ال�صناعات  من  كثرًيا  وا�صتبدلت 
التقليدية  والفل�صطينية  املقد�صية 
ب�صناعات  احلوانيت  يف  ــرى  االأخ
ذات �صبغة اإ�صرائيلية وعليها رموز 

يهودية اأو �صهيونية الطابع. 

ويعتمد االحتالل االإ�صرائيلي �صيا�صة م�صادرة االأرا�صي اململوكة للفل�صطينين من 
اأجل تو�صيع م�صتوطناته، وبالتايل ت�صييق اخلناق على الوجود العربي يف مدينة القد�ض، 
وقد مت خالل العقود املا�صية م�صادرة االآالف من الدومنات يف القد�ض وحميطها، وما زالت 

م�ضتوطنة معاليه ادوميم

اإحدى امل�ضتوطنات الإ�ضرائيلية حول القد�سم�ضتوطنة اأبو غنيم
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هذه ال�صيا�صة متبعة من قبل االحتالل، ففي عام 2004م، جرى االإعالن عن م�صادرة األفي 
دومن من اأرا�صي قرية الوجلة جنوبي القد�ض املحتلة، الإقامة خم�صة اآالف وحدة ا�صتيطانية 
جديدة عليها، كما ُك�صف النقاب عن خمطط ا�صتيطاين خطري يبتلع جميع اأرا�صي بيت 
اإك�صا �صمايل غربي القد�ض، وقد اأخطرت ال�صلطات االإ�صرائيلية املواطنن الفل�صطينين 
ذات  ويف  عليها.  جديدة  م�صتوطنة  الإقامة  قريتهم  اأرا�صي  من  دومن  األف   14 مب�صادرة 
م�صاحة  اأكب  على  ال�صيطرة  اأجل  من  ب�صل�صلة من اخلطوات  قام  االحتالل  فاإن  ال�صياق 
اآنذاك  الو�صطى  املنطقة  قائد  قام  العام1967م،  فمنذ  القد�ض،  اأرا�صي  من  ممكنة 
الوقت،  االإ�صرائيلي يف ذلك  وزير احلرب  ديان  مو�صي  مع  بالتن�صيق  زئيفي  رحبعام 
التجمعات  جميع  واإخراج  فل�صطينية،  ومدينة  قرية  وع�صرين  ثماين  اأرا�صي  ب�صم 
ال�صكانية الفل�صطينية من حدود املدينة. ويف العام 1993م، بداأت مرحلة اأخرى من 
تهويد القد�ض، وذلك بر�صم حدود جديدة ملدينة القد�ض الكبى، )املرتوبوليتان(، 
وت�صمل اأرا�صي تبلغ م�صاحتها �صتمائة كم مربع اأو ما يعادل 10% من م�صاحة ال�صفة 
الغربية، هدفها التوا�صل االإقليمي واجلغرايف بن تلك امل�صتوطنات الإحكام ال�صيطرة 

الكاملة على املدينة. 
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التنقيبات الأثرية الإ�سرائيلية
من  العديد  )اليون�سكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  اأ�سدرت 
�سلطات الحتالل  بها  تقوم  التي  ال�سارخة  العتداءات  وت�ستنكر  ت�سجب  التي  القرارات 
الإ�سرائيلي يف الأماكن املحتلة والأماكن الدينية يف القد�س ال�سريف، كما اأدانت احلفريات 
واأعمال التنقيب التي تقوم بها �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي يف حميط امل�سجد الأق�سى 
وقبة ال�سخرة امل�سرفة. وهذه احلفريات تهدد موقع القد�س القدمية امل�سجلة على لئحة 

الرتاث العاملي ويف لئحة الرتاث العاملي املهدد باخلطر. 

تغيري اأ�سماء �سوارع املدينة واملباين العامة فيها. واإعطائها اأ�سماء عربية بدًل من الأ�سماء العربية الأ�سلية

ا�ستبدال الب�سائع وال�سناعات املقد�سية 
والفل�سطينية التقليدية يف احلوانيت 
باأخرى ذات �سبغة اإ�سرائيلية وحتمل 

رموًزا عربية و�سهيونية
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با�صر االإ�صرائيليون باحلفر ب�صورة غري قانونية بعد االحتالل عام 1967م يف املنطقة 
من  �صل�صلة  عن  توقعوه  ما  خالف  ليك�صفوا  ال�صريف،  للحرم  املحاذية  والغربية  اجلنوبية 
الثمانينات ب�صكل  اأثرية بيزنطية، بداأوا يف عقد  اإىل خملفات  االأموية، باالإ�صافة  الق�صور 
ال�صور  امتداد  على  الواقع  االأر�صي  النفق  وتتبع  نف�صها  احلرم  منطقة  يف  بالتنقيب  �صري 
الغربي ملنطقة احلرم واملمتد من حائط الباق )حتت املدر�صة التنكزية( اإىل باب الغوامنة 
)الواقع يف الزاوية ال�صمالية الغربية للحرم ال�صريف(. وقد اأدت هذه احلفريات اإىل ت�صدع 

املباين الواقعة فوقها، التي تعود اإىل الفرتات العربية االإ�صالمية كاملدر�صة العثمانية. 

اجلدار الفا�ضل ومناذج من �ضعارات ولوحات تعبريية باجتاه اأرا�ضي ال�ضلطة الفل�ضطينية احتجاًجا على اجلدار 
العازل والحتالل الإ�ضرائيلي وتطالب بال�ضالم العادل
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»نفق احل�صمونائيم« )وهو يف معظمه  بـــ  االإ�صرائيليون  يعرفه  الذي  النفق  وهناك 
يعود اإىل الفرتات االأموية واالأيوبية واململوكية والعثمانية والفرجنة( وي�صل طوله اإىل 495 
اآخر �صرًقا باجتاه قبة ال�صخرة  اأر�صي  مرًتا. وقد قامت القوات االإ�صرائيلية بحفر نفق 
ال�صرية  احلفريات  وا�صتمرت  ورن(.  )بوابة  قاتباي  �صبيل  بئر  مدخل  اإىل  و�صل  حتى 
داخل االأنفاق وحتت املظالت، االأمر الذي يرتك اأثًرا كبرًيا على �صالمة احلرم القد�صي، 

ويالحظ باأنه ال يتم اإطالع االآخرين على ماهية ما يتم الك�صف عنه. 

باب املغاربة 
االإ�صرائيلية  ال�صلطات  ا�صتولت 
املغاربة،  حي  على  1967م  عام  منذ 
الأنه ي�صرف على حائط الباق )يطلق 
املبكى(  حائط  االإ�صرائيليون  عليه 
املبارك،  االأق�صى  امل�صجد  حول 
من  جزء  اأنه  االإ�صرائيليون  ويدعي 
)هيكلهم  ملعبدهم  الغربي  اجلدار 
املنطقة  بتدمري  فقاموا  املزعوم( 
اأطلقوا  �صاحة  اإىل  لوها  وحورّ متاًما، 
ج�صًرا  واأقاموا  املبكى«،  »�صاحة  عليها 
باب  اإىل  يقود  ال�صاحة  هذه  يف  بدياًل 
ن  املغاربة ومنه اإىل االأق�صى، حتى ميكرّ
االإ�صرائيلية  االحتالل  وقوات  ال�صرطة 
اإطار �صعيهم  اأي وقت، يف  اقتحامه يف 
االأق�صى  امل�صجد  حميط  لتهويد 
يف  االإ�صالمية  املعامل  وتغيري  املبارك 
الو�صول  من  امل�صلمن  ومنعوا  القد�ض. 

اإىل حائط الباق، وحالوا دون ا�صتخدامهم لباب املغاربة، و�صادروا مفاتيح هذا الباب 
التاريخي الذي يوؤدي اإىل �صاحة امل�صجد االأق�صى املبارك. 

احلفريات الأثرية

حي املغاربة املهدوم واجل�ضر الذي يو�ضل اإىل باب املغاربة
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وخلدمة ادعاءاتهم عن 
قاموا  املــزعــوم،  املعبد  مكان 
الباق  �صاحة  يف  باحلفريات 
)حي املغاربة �صابًقا( وامتدت 
ـــات حتــــت اجلـــــدار  ـــري ـــف احل
االأقــ�ــصــى  للم�صجد  الــغــربــي 
امل�صجد،  مداخل  اإىل  املبارك 
بطول  امتدت  اأنفاًقا  وفتحوا 
اجلــــدار الــغــربــي لــالأقــ�ــصــى، 
كني�ض  منها  جــزء  يف  واأقــيــم 
واأدت هذه احلفريات  يهودي، 

ا  اإىل خلخلة التل الذي يقوم عليه طريق باب املغاربة، وقامت ال�صلطات االإ�صرائيلية اأي�صً
ه من اآثار اإ�صالمية، وبداًل  باإزالة االأتربة املت�صاقطة وجزًءا من اجلدار دون مراعاة ما ت�صمرّ
ي�صكل  الذي  االأمر  كلها،  االأثرية  الطريق  االإ�صرائيليون عزمهم هدم  اأعلن  الرتميم،  من 

اأكب انتهاك للم�صجد االأق�صى املبارك منذ عام 1967م. 

و�صعت �صلطات االحتالل خمطًطا الإقامة ج�صر يو�صل اإىل باب املغاربة العلوي من 
الناحية اجلنوبية الغربية ل�صور احلرم القد�صي، وذلك على البقايا االأثرية حلي املغاربة، 
ه امل�صهد العام للمنطقة وب�صكل خا�ض م�صهد احلرم القد�صي من الناحية  فهذا اجل�صر �صورّ
تدمري  �صاأنها  من  التي  االأعمدة  من  كبرية  جمموعة  على  اجل�صر  هذا  ويقوم  الغربية، 

م�صاحات وا�صعة من االآثار القدمية على امتداد اجل�صر من االأ�صفل. 

�ضلوان )مدينة داود( 
لديهم  ى  ي�صمرّ عما  للك�صف  التنقيب  باأعمال  االإ�صرائيلية  االحتالل  �صلطات  تقوم 
»مبدينة داود«، وهذه احلفريات تتم حتت منازل ال�صكان العرب الفل�صطينين االأ�صلين، 
وتعر�ض هذه البيوت للت�صدع اأو الدمار، واحلفريات عبارة عن تفريغات ترابية وا�صعة، 
ويوجد ج�صور من احلديد واخل�صب لتقوية ودعم الطبقات االأر�صية خ�صية وقوع انهيارات. 

احلفريات الأخرية يف حي املغاربة متهيًدا لإزالة الآثار املتبقية منها لعام 2013م
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املكت�صفة  االأثار  اأن  االإ�صرائيليون  ويدعي 
يف هذه املنطقة هي امتداد ملدينة داود. 
عنها  يتحدث  التي  املكت�صفات  وهذه 
خمطط  �صمن  من  هي  االإ�صرائيليون 
اإحدى  وهي  حولها،  وما  القد�ض  تهويد 
ال�صياح  من  للمئات  الت�صليل  طرق 
الذين  اخلارج،  من  القادمن  والزوار 
مدينة  واآثار  تاريخ  على  للتعرف  ياأتون 
لهدم  خمططهم  اإىل  اإ�صافة  القد�ض. 

حي الب�صتان الذي ي�صكنه عدد كبري من مواطني بلدة �صلوان ال�صتكمال عمليات التنقيب 
االأثرية يف هذه املنطقة. 

من مظاهر الحتجاج على الأعمال الإ�ضرائيلية بهدم بيوت �ضكان حي الب�ضتان يف �ضلوان 

منظر عام ملنطقة �ضلوان
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حفريات الق�ضور الأموية 
يجري االآثاريون االإ�صرائيليون يف منطقة جنوبي امل�صجد االأق�صى منذ بداية عام 
املزعوم(،  الثاين  )الهيكل  للمعبد  اآثار  على  العثور  اأمل  على  وا�صعة،  حفريات  1968م 
املعبد  بوابات  من  هما  والثالثي  الثنائي  البابن  وكال  االأموية  املدرجات  اأن  مدعن 

)الهيكل(، ويطلق عليه ال�صهاينة اليوم »بوابات خولدا اجلنوبية«. 

االأموية،  الق�صور  فوق  خيًما  االأخرية  االآونة  يف  االإ�صرائيليون  االآثاريون  اأقام  وقد 
من اأجل متابعة اأعمال اإعادة بناء بع�ض املعامل القدمية، والتنقيب حتت االآثار البيزنطية 
والعربية االإ�صالمية، بحًثا عما هو اأقدم لربطه باآثار توراتية، وهو ما مل يتمكن االآثاريون 

القدامى من العثور عليه. 

التنقيبات والأعمال الإ�ضرائيلية يف بلدة �ضلوان
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اأ�ضوار القد�س واأبراجها وبواباتها

القد�ض  اأ�صوار  يف  التغيريات  وبع�ض  التنظيف  باأعمال  االحتالل  �صلطات  تقوم 
عليه  تن�ض  كما  املحلية  وال�صلطات  االإ�صالمية  االأوقاف  مع  تن�صيق  اأي  دومنا  وبواباتها، 
القوانن والقرارات الدولية. وت�صمل هذه االأعمال القذف بالرمل، واإ�صافة بع�ض العنا�صر 
املعمارية والزخرفية التي حتتاج اإىل اآراء فنية ال تلتزم بها �صلطات االحتالل، وي�صمل ذلك 

باب العامود وباب ال�صاهرة واالأ�صباط. 

بقايا الق�ضور الأموية جنوب امل�ضجد الأق�ضى

احلفريات الأثرية بجنوب الأق�ضى بنطقة الق�ضور الأموية والتي قام بها ميري بن دوف

منظر عام ملدينة القد�س وتبني حفريات الق�ضور الأموية 
(Google search/Jerusalem Arial view)
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اأعمال الرتميم التي تقوم بها �ضلطات الحتالل يف عام 
2011 م، لباب العامود وجزء من �ضور القد�س

باب العامود 2012 م، بعد عمليات الرتميم والإ�ضافات التي 
قامت بها �ضلطات الحتالل

باب الأ�ضباط

بوابات القد�س
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�ضارع الكاردو الروماين 
يعود هذا ال�صارع للفرتة الرومانية، وهو 
الك�صف  ومت  للمدينة،  الرئي�صة  ال�صوارع  من 
عن هذا ال�صارع املميز باأعمدته من قبل ناهام 
اأفيغاد (Nahman Avigad) من معهد االآثار 
هذا  رمم  وقد  القد�ض،  يف  العبية  باجلامعة 

جم�صم  القدمية  االأعــمــدة  بن  وو�صع  ال�صارع 
التهويد  �صور  من  وهــو  ال�صباعي،  لل�صمعدان 
هذا  على  وتقع  املهم،  املعلم  لهذا  االإ�صرائيلي 
ترميمها  اأعيد  التي  الرومانية  املتاجر  ال�صارع 
لت�صتخدم من قبل التجار االإ�صرائيلين، ويوجد 
اإىل  يف�صي  الذي  ال�صارع  حتت  ت�صريف  قناة 
بو�صعه  ويعرف  امل�صرح،  ت�صبه  �صغرية  �صاحة 

اأعمال الرتميم والإ�ضافات على ال�ضور ال�ضمايل للقد�س

�ضارع الكاردو الروماين

جم�ضم لل�ضمعدان ال�ضباعي يف منت�ضف الكاردو
(google search/cardo street)
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التجاري  الــ�ــصــارع  اأنـــه  على  احلـــايل 
البيزنطية،  الــقــد�ــض  يف  الرئي�صي 
اإىل  ــكــاردو  ال �ــصــارع  اكت�صاف  واأدى 
ت�صور التخطيط ملدينة القد�ض خالل 
هو  كما  الرومانية-البيزنطية  الفرتة 
مبن على خارطة مادبا الف�صيف�صائية 
احلفريات  هــذه  �ض  وتعررّ ال�صهرية. 
املقد�صية  واملــبــاين  االأحـــيـــاء  بع�ض 

للخطر اأو حتى اإىل اإزالة بع�صها. 

احلفريات حول امل�ضجد الأق�ضى )احلرم ال�ضريف(
هناك عدد من احلفريات واأعمال الرتميم االإ�صرائيلية يف منطقة احلرم ال�صريف 
 (Mazar) خا�صة التي تتم يف اخلفاء ومن حتت �صتار، واأبرز من عمل يف هذه املنطقة مازار
الذي ك�صف عن معامل َمن الفرتة الرومانية مبا يف ذلك خمبز وحمام ب�صكل �صليم ن�صبًيا، 
وك�صف عن بقايا مبنى ثالث يعود لهذه الفرتة يقع اإىل اجلهة اجلنوبية ال�صرقية من تلك 
املباين. ووجد خملفات اأخرى من املرحلة الرومانية املتاأخرة ت�صمل نقو�ًصا التينية ذكرت 
بع�صها اأباطرة وقادة من العهد الروماين، كما وجدت متاثيل برونزية ورخامية واأحجار 
كرمية وعدد من قطع العمالت املعدنية وجموهرات ختم من الطن يعود لفيلق روماين، 

وكميات كبرية من القطع االأثرية االأخرى. 
 Mount Zion جبل �ضهيون

اأجرى االآثاريون االإ�صرائيليون 
 Magen) مبن فيهم ميغان برو�صي
منطقة  يف  حفريات   (Broshi
-1970( عامي  بن  �صهيون  جبل 

احلفريات  وت�صمل  1981م(، 
امل�صيح  وكني�صة  االأرمنية  احلديقة 
امتداد  وعلى   ،(Christ Church)
اأ�صوار القد�ض من الناحية اجلنوبية 

�صهيون،  وبوابة   (House of Caiaphas) �صافيور�ض  القدي�ض  �صاحة  ويف  والغربية، 
 .(Area E) والبوابة االأيوبية عند النهاية اجلنوبية للكاردو

منظر عام ل�ضارع الكاردو ويظهر فيه 
جمندات قوات الحتالل الإ�ضرائيلي 

احلفريات الأثرية وعمليات الرتميم التي تتم يف 
اخلفاء حول احلرم ال�ضريف
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وي�صمرّ جبل �صهيون التلة اجلنوبية الغربية من القد�ض مبا يف ذلك احلي االأرمني 
للع�صر  تعود  بقايا  الك�صف عن  االأ�صوار من اجلنوب، ومت  داود« خارج  »بقب  يعرف  وما 
حجرية  ومقالع  التح�صينات  من  البقايا  وبع�ض  فخارية  وبقايا  م�صاكن  من  احلديدي 
االأواين  مقاب�ض  بع�ض  على  املوجود   “lmlk” وختم  وحيوانية  ب�صرية  ومتاثيل  ومقابر 
الفخارية. ويف الفرتة الهيلين�صتية املتاأخرة اأدرج جبل �صهيون �صمن مدينة احل�صمونين 
واأعيد بناوؤها كما ذكر املوؤرخ جوزيفو�ض فالفيو�ض يف القرن االأول با�صم »املدينة العليا« 
يف وقت هريود العظيم. واأهم املوجودات هي لبقايا الفرتة البيزنطية والفرتة االإ�صالمية 
مواٍز  معبد  �صارع  عن  الك�صف  مت  وقد  العثمانية.  والفرتة  واالأيوبية  وال�صليبية  املبكرة، 
ل�صارع الكاردو الروماين، وم�صاكن تعود للفرتة العبا�صية والفرتة االأيوبية، وبقايا فخارية، 

وموجودات �صغرية وقطع عمالت. 

احلفريات الأثرية التي تقوم بها �ضلطات الحتالل حول امل�ضجد الأق�ضى

اأحد الكهوف يف اجلزء ال�ضمايل من �ضور القد�س يتم اإغالقه بالأ�ضمنت من خالل �ضلطات الحتالل 
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احلي اليهودي 
 (Nahman Avigad) ك�صفت احلفريات االأثرية من احلي اليهودي باإ�صراف ناهام اأفيغاد
االآثار  ودائرة  االإ�صرائيلية  اال�صتك�صاف  وجمعية  العبية  اجلامعة  يف  االآثار  معهد  عن  نيابة 
االإ�صرائيلية )املعروفة اليوم ب�صلطة االآثار االإ�صرائيلية( يف الفرتة ما بن �صنتي 1969-1982م 
عن بقايا بيت حمروق يف (Area B) على احلافة ال�صرقية للحي اليهودي يف املنطقة املطلة على 
البيت  وبلغت م�صاحة  امليالدي،  االأول  القرن  اإىل  البيت  تاريخ هذا  اأعيد  وقد  ال�صريف،  احلرم 
راأي  ح�صب  وتبن  اأخرى،  ومرافق  ومطبًخا  غرف  عدة  وت�صمن  مربع،  مرت   200 حوايل  الكلية 

د من قبل اجلي�ض الروماين.  املنقبن اأن املنزل قد اأ�صعلت فيه النار ب�صكل متعمرّ

اأما حفريات بن يامن مازار يف جنوبي وغربي احلرم ال�صريف ما بن )1978- 1986م( 
فاأُتبعت اإىل املرحلة الهريودية اأي اإىل الع�صر الروماين املبكر )القرن االأول قبل امليالد وحتى 
الثاين  القرنن  من  املتاأخر  الروماين  العهد  من  بقايا  اإىل  اإ�صافة  امليالدي(،  الثاين  القرن 

والثالث امليالدين. 

�ضكة احلديد »ترام القد�س« 
الغربية  القد�ض  ربط  اإىل  القد�ض(  )ترام  احلديد  �صكة  خط  بناء  م�صروع  يهدف 
بالقد�ض ال�صرقية وامل�صتوطنات املقامة يف �صرقي القد�ض و�صواحيها، ويبداأ خط الرتام 
اإىل  ثم  امل�صارف  جبل  ثم  ومن  �صعفاط،  قلب  من  ومير  زئيف«  »ب�صجات  م�صتوطنة  من 
املنطقة املحاذية لل�صور ال�صمايل للقد�ض القدمية. وهناك تخطيط باأن يكون جزًءا منه 
للقد�ض  وال�صرقية  الغربية  الناحيتن  من  ال�صور  وال�صرقية مبحاذاة  الغربية  يف اجلهتن 
اأرا�صي  من  مرتات  كيلو  �صتة  حوايل  ويخرتق  14كم،  نحو  م�صاره  طول  ويبلغ  القدمية، 

ال�صفة الغربية. 

يرتك هذا امل�صروع اآثاًرا �صلبية مبا�صرة على القد�ض وما حولها، وي�صوه امل�صهد العام 
لطابع املدينة، وي�صبب ت�صديًعا الأ�صوارها واملعامل املجاورة االأخرى، كما يت�صبب يف تدمري 
اآثار قدمية من بينها خملفات من الفرتات العربية االإ�صالمية خا�صة مبحاذاة ال�صور من 

الناحية ال�صمالية الغربية، وذلك من خالل عمل اجلرافات واالآليات االأخرى. 
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عمليات الإ�ضراف الإ�ضرائيلية على �ضري عمل �ضق طريق لل�ضكة احلديدية بحاذاة الزاوية 
ال�ضمالية الغربية ل�ضور القد�س القدمي ويظهر يف ال�ضورة بقايا لآثار قدمية يتم جتريفها 

عملية �ضق طريق ال�ضكة احلديدية با�ضتخدام الآلت الثقيلة بجوار اأ�ضوار القد�س التاريخية، وفوق الآثار القدمية 

املخطط ال�ضامل لرتام القد�س
(Google search / Jerusalem Tram)
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مرحلة تنفيذ ترام القد�س لعام 2010م

مرحلة تنفيذ ترام القد�س لعام 2011م

مرحلة تنفيذ ترام القد�س لعام 2012م

مرحلة تنفيذ ترام القد�س لعام 2013م 
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مراحل تنفيذ م�ضروع ترام القد�س من عام 2010م اإىل عام 2013م
كني�س اخلراب: اإعادة بنائه ملناف�صة قبة ال�صخرة وكني�صة القيامة. 

»هحوربا«،  با�صم  يهودي  كني�ض  وترميم  بناء  االإ�صرائيلي  االحتالل  �صلطات  اأنهت 
ويعرف بـــ »كني�ض اخلراب« الذي اأقامته على اأر�ض وقفية وعلى ح�صاب جزء من امل�صجد 
العمري املحاذي للكني�ض فيما كان يعرف »بحي ال�صرف«، يف قلب املدينة القدمية للقد�ض. 
ويهدف بناء هذا الكني�ض العايل الذي يعتليه قبة كبرية، اإىل حماولة ا�صتنبات اأبنية يهودية 
يف القد�ض، وبهدف مناف�صة كني�صة القيامة واملعلم االإ�صالمي البارز املتمثل بقبة ال�صخرة 
اأبرز امل�صاريع لتهويد مدينة القد�ض القدمية  امل�صرفة، وم�صروع كني�ض اخلراب هذا من 

تدعيًما للمزاعم االإ�صرائيلية فيها. 
ويف عام 2001م قررت احلكومة االإ�صرائلية اإعادة بناء الكني�ض، ور�صدت له ميزانية 
بقيمة 12 مليون دوالر تقا�صمتها احلكومة مع متبعن من يهود العامل. وبدئ ببنائه يف 
العمري  للم�صجد  الكني�ض املال�صق  يقوم  2010/3/15م.  يف  افتتاحه  ومت  2006م  عام 
التاريخي املغلق على وقف اإ�صالمي من اأيام العثمانين، وعلى ح�صاب بيوت فل�صطينية تابعة 
حلارة ال�صرف، التي ف�صل االحتالل باال�صتيالء عليها عام 1948م، ويف عام 1967م  مت 
اليهود« على ح�صاب حي  بـ »حارة  ا�صتيطاين كبري �صمي  واإقامة حي  بيوتها،  اأغلب  هدم 

تغيري املعامل الرئي�ضة وامل�ضهد العام ملدينة القد�س القدمية من خالل اإقامة من�ضاآت و�ضاحات ل تتنا�ضب مع اأ�ضالة املدينة 

كني�س اخلراب وتعّدياته على امل�ضجد العمريتواجد لقوات الحتالل الإ�ضرائيلي يف �ضاحة كني�س اخلراب
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كني�ض  اإدارة  مهام  اأوكلت  اآخر،  اإ�صرائيلي  حكومي  قرار  ويف  اإ�صرائيل  وكانت  ال�صرف. 
االإ�صرائيلية،  للحكومة  تابعة  �صركة  املبكى«، وهو  تراث  »�صندوق  ي�صمى  ما  اإىل  اخلراب 

تتابع �صوؤون حائط الباق ب�صكل مبا�صر من مكتب رئي�ض احلكومة االإ�صرائيلية. 

باللون  قبته  طليت  وقد  نافذة.   12 قبته  وت�صمل  مرًتا   24 اخلراب  كني�ض  ويرتفع 
وبجواره  االأق�صى،  للم�صجد  الغربي  اجلدار  من  مرت   300 م�صافة  على  ويقع  االأبي�ض، 

مال�صقة يقوم امل�صجد العمري.  

وهناك كني�ض يهودي اآخر اأقيم على وقف اإ�صالمي يدعى »حمام العن«، وال يبعد 
ويقوم  االإ�صالمي،  احلي  قلب  يف  االأق�صى  امل�صجد  عن  مرًتا  خم�صن  �صوى  الكني�ض  هذا 
بزيارة هذا الكني�ض يومًيا املئات من امل�صتوطنن وال�صياح، كما توا�صل �صلطات االحتالل 

حفرياتها اأ�صفل وقف حمام العن حيث الكني�ض اليهودي. 

امل�ضجد العمري 
يف  القدمية  االإ�صالمية  املعامل  اأبرز  اأحد  القد�ض  مدينة  يف  العمري  امل�صجد  يعد 
املدينة، وقد �صمي ن�صبة اإىل اخلليفة الرا�صد عمر بن اخلطاب، ويعود تاريخ بناء امل�صجد 
اإىل اأكرث من 1400 عام، وقد �صهد فرتات تاريخية عديدة بينها احلروب ال�صليبية والفرتة 

االأيوبية واململوكية والعثمانية. ومت ترميمه اآخر مرة عام 1963م.

مئذنة م�ضجد عمر بن اخلطاب بالقرب من كني�ضة القيامة 
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ن�س العهدة العمرية 



- 371 -

مقربة ماأمن الل )ماميال( 
امل�صورة  للبلدة  الغرب  يف  تقع 
يف مدينة القد�ض على بعد كيلومرتين 
البلدة  ابواب  اأحد  اخلليل  باب  من 
املقابر  اأكب  من  وهي  القدمية، 
وتقدر  املقد�ض،  بيت  يف  االإ�صالمية 

م�صاحتها »مبائتي دومن«. 
احــتــلــت  1948م  عــــام  ــي  ــف ف
الغربي  اجلــزء  االإ�صرائيلية  القوات 

�صمنها  مــن  ف�صقطت  الــقــد�ــض،  مــن 
الإ�ضالمية  الوقفية  الأرا�ضي  اإ�ضرائيل قانوًنا يعترب جميع  مقبة ماأمن اهلل،  واأقرت 
وما فيها من مقابر واأ�ضرحة ومقامات وم�ضاجد - بعد احلرب - اأرا�ضي تدعى »اأمالك 
الغائبني«، واأن امل�ضئول عنها ي�ضمى »حار�س اأمالك الغائبني« وله حق الت�ضرف باأوقاف 
امل�ضلمني، وبذلك دخلت مقربة ماأمن الل �ضمن اأمالك حار�س اأمالك الغائبني لدى 

دائرة اأرا�ضي اإ�ضرائيل. 

موقع مقربة ماأمن الل  

اأعمال احلفر والتخريب يف مقربة ماأمن الل 

املقابر يف مقربة ماأمن الل
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منذ ذلك التاريخ اأ�صبحت املوؤ�ص�صة االإ�صرائيلية تقوم بتغيري معامل املقبة وطم�ض 
كل اأثر فيها، حتى مل يتبَق فيها اأقل من 5% من القبور التي كانت موجودة، وقدرت امل�صاحة 

املتبقية منها بحوايل ُثمن امل�صاحة االأ�صلية. 

اإىل حديقة  املقبة  كبرًيا من  االإ�صرائيلية جزًءا  املوؤ�ص�صة  ويف عام 1967م حولت 
عامة، »حديقة اال�صتقالل«، بعد اأن جرفت القبور ونب�صت العظام الب�صرية وقامت بزرع 

االأ�صجار واحل�صائ�ض فيها، و�صقت الطرقات يف بع�ض اأق�صامها.  

املجل�س الإ�ضالمي الأعلى
االأعلى  االإ�صالمي  املجل�ض   
واملقام  املحتلة  الغربية  القد�ض  يف 
اإ�صالمية مقابل  اأرا�ٍض وقفية  على 
اأحد املعامل  مقبة ماأمن اهلل، هو 
العربية واالإ�صالمية التي متتاز بها 
مدينة القد�ض، �صيده احلاج االأمن 
م�صتعيًنا  1929م  عــام  احل�صيني 
مالحظة  وميكن  تركي  مبهند�ض 
ــصــي،  ــ� ــدل ـــطـــراز املــعــمــاري االأن ال
بــالــنــوافــذ املــقــنــطــرة، وبــاأحــجــاره 

وت�صميمه الهند�صي الالفت، وُنِق�ض على واجهة املبنى من االأعلى بحروٍف بارزة »مثلما 
بنى اآباوؤنا وفعلوا نبني ونفعل«، يف اإ�صارٍة وا�صحة اإىل اال�صتمرارية واحلفاظ على الهوية 
الت�صابه  اإىل  اإ�صارة  املفتي  به  اأمَر  الذي  النق�ض  البع�ض يف هذا  وراأى  والدينية،  الوطنية 
املعماري بن هذا البناء واملباين االإ�صالمية يف الوطن العربي واالأندل�ض، واأ�صبح املبنى 

ُي�صار له بو�صفه اأحد اأهمرّ املباين يف املدينة املقد�صة. 

عام  البيطانين يف  يد  على  االأول  احتاللن  االأعلى حتت  االإ�صالمي  املجل�ض  وقع 
لوه اإىل مقر حكومي، والثاين على يد املوؤ�ص�صة االإ�صرائيلية الع�صكرية التي  1936م حيث حورّ
املجل�ض  يتعر�ض  ومنذ ذلك احلن  الفل�صطينية عام 1948م  النكبة  ا�صتولت عليه خالل 

املجل�س الإ�ضالمي الأعلى
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النق�س يف اأعلى واجهة مبنى املجل�س الإ�ضالمي الأعلى

املجل�س الإ�ضالمي الأعلى يف عام 2013

اجلرافات الإ�ضرائيلية مل تبِق من البناية اإل الواجهة اخلارجية التي تخطط ال�ضركات الإ�ضرائيلية
جلعلها �ضمن واجهة من واجهات الفنادق املزمع بنائها بعد اإزالة كل الكتابات الإ�ضالمية عليها

اأعمال الرتميم والبناء التي قامت قوات الحتالل
للمجل�س الإ�ضالمي الأعلى لعام 2011م
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االإ�صالمي االأعلى املال�صق ملقبة ماأمن اهلل حلملة تهويدية �صخمة، وما زالت م�صتمرة 
حتى يومنا هذا، حيث مت تدمري بناياته الداخلية، واإبقاء واجهاته ذات الطراز املعماري 
كبى  وعاملية  اإ�صرائيلية  �صركات  بنائه  على  تقوم  �صخم  فندق  اإىل  ليحول  االإ�صالمي 

كخطوة ا�صتيطانية حتت غطاء بناء مرافق �صياحية خلدمة ال�صياحة يف املنطقة. 

مقربة باب الرحمة
الرحمة  بــاب  مقبة  تقع 
عــنــد �ـــصـــور احلـــــرم الــقــد�ــصــي 
ـــف مـــــن الــــ�ــــصــــرق يف  ـــري ـــص ـــ� ال
املقابر  من  وهي  مدينة القد�ض، 
قبور  فيها  امل�صهورة،  االإ�صالمية 
واملجاهدين  ال�صحابة  من  عدد 
القد�ض  فتح  يف  ا�صرتكوا  الذين 
الفتحن العمري واالأيوبي.  اأثناء 
وفيها قبور جماعٍة من ال�صحابة 

الذين �صكنوا القد�ض وماتوا فيها، وُيعَرف اإىل هذا الزمان من قبورهم : قب »�صداد بن 
اأو�ض« ال�صحابي عامل بيت املقد�ض، وقب »عبادة بن ال�صامت« اأحد نقباء االأن�صار واأول 

قا�ض م�صلم يف فل�صطن، وهما بجانب ال�صور ال�صرقي للم�صجد االأق�صى. 

ال�صرقي  اجلنوبي  اجلزء  من  مرًتا   2855 ال�صهيوين  االحتالل  �صلطات  �صادرت 
من مقبة باب الرحمة املخ�ص�ض لدفن عائالت �صلوان، ويعد القرار ا�صتمراًرا مل�صل�صل 

بوابة مقربة باب الرحمة

الحتالل ي�ضادرعام 2012م جزًءا من مقربة باب الرحمة التخريب يف مقربة باب الرحمة
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م�صادرة االأرا�صي والعقارات يف مدينة القد�ض، واعتداًء على الوقف االإ�صالمي، باعتبار 
اأن  املبارك، ويذكر  االأق�صى  اإ�صالمي، وهي جزء من ممتلكات امل�صجد  اأن املقبة وقف 
�صلطات االحتالل قامت موؤخًرا بزراعة قبور وهمية يف مناطق خمتلفة يف حميط امل�صجد 
االأق�صى ومنطقة طنطور فرعون وعن �صلوان وحي وادي الربابه، بهدف و�صع اليد على 
هذه االأرا�صي والعقارات وحتويلها ملوؤ�ص�صات ا�صتيطانية �صهيونية، والدفع باجتاه االإ�صراع 

عليه  يــطــلــقــون  ــا  م خمــطــط  تنفيذ  يف 
ي�صمل  الذي  املقد�ض«  الوطني  »احلو�ض 

البلدة القدمية واالأحياء املجاورة لها. 

قلعة داود
القرن  اإىل  القلعة  تاريخ  يعود 
القد�ض،  قلعة  وتقع  امليالد،  قبل  الثاين 
للبلدة  الغربية  ال�صمالية  اجلهة  يف 
القدمية، داخل باب اخلليل، وهي تعتب 
ُيطلق  القد�ض،  مدينة  معامل  اأهمرّ  من 

يها االإ�صرائيليون »قلعة داود«، وهو ا�صم  عليها ا�صم )القلعة( اأو )قلعة باب اخلليل(، وي�صمرّ
حديٌث لها، اأطلق عليها يف اأواخر العهد العثماين، من قبل جماعات غربية. 

يعود ال�صبب وراء بناء هذه القلعة اإىل اأن مدينة القد�ض كانت مدينة حم�صنة طبيعًيا 
من ثالث جهات، اإالرّ اأن املدينة كانت بحاجة اإىل حت�صينات من اجلهة ال�صمالية الغربية 
وهو مكان اإقامة القلعة، ومن اأبرز ما مييز القلعة املاأذنة التي هي من بقايا القلعة االأموية. 

متحف قلعة داود
القد�ض  لتاريـخ  داود  قلعة  متحف  يـقع 
الدخول  بوابة  وهـو  الخليـل،  باب  جانب  اإىل 
ويـعر�ض  القديـمة.  البلدة  اإىل  التاريـخيـة 
وجهة  من  القد�ض  مدينة  ق�صة  المتحف 
البارزة  حداث  واالأ املتحف،  موؤ�ص�صي  نظر 
ثنايا  بن  املتحف  يحاول  حيث  تاريـخهـا،  يف 
ن�صوء  بدايات  على  ال�صوء  ت�صليط  معرو�صاته 
دولة اإ�صرائيل ومراحل تطور هذه الدولة بزعم 

متحف قلعة داوود
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اإالرّ اأن الباحث يف تاريخ القد�ض يعلم جيًدا اأن العديد من ال�صواهد  القيمن على املتحف، 
التاريخية مت اخت�صارها وتزويرها واإحلاق بيناتها باأخرى هي من روؤى االإ�صرائيلين ال اأكرث. 

ب�صكل مبهر على  تطل  للقلعة، حيث  املميز  املكان  داود  قلعة  ما مييز متحف  اأكرث 
مدينة القد�ض، االأمر الذي ي�صمح للزوار با�صتن�صاق تاريخ القد�ض عب نظرهم اإىل املدينة 
املدينة  اأ�صوار  خارج  من  والتح�صر  التمدن  خطوط  وم�صاهدة  اأ�صوارها،  داخل  القدمية 

القدمية والتاأثري ال�صلبي لالحتالل االإ�صرائيلي على املدينة. 

ت�ضورات اإ�ضرائيلية حول مدينة داود و�ضليمان 
لبدايات  املعمارية  املخلفات  بع�ض  تاأريخ  االإ�صرائيلين  االآثارين  من  عدد  يحاول 
االألف االأوىل قبل امليالد، لتن�صجم مع ت�صوراتهم وفر�صياتهم ملدينة القد�ض يف عهد داود 
و�صليمان، كما اأعادت تاأريخ عدد من االآثار املكت�صفة �صابًقا لتتوافق مع هذه الت�صورات. 
هذا مع العلم باأن عدًدا من االآثارين الدولين مبن فيهم اآثاريون اإ�صرائيليون من اأمثال 
 (Niels Silberman) �صلبمان  ونيلز   (Israel Finkelsfein) فنكل�صفاين  اإ�صرائيل 

جانب من قاعات العر�س داخل املتحف واملعرو�ضات
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وزييف هريتزوج (Z. Herzog) قد اعرت�صوا على هذا التاأريخ اجلديد حتى اإن بع�صهم 
�صرح باأنه مل يعرث حتى على ك�صرة فخار واحدة مما ي�صمونه »العهد االإ�صرائيلي القدمي«. 

ت�ضورات اإ�ضرائيلية حول اإعادة بناء الهيكل 
الهيكل  بناء  اإعادة  بدعم ومتويل عملية  تقوم  اإ�صرائيلية  وموؤ�ص�صات  هناك هيئات 
عون اأن مكانه حتت احلرم القد�صي ال�صريف، ويطلقون عليه ا�صم »جبل  املزعوم، حيث يدرّ

الهيكل«، االأمر الذي يعر�ض امل�صجد االأق�صى وقبة ال�صخرة امل�صرفة للخطر. 

ترخي�ض  على  وح�صلت  1988م،  عام  الهيكل«  »اأبناء  ت�صمى  تاأ�ص�صت جماعه  وقد 
اإ�صرائيلي ر�صمي مبمار�صة ن�صاطها حتت م�صمى »موؤ�ص�صة العلوم واالأبحاث وبناء الهيكل« 
وباالإعداد  االأموال  بجمع  اجلماعة  هذه  اأع�صاء  ويقوم  اأربيل«.  »يرائيل  هو  وموؤ�ص�صها 

للرتويج لهذا امل�صروع وتنفيذه. 

خمطط عام يبني �ضور مدينة القد�س يف الع�ضر احلديدي، كما يزعم بع�س الآثاريني الإ�ضرائيليني، 
وبقايا �ضور مل يحدد تاريخه اأو هويته

ت�ضور ملخطط اإعادة بناء الهيكل الثالث يف حرم امل�ضجد الأق�ضى
 (Google search /temple) 

الإعداد الفعلي والفكري لوجود وبناء الهيكل املزعوم )جم�ضم الهيكل(
 (Google search/temple)
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مغارة �ضليمان 
هي مغارة اأثرية تقع خارج البلدة القدمية يف القد�ض، متتد هذه املغارة التاريخية 

مل�صافة 200 مرت حتت �صور املدينة بن باب العمود وباب الزاهرة. 
و)مغارة �صليمان( هو اال�صم ال�صائع للمغارة التي يقع مدخلها حتت ال�صور املحيط 
م فيه بلدية القد�ض واجلهات  ببلدة القد�ض القدمية، من جهة ال�صمال. واال�صم الذي تقدرّ
)مغارة  هو  املغارة  االأثرية،  التوراتية  املدر�صة  من  اأجانب،  اآثــار  وعلماء  االإ�صرائيلية، 
من  هروبه  عن  تتحدث  باأ�صطورة  ا�صمه  ارتبط  يهودي،  ملك  اإىل  ن�صبة  �صيديقياهو(، 
اإبان احل�صار البابلي. ويحيط  اأريحا،  املغارة عب نفق حتت االأر�ض، من القد�ض وحتى 
الكثري من الغمو�ض تاريخ هذه املغارة، التي تبلغ م�صاحتها ت�صعة اآالف مرت مربع، وطولها 

املكت�صف يقرتب من الـ 250 مرًتا، واأعلى ارتفاع ي�صل اإىل 50 مرًتا. 
ويف اأكرث من مكان يف املغارة، 
تت�صاقط قطرات املياه، من ال�صقوف 
تت�صاقط  بينها مياه  احلجرية، ومن 
�صكلتها  �صغرية  غــرفــة  �صقف  مــن 
املياه، طوال �صنوات ال يعرف عددها، 
عبارة  هي  �صقوق  من  املياه  وتنزل 
منها  تت�صرب  �صعريية،  فتحات  عن 
املياه اإىل الداخل، وت�صقط يف بركة 
االإ�صرائيليون  عليها  اأطلق  �صغرية، 
�صيديقياهو(،  )دمــــوع  نــبــع  ا�ــصــم 
امللك  ذرفها  التي  الدموع  اإىل  ن�صبة 
�صيديقياهو عندما اأم�صكه االأعداء، 

وفًقا لالعتقاد اليهودي. 
وتظهر يف املغارة، اآثار االأدوات 
ال�صخور  لق�ض  ا�صتخدمت  الــتــي 
ا�صتنادية  اأعــمــدة  ــك  وكــذل مــنــهــا، 
الإ�صناد  احلــجــارون،  تركها  �صخمة 
االأعمدة  هذه  وت�صكل  املغارة،  �صقف 

مدخل مغارة �ضليمان 

�ضورة جوية ملغارة �ضليمان تظهر بالأحمر اإىل اأين و�ضلت احلفريات 
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ا على اأنفاق،  ما يطلق عليه »درب االأعمدة«، وهو جزء مميز من املغارة، التي حتتوي اأي�صً
وفتحات، ومغر �صغرية. 

وبعد احتالل الق�صم ال�صرقي من القد�ض يف حزيران )يونيو( 1967م، اآلت املغارة 
لتاأهيلها  توفر تبعات من اخلارج  بعد  اأمام اجلمهور،  التي فتحتها  القد�ض،  بلدية  اإىل 

�صياحًيا، وعمل ممرات، وتركيب اأنوار كا�صفة يف الداخل. 

خطط اإ�ضرائيلية لتعري�س احلرم القد�ضي وامل�ضلى املرواين للخطر 
اأن التخطيط لتعري�ض احلرم القد�صي ال�صريف وامل�صجد االأق�صى للخطر والهدم، 
»اأر�ض امليعاد«، وحتى  اأنها  هي عملية قدمية يف معتقداتهم ال�صهيونية، الأنهم يعتقدون 
فقد  املزعوم،  �صليمان  هيكل  مكانه  وُيبنى  االأق�صى  امل�صجد  يهدم  اأن  يجب  اخلري  يعم 
بداأت احلفريات حتت امل�صجد االأق�صى بهدف زعزعة اأ�صا�صاته متهيًدا لهدمه اإ�صافة اإىل 

حماوالت �صابقة حلرقه وتعري�صه للخطر اأو االنهيار. 
وهذه احلفريات غري ال�صرعية التي يقوم بها ال�صهاينة، �صتوؤدي اإىل انهيار امل�صلى 
املرواين وامل�صلى القبلي وانهيارات كبرية يف املباين املوجودة قرب امل�صجد االأق�صى. ويقع 
امل�صلى املرواين حتت �صاحات امل�صجد االأق�صى املبارك اجلنوبية ال�صرقية، ليمتد حائطاه 
اجلنوبي وال�صرقي مع حائطي امل�صجد االأق�صى، ومن االأعمال التي قام بها االحتالل َهدم 
ا من  واإزالة بع�صً اأجزاء من الق�صور االأموية املال�صقة متاًما للجهة اجلنوبية للم�صلى. 
الثالثي  الباب  اأمام  ال�صاحة  تو�صيع  بهدف  للم�صلى  املال�صقة  االأموية  الق�صور  حجارة 
البوابة  فتح  واإعادة  ال�صنن،  ع�صرات  منذ  واملغلق  للم�صلى  اجلنوبية  اجلهة  يف  الواقع 

اجلنوبية جلعلها املدخل الرئي�صي للكني�ض املزمع اإقامته. 

مغارة �ضليمان من الداخل
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يهدف االحتالل االإ�صرائيلي من خالل ال�صيطرة على امل�صلى املرواين، اإىل حتقيق 
اال�صتيالء  يف  االأوىل  مرحلتن:  على  االأق�صى  امل�صجد  على  اال�صتيالء  وهو  العام  الهدف 
على باطن واأ�صفل االأق�صى وال�صيطرة على امل�صليات، ويف املرحلة الثانية اال�صتيالء على 

االأق�صى نف�صه وتنفيذ م�صروعهم باإقامة الهيكل املزعوم. 

تاأثر �ضقف امل�ضلى املرواين 
بعمليات التجوية »الرطوبة«

اأعمال الرتميم داخل امل�ضلى املرواين تاآكل اأعمدة امل�ضلى احلجرية

مدخل امل�ضلى املرواين 
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متحف الآثار الفل�ضطيني 
ــة  ــزاوي يــقــع املــتــحــف مــقــابــل ال
القد�ض.  ل�صور  ال�صرقية  ال�صمالية 
1930م  عام  املتحف  هذا  اأن�صئ  وقد 
ــتــداب الــبيــطــاين على  يف اأثــنــاء االن
دوالر  مليوًنا  قـــدره  بــتــبع  فل�صطن 
 John) ــر  ــل ــف روك جـــون  الــ�ــصــيــد  مـــن 
للجمهور  ــح  ــت وف  ،(Rockefeller

)متحف  البع�ض  فعرفه  1938م  عام 
اأمناء  جمل�ض  املتحف  واأدار  روكفلر(. 
على امل�صتوى الدويل اإىل اأن مت تاأميمه 

من احلكومة االأردنية عام 1966م. 

الفل�صطيني  االآثار  متحف  اأ�صبح 
ل�صلطة  مقًرا  1967م  عام  االحتالل  بعد 
موظفي  عزل  ومت  االإ�صرائيلية،  االآثار 

دائرة االآثار االأردنية ب�صكل تع�صفي، وا�صتبدالهم مبوظفن اإ�صرائيلين. وي�صم املتحف اآثاًرا من 
امليت  البحر  ذلك خمطوطات  والغربية؛ مبا يف  ال�صرقية  ال�صفتن  اأجريت يف  التي  احلفريات 
التي �صادرتها قوات االحتالل بعيد ا�صتيالئها على القد�ض. وقامت بنقلها اإىل اجلانب الغربي 
 ،”The Shrine of the Book” ا�صم  عليه  اأطلقت  ا  خا�صً متحًفا  لها  واأن�صاأت  املدينة  من 
البحوث  الإجراء  االأردنية  �صكلتها احلكومة  قد  كانت  التي  الدولية  العلمية  اللجنة  واألغت 
تتعاون  ومل  ا�صت�صارتها،  دون  املطبوعات  ت�صدر  واأخذت  املخطوطات،  حول  والدرا�صات 
الغربية  الدول  املعار�ض يف  تقيم  اأخذت  كما  االأ�صكال.  �صكل من  باأي  العلمية  اللجنة  مع 
حول املخطوطات مدعية ملكيتها، وقامت بتزوير احلقائق حول تاريخ اكت�صافها. هذا مع 
العلم باأن خربة قمران وما حولها من كهوف ومواقع اأخرى للمخطوطات، تقع على جانب 
البحر امليت �صمن االأرا�صي االأردنية. وكانت دائرة االآثار االأردنية هي التي نظمت اأعمال 
املنطقة،  بدو  من  املخطوطات  ق�صا�صات  ب�صراء  وقامت  املوقع،  يف  والتنقيب  الدرا�صة 

متحف الآثار الفل�ضطيني

اإحدى �ضالت العر�س 
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واأنفقت مبالغ كبرية من موازنتها على هذا امل�صروع زاد عن 80 األف دينار اأردنًيا. واجلدير 
بالذكر اأن موقع خربة قمران وما حولها من كهوف ومعامل م�صجل على الالئحة التمهيدية 

الفل�صطينية للرتاث العاملي. 

متحف اإ�ضرائيل 
تاأ�ص�ض متحف اإ�صرائيل عام 1965م، ليكون املتحف الوطني لدولة اإ�صرائيل، ويقع 
الكني�صت  قرب   )Givat Ram( بـ  بالعبية  اليوم  ت�صمى  كما  اأو  بدر  ال�صيخ  تلة  على 
من  وا�صعة  ت�صكيلة  املتحف  هذا  وي�صم  العبية.  واجلامعة  اإ�صرائيل  يف  العليا  واملحكمة 
االآثار التوراتية املزعومة، وجمموعة من القطع االأثرية تعود حل�صارات اأفريقية، اأمريكية 
من  العديد  معرو�صاته  بن  املتحف  وي�صم  و�صرقية.  اأوقيانو�صيرّة،  وجنوبية(،  )�صمالية 
املنحوتات واملخطوطات القدمية، باالإ�صافة اإىل معرو�صات من الزجاج من حقب تاريخية 

خمتلفة. 

يعتب متحف اإ�صرائيل املوؤ�ص�صة الثقافية االأهم يف دولة اإ�صرائيل، حيث يقوم بعر�ض 
برونفمان  جناح  للفنون،  بت�صلئيل  جناح  اأجنحة:  اأربعة  خالل  من  التاريخية  جمموعاته 
لالآثار، جناح الفنون والرتاث اليهودي، وجناح ال�صبيبة. كما ي�صم جمموعة �صاملة لالآثار 
ترجع اإىل فرتة التوراة والآثار االأرا�صي املقد�صة. ويجدر بالذكر اأن عدد مقتنيات املتحف 

تتجاوز 500 األف قطعة تاريخية. 

تقريًبا،  دومن   80 م�صاحة  على  متتد  التي  املختلفة،  املتحف  اأجنحة  اإىل  باالإ�صافة 
ا باإدارة موقعن اآخرين يف القد�ض: متحف روكفلر لالآثار الذي بني �صنة  فاإنه يقوم اأي�صً
ا  1935م مب�صاعدة جون روكفلر لعر�ض املكت�صفات االأثرية التي وجدت يف البالد؛ واأي�صً
اآنا،  بيت طيخو، الذي كان قدمًيا بيت لطبيب العيون د. اأبراهام طيخو وزوجته الفنانة 

ثت البيت ومكتبته ليكونا مركًزا فنًيا ل�صكان القد�ض.  التي وررّ

ومقتنياته  االأثرية  موجوداته  خالل  من  املتحف  ر�صالة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
التاريخية، تتج�صد يف ت�صليط ال�صوء على اأ�صالة التاريخ اليهودي لفل�صطن، وطم�ض للهوية 
العربية واالإ�صالمية يف البالد، وهذا وا�صح من خالل االأ�صماء التي ابتدعها االإ�صرائيليون 

على املقتنيات التاريخية واحل�صارية. 
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برج اللقلق 
وتعتب  جميلة،  مرتفعة  منطقة  وهي  للمدينة  ال�صمالية  ال�صرقية  الزاوية  يف  يقع 
االحتالل  �صلطات  وت�صعى  دومًنا،   14 حوايل  م�صاحتها  وتبلغ  ا�صرتاتيجية،  منطقة 
االإ�صرائيلي لل�صيطرة عليها و هدم البيوت الفل�صطينية القائمة فوقها، وم�صادرة االأرا�صي 
وم�صايقة ال�صكان، وعمدت �صلطات االحتالل اإىل حرق جمعية برج اللقلق وحاولت عدة 
بينهم  ومن  الفل�صطينين  مئات  ت�صدى  وقد  عليها،  واال�صتيالء  وتدمريها  مرات حرقها 

�صكان املنطقة لالإجراءات التع�صفية ل�صلطات االحتالل. 

من معرو�ضات املتحف الإ�ضرائيلي 

متحف اإ�ضرائيل
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اجلانب  يف  اأثرية  تنقيبات  اأجرت  قد  كانت  االحتالل  �صلطات  اأن  بالذكر  اجلدير 
عربية  ملراحل  تعود  الطابع  �صكنية  معمارية  خملفات  على  وعرثت  اللقلق،  لبج  الغربي 
اإ�صالمية. وقد غدت هذه املعامل اأقرب اإىل مكب للنفايات لعدم ارتباطها بالتاريخ التوراتي. 

جمعية مركز برج اللقلق املجتمعية 
تاأ�ص�صت جمعية مركز برج اللقلق يف العا�صر من كانون االأول من عام 1991م كرد 
فعل و�صد منيع اأمام الهجمات اال�صتيطانية اليهودية الر�صمية، واملُتمثلة باالأجهزة والوزارات 
اأُخرى، وتعتب جمعية مركز برج  االإ�صرائيلية من جهة، واجلمعيات اال�صتيطانية من جهة 
اللقلق للعمل املجتمعي موؤ�ص�صة وطنية غري ربحية تقوم بخدمة �صكان البلدة القدمية ب�صكل 
عام و اأهايل حي باب ُحطة ب�صكل خا�ض، حيث يعي�ض داخل اأ�صوار البلدة القدمية ما يزيد 
عن 50.000  فل�صطيني منهم 10.000 اآالف يف حي باب ُحطة. يقوم املركز على م�صاحة 
وا�صعة من اأرا�صي البلدة القدمية حيث ي�صل اإجمايل م�صاحته اإىل اأكرث من ثمانية دومنات 
مما يجعله املركز االأو�صع من حيث االأرا�صي �صواًء داخل اأ�صوار البلدة القدمية اأو يف املحيط. 

القد�س ولئحة الرتاث العاملي 

�صمن �صل�صلة تهويد القد�ض وال�صيطرة االإ�صرائيلية عليها، تقدم الوفد االإ�صرائيلي 
العاملي عام 2008م، يف كيبيك- كندا مبلف عنوانه »احلو�ض  الجتماعات جلنة الرتاث 
املقد�ض« الإ�صافته اإىل الالئحة االإ�صرائيلية للرتاث العاملي. وي�صم احلو�ض املقد�ض جبل 
�صهيون و�صلوان واملقابر، لكن ممثلي الدول العربية يف جلنة الرتاث العاملي متكنوا من 

منظر عام ملدينة القد�س و�ضورها ويظهر مكان برج اللقلق ومتحف الآثار الفل�ضطيني 
(Google Earth)  يف الزاوية ال�ضمالية ال�ضرقية للحرم القد�ضي ال�ضريف
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اإ�صقاط هذا الطلب، وبقي اأن ي�صقط هذا امللف بكامله من الالئحة التمهيدية االإ�صرائيلية 
لكونه يتناق�ض مع قرارات ال�صرعية الدولية، اإذ تقع هذه املناطق �صمن االأرا�صي العربية 
املحتلة عام 1967م، وذلك ح�صب قرار اللجنة يف اجتماعها رقم 25 لعام 2001م، وتبذل 
ال�صديقة،  البلدان  مع  وبالتعاون  العربية  الدبلوما�صية  الإ�صقاطه من خالل  جهود حثيثة 
ومن بن هذه اجلهود ما ت�صعى اإليه املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )االألك�صو( 

حل�صد اجلهود للحيلولة دون اإجناح هذا امللف االإ�صرائيلي. 

القد�س واليون�ضكو 
مت عام 1981م ت�صجيل القد�ض باأ�صوارها على الئحة الرتاث العاملي بناًء على طلب 
الئحة  على  القد�ض  ت�صجيل  مت  االإ�صرائيلية  واالنتهاكات  التعديات  وب�صبب  االأردن.  من 

الرتاث العاملي املهدد باخلطر. 

الكتب ال�ضادرة عن اجلمعية

اأعمال الهدم لبيوت الفل�ضطينيني املقد�ضيني يف منطقة برج اللقلق
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على  باحلفاظ  املتعلقة  القرارات  من  كبرًيا  عدًدا  اليون�صكو  منظمة  اأ�صدرت  لقد 
اإىل  الو�صول  اأجل  من  الدولين  للخباء  اللقاءات  من  عدًدا  ونظمت  املقد�صة،  املدينة 
املحتلة،  املدينة  يف  اإ�صرائيل  ترتكبها  التي  واملخالفات  التعديات  لوقف  عملية  اإجراءات 
وتطبيق القرارات الدولية مبا يف ذلك اتفاقية الهاي 1954م، حلماية املمتلكات الثقافية 
يف حاالت النزاع امل�صلح، واتفاقية الرتاث العاملي لعام 1972م، حلماية املمتلكات الدولية 

الثقافية والطبيعية )موقع مركز الرتاث العاملي(. 
ويف هذا االإطار اأوفدت اليون�صكو يف �صهر مار�ض من عام 2004م، بعثة من م�صتوى 
كوي�صريا  افتتح  2005م،  عام  من  يناير   26 ويف  املدينة.  يف  احلفاظ  حالة  لتقييم  عاٍل 
مات�صورا املدير العام ال�صابق لليون�صكو اأول اجتماع للجنة اخلباء امل�صكلة للحفاظ على 
لهذه  العاملية  اال�صتثنائية  القيمة  على  واحلفاظ  القدمية  القد�ض  ملدينة  الثقايف  الرتاث 

املدينة املميزة. 
بالتعاون  اإ�صرائيل  فيها  تطالب  قرارات  وتْكراًرا،  مراًرا  اللجان  هذه  مثل  اتخذت 
مع االأ�صرة الدولية، لعدم اإجراء التنقيبات االأثرية غري القانونية، واأعمال هدم االأحياء 
مع  بالتعاون  اإال  اأخرى  اإجراءات  واأية  املعامل،  وتغيري  ال�صكان،  تهجري  وعدم  واملنازل، 

ال�صلطات املحلية. 
ومع اأن قرارات اليون�صكو والهيئات اال�صت�صارية املت�صلة بها كانت خجولة يف اأغلب 
املخالفات  ترتكب  زالت  وما  وبقيت  وزًنا  لها  تقم  مل  االحتالل  �صلطات  اأن  اإال  االأحيان، 

بجميع اأ�صكالها. 
مع   (Irina Bokova) بوكوفا  اإيرينا  اليون�صكو  عام  ملديرة  اجتماع  اآخر  وكان 
اخلباء يف �صهر �صبتمب من عام 2010م، وكان كاتب هذه ال�صطور من بينهم. وقد اأكد 
املجتمعون اأهمية اإر�صال بعثة ملراقبة االأو�صاع داخل املدينة كخطوة ت�صبق تعين مقر دائم 
ملنظمة اليون�صكو، ملواكبة التغريات امل�صتمرة التي تطراأ على االأر�ض وحتاول معاجلتها مع 

االأطراف ذات العالقة. 
وقد ت�صمن تقرير البعثة الفنية ال�صادر يف 27 فباير لعام 2007م، خم�ض تو�صيات: 

على حكومة اإ�صرائيل مراعاة التزاماتها نحو احلفريات االأثرية ومواقع الرتاث العاملي . 1
اتخذته  الذي   30/34com رقم  القرار  خا�ض  وب�صكل  القدمية،  القد�ض  مدينة  مثل 
 .(Vilnius) جلنة الرتاث العاملي بهذا ال�صاأن يف �صهر يوليو  لعام 2006م، يف فيلنيو�ض
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على حكومة اإ�صرائيل التوقف املبا�صر عن احلفريات االأثرية االإ�صرائيلية. . 2
على حكومة اإ�صرائيل تقدمي املخطط النهائي ل�صعود باب املغاربة دون تغيري لطابع . 3

املعامل  مع  وترابطه  املكان،  اأ�صالة  على  للحفاظ  والبنية  ال�صكل  حيث  من  املدخل 
املت�صلة به. 

على حكومة اإ�صرائيل االإ�صراك املبا�صر للجهات ذات العالقة، وخا�صة �صلطة االأوقاف . 4
يف القد�ض ويف االأردن. 

القرارات واخلطوات من قبل فريق من اخلباء . 5 االإ�صراف على جميع هذه  يتوجب 
بتن�صيق من اليون�صكو، من اأجل الو�صول اإىل حل منا�صب لرتميم باب املغاربة. 

روؤ�صاء  اإىل  قرارات  من  عنه  �صدر  وما  التقرير  هذا  اإر�صال  مات�صورا  ال�صيد  قرر  وقد 
املنظمات ذات العالقة مبا يف ذلك رئي�ض جلنة الرتاث العاملي والبعثات الدائمة لدى اليون�صكو. 

خمطط اأولويات اأعمال الرتميم ح�ضب ت�ضور اليون�ضكو  وعدم التزام �ضلطات الحتالل الإ�ضرائيلية به
(UNESCO action plan 2007) 
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م�سروع توثيق مدينة القد�س القدمية

تقديم: المهند�ضة روان العطور*

اأوًل: مقدمة
بتوجيه ودعم من �صاحب ال�صمو الملكي االأمير الح�ضن بن طالل المعظم، قامت 
الجمعية العلمية الملكية باإعداد م�صروع توثيق مدينة القد�ض القديمة، نظًرا لوجود حاجة 
ملحة اإلى جمع الحقائق الموثقة تاريخًيا ون�صرها ب�صكل وا�صع، من اأجل تفنيد اأي ادعاءات 
خاطئة تن�صر عن المدينة وعن و�صعها قبل عام 1967م، وعلى نحو ت�صتخدم فيه الو�صائل 
االإعالمية التكنولوجية الحديثة، ليتمكن القارئ والدار�ض واالإعالمي وكل من هو مهتم 

من الو�صول اإلى الحقائق ب�صهولة. 

في  الرا�صخة  الدينية  والمقد�صات  والتاريخ  بالتراث  عابقة  القديمة  القد�ض  مدينة 
الوجدان، وب�صبب ال�صراع ال�صيا�صي والعرقي الدائر حول هوية المدينة، فاإن عمليات تغيير 
مالمحها، وتزوير تاريخها، تجري با�صتمرار، فعلى �صبيل المثال تم هدم حارة المغاربة التي 
�صيدت منذ قرون، وحولت االأر�ض التي وقفت على المغاربة منذ عهد �صالح الدين االأيوبي 
العربية  الملكيات  التاريخية وم�صادرة  الحقائق  تزوير  تم  المبكى، كما  لحائط  �صاحة  اإلى 
ونقلها لليهود، وتوطين اأفواج المهاجرين من اليهود في القد�ض، وتقديم الت�صهيالت لهم، 
ال�صكن  تاأمين  في  ال�صغوط  بممار�صة  والم�صيحيين،  الم�صلمين  المقد�صيين  والت�صييق على 

والتعليم وفر�ض ال�صرائب وتوجيه االإهانات الإجبارهم على الرحيل من القد�ض. 

* رئي�ض ق�صم التخطيط الح�صري، الجمعية العلميرّة الملكيرّة. الورقة من اإعداد ق�صم التخطيط الح�صري. 
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على  اأجريت  القد�ض،  لمدينة  ال�صهيوني  االحتالل  ومنذ  الما�صية،  العقود  وفي 
ال�صعد االإ�صالمية والعربية والعالمية، الكثير من الدرا�صات، وعقدت الموؤتمرات الر�صمية 
وال�صعبية حول مدينة القد�ض وحول هويتها العربية، غير اأنها لم ت�صفر عن اإيجاد قاعدة 
اأن ت�صاهم في تغيير الراأي العام الذي يعتبر المحرك الرئي�صي  معلومات موثقة، يمكن 

للقرارات العالمية. 

ثانًيا: اأهمية الم�ضروع
جمعها  يتم  لم  وموثقة،  وا�صعة  معلومات  قاعدة  اإيجاد  في  الم�صروع  اأهمية  تكمن 
العربية  الُهوية  على  حفاًظا  وذلك  الب�صرية،  تاريخ  في  المدن  اأهم  اإحدى  عن  قبل،  من 
واأعدادهم،  العرقية،  واأ�صولهم  القد�ض،  �صكان  بملكيات  وربطها  للقد�ض،  االإ�صالمية 
للمدينة،  الحديث  التاريخ  عبر  ديموغرافية  تحوالت  من  جرى  وما  انت�صارهم،  وطبيعة 
وكذلك من اأجل المحافظة على طابع المدينة المعماري الذي ت�صهد عليه وفرة االأوقاف 
تعديالت،  للمدينة من  العمراني  الن�صيج  وما يجري على  الح�صاري،  واالإرث  والمدار�ض 

ب�صبب اأعمال الهدم والبناء التي تمار�صها ال�صلطات االإ�صرائيلية. 

على  الم�صروع  باعتماد  اأعمال،  من  �صبق  عما  تميزه  واأ�صباب  العمل  هذا  اأهمية  وتعود 
م�صادر معلومات موثقة، ت�صتند اإلى �صجالت المحاكم ال�صرعية العثمانية و�صجالت النفو�ض التي 
تعتبر الم�صدر االأ�صدق في ت�صجيل هوية الحياة في مدينة القد�ض خالل فترة الحكم العثماني، 
جزئيات  بين  االإلكتروني  للربط  عالية  تقنية  ذات  متخ�ص�صة  برمجيات  ا�صتخدام  وكذلك 
 (GIS/ArcInfo+ArcView, Website Explorer, Access) المعلومات المتداخلة ومنها 
لي�صهل االطالع على هذه المعلومات، واإجراء التحاليل المختلفة لها من خالل االإمكانيات 

العديدة للحوا�صيب ال�صخ�صية. 

في  تفيد  التي  البيانات  من  ممكن  قدر  اأكبر  تجميع  في  الم�صروع  ي�صاهم  كما 
المتعلقة  اليون�صكو  وقرارات  المتحدة،  االأمم  قرارات  مثل  للقد�ض  الدبلوما�صية  الحماية 
بالمدينة القديمة، التي توؤكد على حقوق العرب فيها، وتحدد و�صع القد�ض ب�صكل وا�صح 
اأمام محاوالت فر�ض ال�صيادة االإ�صرائيلية عليها، كما اأن الن�صو�ض القانونية للمعاهدات 
والقرارات الدولية، ت�صكل اأ�صا�ًصا للحل العادل والنهائي للمدينة، وت�صكل المنطلق القانوني 

لحماية الناتج الثقافي دون تف�صيل اأي من االأطراف المتنازعة. 
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و�صت�صبح قاعدة المعلومات هذه باأ�صلوبها العلمي المتطور، و�صهولة الو�صول اإليها 
عبر تكنولوجيا االت�صاالت الحديثة، مرجًعا مهًما للدرا�صات الجديدة في القرن الحادي 
وحا�صر  بما�صي  مهتم  لكل  الدولية  المعلومات  �صبكة  على  مميًزا  وموقًعا  والع�صرين، 
وتجدر  االأبد.  اإلى  المرموقة  ومكانتها  قد�صيتها  يخلد  وبما  القد�ض،  مدينة  وم�صتقبل 
االإ�صارة اإلى اأن م�صروع توثيق مدينة القد�ض القديمة، يرمي اإلى اإن�صاء قاعدة معلومات 
ممتدة ومفتوحة، بحيث يتم اإ�صافة المعلومات الموثقة اإليها �صمن مراحل متتابعة وب�صكل 

م�صتمر. 

ثالًثا: خلفية عن الم�ضروع
مع  التعاون  خالل  ومن  1997م،  عام  منت�صف  في  الم�صروع  على  العمل  بو�صر 
 Institute for ثم  2005م،  عام  حتى  االأمريكية  هارفرد  جامعة  في  االإ�صكان  وحدة 
بتطوير  قامت  التي  الحالي  الوقت  حتى   international Urban Development
وتح�صين تقنيات العر�ض با�صتخدام برمجيات الحا�صوب، تم الو�صول اإلى النتائج االآتية: 

1- توثيق ملكية العقارات: 
تمت قراءة �صجالت المحكمة ال�صرعية العثمانية لمعامالت انتقال الملكية للعقارات 
الم�صجلة في الفترة 1850 - 1918م مع و�صف هذه العقارات كما هي في ال�صجالت ذات 
االأرقام 247-417 التي غطت 3300 معاملة لنقل الملكية ت�صف 3700 عقار، وقد تم نقل 
المعلومات منها اإلى نماذج بيانية خا�صة، واإدخالها في نظام معلوماتي با�صتخدام برنامج 

(Access). وبحيث �صملت المعلومات االآتي: 

1. نوع المعاملة من حيث كونها معاملة بيع اأو وقف اأو اإرث. 
2. اأ�صماء الم�صتخدمين للعقارات ودياناتهم. 

3. قيمة المعاملة، ومدة االإيجار لمعامالت االإيجار. 
4. و�صف للعقار وم�صاحته وعدد الطوابق وا�صتعماله. 

5. و�صف للموقع وحدوده. 
ويتيح البرنامج القدرة على اال�صتف�صار عن اأي من هذه المعلومات اأو ا�صتخال�ض 

الحقائق حول ال�صكان ومعامالت انتقال الملكية عند الرغبة بمعرفة االآتي: 
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1. حركة االأ�صعار للمباني التجارية وال�صكنية، حيث يبين ال�صكل رقم )1( مثااًل 
على تحليل حركة االأ�صعار للعقارات التجارية، وعالقتها مع الحارات المختلفة 

في المدينة للفترة ما بين عامي 1860 و1900م. 
2. ت�صور للحالة االجتماعية واالقت�صادية لل�صكان. 

اأي  اأتباع  من  وم�صتري  بائع  بين  ما  جرت  التي  المعامالت  عدد  ا�صتخال�ض   .3
ديانة في الفترات المختلفة، والحارات المختلفة، وتجميع المعلومات المتعلقة 
بعمليات نقل الملكية من واإلى اليهود، وتحديد اأماكن هذه الملكيات، وت�صوير 

االأجزاء الخا�صة بها من ال�صجالت. 

ال�ضكل رقم )1(: حركة الأ�ضعار للعقارات التجارية وعالقتها مع الحارات المختلفة في مدينة 
القد�س القديمة في الفترة ما بين عامي 1860 و1900
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2- حو�ضبة المعلومات الجغرافية:
اإدخال  وتم   (GIS/ArcInfo) جغرافي  معلومات  نظام  برنامج  الم�صروع  اعتمد 
مواقع  وتحديد   ،(Digitized Map) رقمي  نحو  على  القديمة  القد�ض  مدينة  خريطة 
المعالم التاريخية والدينية والحارات واالأ�صواق عليها، بحيث تظهر المعلومات المتعلقة 
بها في طبقات، ويبين ال�صكل رقم )2( خريطة المعالم المهمة في المدينة تظهر باالألوان 
المختلفة ح�صب تبعية المعالم لل�صرائع الدينية المختلفة، غير اأنه لم توثق جميع المعالم 
من  االأولى  المرحلة  لمدة  بالن�صبة  العمل  حجم  لكبر  نظًرا  معلًما   250 عددها  والبالغ 
الم�صروع، كما يبين ال�صكل رقم )3( خريطة توزيع الحارات المختلفة كما كانت معروفة 

قبل االحتالل االإ�صرائيلي للمدينة. 

ال�ضكل رقم )2(: خريطة تبّين المعالم الدينية والتاريخية والتراثية في مدينة القد�س القديمة 
حيث ت�ضير الألوان المختلفة اإلى تبعية المعالم لل�ضرائع الدينية الإ�ضالمية والم�ضيحية واليهودية
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ال�ضكل رقم )3(: خريطة تبين توزيع الحارات المختلفة كما كانت معروفة في 
مدينة القد�س القديمة قبل الحتالل الإ�ضرائيلي عام 1967م
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3- توثيق المعلومات حول المعالم الهامة داخل ال�ضور:
تم توثيق عدد من المعالم التاريخية والدينية والتراثية، حيث تم اإعداد ملخ�صات 
تاريخية، وجمع مخططات و�صور لها وحفظها في ملفات مترابطة على الحا�صوب، بحيث 
اأو  به  الخا�صة  االأفقية  الم�صاقط  اأو  معلم  اأي  تاريخ  عن  مكتوب  ن�ض  ا�صتدعاء  يمكن 
واجهاته اأو �صور له، ومن ثم اإدخال جميع البيانات المتعلقة بهذه المعالم عند مواقعها 
على الخريطة الجغرافية للمدينة، بحيث يظهر ا�صم المعلم والديانة التي يتبع لها وتاريخ 

البناء ونوع اال�صتعمال، وذلك عند ال�صغط على المعلم المحدد على الخريطة. 

:(UN Resolutions) 4- توثيق قرارات هيئة الأمم المتحدة
تم تفريغ قرارات االأمم المتحدة المتعلقة بمدينة القد�ض وحو�صبتها، بحيث ي�صهل االنتقال 
من قرار اإلى اآخر بال�صغط فقط على القرار المطلوب، وذلك نظًرا الأهمية هذه القرارات للدار�ض 

المهتم بتاريخ المدينة، وما جرى عليها من تغييرات ب�صبب القرارات ال�صيا�صية. 

:(UNESCO Resolutions) 5- توثيق قرارات منظمة اليون�ضكو
المهددة«،  التراثية  »المواقع  قائمة  المدينة �صمن  �صمول  الحقائق حول  توثيق  تم 
ب�صكل  القرارات وحو�صبتها  تفريغ هذه  تم  اليون�صكو، حيث  قرارات منظمة  ورد في  كما 

ي�صهل االنتقال من قرار اإلى اآخر بال�صغط فقط على القرار المطلوب. 
يتم العمل حالًيا على توثيق فترة الحكم االأردني 1948م-1967م لمدينة القد�ض 
ال�صكانية، والالجئين،  التحركات  اأنواع  الديموغرافية، واالإدارية، ومختلف  النواحي  من 
للمنطقة  اقتراحها  تم  التي  المخططات  عليها  اأثرت  التي  والقوانين  االأرا�صي  وملكيات 
التغيرات  اإلى  باالإ�صافة  المقد�صة،  لالأماكن  والرعاية  البلدية  واالأمور   Master Plans
وترميم  التحتية  والبنية  عليها  طراأ  الذي  والتطور  وال�صكانية  واالقت�صادية  االجتماعية 

المعالم التاريخية. 
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ال�ضكل رقم )4(: الن�ضخة الأولية من موقع الم�ضروع التي تم اإعدادها لأغرا�س 
تو�ضيح اأ�ضلوب الن�ضر على �ضبكة المعلومات الدولية



المـالحـــــــــق
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خال�ضة تو�ضيات موؤتمر
»االأوقاف االإ�سالمية والم�سيحّية في القد�س ال�سريف«

ان؛ 25- 2013/11/26( )عمرّ

على ال�ضعيد القانوني والدبلوما�ضي 
به  ُمعترف  دولي  قانوني  بو�صع  تتمتع  وفل�صطين  القد�ض  في  االإ�صالمية  االأوقاف   •
الحكومة  على  يرتِّب  هذا  القائم.  المناخ  هذا  من  اال�صتفادة  ويجب   ، وم�صتقررّ
االأردنيرّة وعلى القيادة الفل�صطينية التزامات خا�صة بتحريك هذا المو�صوع طبًقا 
للقانون الدوليرّ واأحكامه في هذا ال�صدد )ُتراجع ورقة د. اأني�ض قا�صم ب�صاأن تفنيد 

الو�صع القانوني لالأوقاف تحت االحتالل االإ�صرائيلي(. 
• اال�صتفادة من القرارات الدوليرّة في محاربة االإجراءات ال�صهيونية، واال�صتفادة من 
الباحثين القانونيين عرًبا وم�صلمين واأجانب في خو�ض معارك قانونية �صد العدو 

ال�صهيوني داخل فل�صطين وخارجها. 
االإ�صالمية،  االأوقاف  دائرة  باإلغاء  االإ�صرائيلي  الكني�صت  قرار  اإلغاء  على  العمل   •
ومنع اإ�صرائيل من اعتقال موظفي االأوقاف و�صجنهم ومحاكمتهم، وذلك بعد اأن 

ا�صتطاعت الدبلوما�صية االأردنية تجميد هذا القرار، غير اأنه لم يلغ بعد.
االأوقاف  وزارة  عن  ت�صدر  والتي  بالقد�ض،  المتعلقة  االأرقام  توحيد  على  العمل   •

االأردنية، والجمعية العلمية الملكية، ومركز الدرا�صات الفل�صطينية في القد�ض.
بعدم  المتعلق  لقرارها  ا�صرائيل  تنفيذ  دون  للحيلولة  المطلوبة  االإجراءات  اتخاذ   •

اإدراج القد�ض على جدول المفاو�صات مع اأي دولة عربية.
ا على  بع�صً بع�صها  تن�صق مع  اأن  والفل�صطينية  االأردنية  الر�صمية  الجهات  منا�صدة   •
االأر�ض، للحفاظ على المقد�صات االإ�صالمية والم�صيحية في القد�ض، وتوثيق ذلك 

على غرار ما ورد في كتاب )كنوز القد�ض(.
• دعم التوجه التركي المطالبة بعقاراته واأمالكه في فل�صطين، وال�صعي الإيجاد كادر 
عربي تركي يقوم بترجمة اآالف الوثائق الموجودة في اأالأر�صيف التركي والمتعلقة 



- 400 -

بالقد�ض وفل�صطين بعامة، واالأردن بخا�صة، والبحث عن موؤ�ص�صات علمية واأكاديمية 
لدعم عملية الترجمة هذه.

• اتخاذ االإجراءات المطلوبة الإبقاء القرى والمزارع المحيطة بالقد�ض وقًفا اإ�صالمًيا، 
ال يجوز الإ�صرائيل م�صادرته اأو بناء الم�صتوطنات عليه.

ُيْقَتَرح  مادًيا،  مكلفة  القد�ض  في  واالأمالك  لالأوقاف  القانونية  الحماية  اإن  حيث   •
نة من عدد من المحامين والقانونيين، وبتمويل من  اإن�صاء �صبكة تمكين قانوني مكورّ
ال�صادرة �صد  والهدم  اال�صتمالك  للدفاع في ق�صايا  اأخرى،  اأو م�صادر  االأوقاف 

اأمالك المقد�صيين.
• ت�صكيل لجنة قانونيرّة لدرا�صة وتقييم االأوقاف المختلفة ومردودها، وذلك لتحديد 

ة والحفاظ عليها، اإ�صافة اإلى متابعة وتدقيق اأعمال الموكلين بها. مواقعها بدقرّ
• دعوة الحكومة االأردنية الإعادة النظر في القانون الذي ُيعطي رجال الدين اليونانيين 
- البالغ عددهم اأقلرّ من 1% من الم�صيحيين االأرثوذك�ض، قيادة 99% منهم، واعتبار 

العقود التي باعوا بموجبها الكثير من االأرا�صي في القد�ض وفل�صطين باطلة.
بحق  االإ�صرائيلية  االنتهاكات  اأ�صكال  مختلف  لتوثيق  بيانات  قاعدة  اإن�صاء   •

الفل�صطينيين. 
للعدو ال�صهيوني،  اأمالك عربيرّة  اأو  اأرا�ٍض  بتاأجير  اأو هيئات تقوم  اأفراد  اأي  اإدانة   •

ومالحقتهم في المحاكم االأردنية والدولية.
• اتخاذ االإجراءات الدبلوما�صية لتبقى القد�ض ِقبلة العالم وقلب العالمين الم�صيحي 

واالإ�صالمي.
وال�صيا�صية  والجغرافية  والتاريخية  القانونية  الحقائق  عن  البحث  في  اال�صتمرار   •
الرامية  االإ�صرائيلية  المخططات  ورف�ض  القد�ض،  عروبة  العالم  اأمام  تثبت  التي 
ماآرب  ليحقق  اليهودي  الدين  ت�صيي�ض  رف�ض  وكذلك  تاريخها،  وتزوير  لتهويدها 

ال�صا�صة االإ�صرائيليين.
اإ�صرائيل على القد�ض لي�ض على االأر�ض فقط، بل على الجوانب  جعل ال�صراع مع   •

ا. الروحية اأي�صً
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على �ضعيد اإدارة الأوقاف والأمالك العربّية
ريرّة في  لحلرّ اأية خالفات موجودة في مجال االأوقاف الذُّ الممكنة  الجهود  كل  • بذل 
اأو  وارداتها،  على  المحا�صبة  اأو  عليها،  بالم�صوؤولية  يتعلق  فيما  وبخا�صة  القد�ض، 
الخالفات مع م�صتاأجريها، وذلك عن طريق لجنة ُتعيَّن لهذه الغاية بالتن�صيق مع 
الجهات الم�صرفة عليها، �صواء االأوقاف االإ�صالميرّة اأو الم�صيحيرّة. وتكليف منتدى 

الفكر العربي متابعة ذلك من خالل برنامج »القد�ض في ال�صمير«.
• يجب تطوير اأدوات اال�صتثمار لالأوقاف لكي تخدم ال�صمود في االأرا�صي الفل�صطينية 
المحتلرّة، وال �صيما في القد�ض، والُمْقَتَرح اأن يوؤول االإ�صراف على االأوقاف اإلى هيئة 
ع�صرًيا  ا�صتثماًرا  االأوقاف  هذه  ا�صتثمار  على  تقوم  االأوقاف،  وزارة  عن  م�صتقلرّة 
با�صتخدام و�صائل التكنولوجيا الحديثة وبطريقة ر�صيدة، ذلك اأن عقد الِحكر في 
اإجارة االأوقاف طريقة فا�صلة وتوؤدي باالأوقاف اإلى االندثار. وهناك �صوابق اأثبتت 
ف�صل هذه الطريقة التي اأدت اإلى اأن يطراأ عليها الكثير من الف�صاد، وال �صيما من 

متولرّي الوقف. 
• العمل على اإعمار اأمالك االأوقاف ب�صكٍل خا�ض، واالأمالك الخِربة كافة في القد�ض 

ة العربيرّة واالإ�صالميرّة بدعم هذا العمل.  واالأمالك العامة ب�صكل عام. ومطالبة االأمرّ
م�صادرة ال�صلطات  من  لحمايتها  لالأوقاف  الخا�صة  العقارات  بيع  اأو  نقل  • ت�صجيع 
ال�صهيونية لها، وبخا�صة ما يمكن اإثارته من قانون اأمالك الغائبين. ودعوة اأبناء 
ة العربيرّة واالإ�صالميرّة لدعم هذا الم�صروع و�صراء العقارات ل�صالح االأوقاف.  االأمرّ

وتحديث االإدارة العامة لالأوقاف، ودعمها بالكفاءات والتقنيات  تطوير  على  • العمل 
وهي:  منها،  المطلوبة  الكبيرة  بالمهمات  للقيام  واال�صتثمارية  واالإدارية  المهنية 
ا�صتغالاًل  الوقف  اأرا�صي  ا�صتغالل  العمراني؛  الن�صاط  تو�صيع  المرافق؛  اإعمار 

رة.  �صحيًحا، وجعلها موؤ�ص�صة رائدة حديثة متطورّ
• تعزيز االإدارة والوالية االأردنية على المقد�صات االإ�صالمية والم�صيحية في القد�ض. 
ال�صرعيرّة يخت�ض بمتابعة ومحا�صبة متولرّي  القد�ض  محكمة  في  ثالث  قا�ٍض  • تعيين 

ريرّ في القد�ض. الوقف الذرّ
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ُيْقَتَرح تعيين مراقبين  االأق�صى،  الم�صجد  اإلى �صاحات  اليهود  لتكرار دخول  • نتيجة 
بلبا�ض خا�ضرّ يرمز اإلى قد�صيرّة المكان، يداومون من ال�صباح اإلى الم�صاء، ويكونون 
لون في جميع �صاحات الم�صجد االأق�صى،  ظاهرين لمن يدخل اإلى االأق�صى ويتجورّ
خا�صة حين دخول الجماعات اليهوديرّة. وهذه فر�صة لت�صغيل اأعداد من ال�صباب 
العاطلين عن العمل في القد�ض؛ اأي دعم لمعي�صة مئة عائلة )بتكلفة مليون دوالر 

�صنوًيا(.
العدو  ومنع  القد�ض،  في  والم�صيحيرّة  االإ�صالميرّة  المقابر  قد�صية  على  المحافظة   •
هذه  لكلرّ  �صامل  م�صح  باإجراء  والمطالبة  واإزالتها،  م�صادرتها  من  ال�صهيوني 
المقابر، واإجراء درا�صة اأركيولوجيرّة واأنثروبولوجيرّة لكل المقابر في القد�ض وحاالت 
التدني�ض التي تعر�صت لها، الأنها جزء مت التاريخ والتراث، واإثبات ملكيتنا لهذه 

االأر�ض.

على �ضعيد التعليم والإعالم والمعلومات والتوثيق
خا�صة، بت�صحيح  والفل�صطينية  والوطنية،  القومية  الموؤ�ص�صات  ُتعنى  اأن  �صرورة   •
في  �صيما  المعلومات )وال  وقواعد  االإنترنت  في  وفل�صطين  القد�ض  المعلومات عن 
م�صادر  اأية  وفل�صطين  القد�ض  عن  موادها  ن  تت�صمَّ ال  التي  الوكيبيديا  مو�صوعة 
ر الحقائق المعروفة بطريقٍة بارعة، وُتعطي  عربية تك�صف حقيقة ما جرى، واأنها تزوِّ
الكبرى(، مع  العرب  بق�صيرّة  ت�صررّ  القارىء  قويرّ على  اأثر  انطباعات خاطئة ذات 
تاأكيد �صرورة اأن تواكب هذه الموؤ�ص�صات في مخاطبتها االإن�صان الغربيرّ تكنولوجيا 

الع�صر الحالي في االت�صال )الرقمنة Digitalism(، واأن ت�صتجيب لمتطلباته. 
ا- في العالم العربي واالإ�صالمي حول  • العمل على اإيجاد وعي بين ال�صباب -خ�صو�صً
وكذلك  الح�صاريرّة،  هويتهم  القد�ض جزًءا من  وق�صيتها، من خالل جعل  القد�ض 
�صورة  واإي�صال  القد�ض  في  يحدث  ما  بكل  االإ�صالمي  العالم  في  عام  وعي  اإيجاد 

حقيقيرّة لالأحداث التي تجري في الداخل.
وق�صية القد�ض في م�صاق خا�ضرّ في المدار�ض كافة،  الفل�صطينية  الق�صية  • تدري�ض 

وكذلك في الجامعات والمعاهد العربية واالإ�صالمية.
• التركيز في الخطاب االإعالمي على اأهمية الوجود الم�صيحي في القد�ض والمنطقة.
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ل من المنح الخليجية اأو  • اإن�صاء مركز توثيق ومعلومات خا�ض بالقد�ض وفل�صطين يموَّ
م�صادر اأخرى، واإن�صاء مركز للترجمة بثالث لغات اأو اأكثر، منها العبريرّة والرو�صيرّة 

لالأوراق والوثائق كافة التي ت�صب في م�صلحة القد�ض والق�صيرّة الفل�صطينية.
• اإن�صاء قناة ف�صائيرّة خا�صة بالوثائق والمعلومات واالإعالم عن القد�ض ب�صكٍل خا�ض، 
والق�صية الفل�صطينية ب�صكٍل عام تتولرّى عر�ض الندوات والموؤتمرات الخا�صة بالقد�ض 
FM باللغة العبريرّة والرو�صيرّة تبثرّ  ل، واإن�صاء اإذاعة  اًل باأورّ اأورّ والق�صية الفل�صطينية 

هة. ع لها برامج موجرّ اإلى المجتمع االإ�صرائيلي، ويو�صَ
اإ�صرائيل لالأوقاف االإ�صالمية والم�صيحية في  • اإنتاج اأفالم وثائقيرّة تلخ�ض انتهاكات 

دة. القد�ض بلغات متعدرّ
. مة تعنى باالأوقاف ب�صكٍل عام، والقد�ض ب�صكٍل خا�ضرّ علميرّة محكرّ مجلة  • اإ�صدار 

على �ضعيد دعم التعليم وال�ضحة والإ�ضكان والأو�ضاع القت�ضادية والمعي�ضية
(AL Quds Trust - Fund) ُت�صتثَمر  تمويليرّة  مقد�صيرّة  وقفيرّة  اإن�صاء  على  • العمل 
 ، النوعيرّ والتدريب  التعليم  خالل  من  المقد�صي  الفل�صطيني  المواطن  تمكين  في 
بناء  وفنرّي، كذلك تمكينه من  تقني  اأكاديمي  لتح�صيل  العربيرّة،  لُهويرّته  والتمكين 

الم�صاريع ال�صغيرة والمتو�صطة وتمويلها ب�صخاء. 
د  • العمل على تنظيم تلقي الدعم المالي للقد�ض واإنفاقه ح�صب االأولويرّات، بحيث ُتوحَّ
المتبرعة في  الدول  وي�صارك �صفراء  للدعم في جهة واحدة،  الم�صتقبلة  الجهات 
م اإلى هذه الجهة م�صاريع االإنفاق وحاجات المدينة المقد�صة ليتم  اأعمالها، وتقدَّ

درا�صتها والمبا�صرة بتنفيذها ح�صب االأهمية والحاجات ذات االأولوية. 
عربيرّة جديدة بداًل من المدار�ض  مدار�ض  واإقامة  القد�ض،  في  بالتعليم  • االهتمام 
دولية  )دعوة  البلدية  مدار�ض  من  العرب  الطالب  ل�صحب  وذلك  ال�صالحة،  غير 

لدعم هذا الم�صروع(. 
م�صاريع  اإقامة  ها  واأهمرّ كافة،  بالو�صائل  الفل�صطيني  ال�صعب  اأبناء  �صمود  دعم   •
ال�صمود.  على  ُت�صاعد  �صياحيرّة  وم�صاريع  اإنتاجيرّة  اقت�صادية  وم�صاريع  اإ�صكانية، 
ودعوة الدول العربية واالإ�صالمية والقادرين فيها لتقديم كل دعم ممكن للمدينة 
وال�صحيرّة  والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية  المجاالت  في  وبخا�صة  المقد�صة، 
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من  ورد  ما  وتنفيذ  القد�ض(،  وجامعة  المقا�صد،  م�صت�صفى  )ومنها  واالإ�صكان 
ة العربية في هذا الخ�صو�ض. قرارات في موؤتمرات القمرّ

المدني  المجتمع  وموؤ�ص�صات  االأ�صرة  مثل  التعليمية  غير  الموؤ�ص�صات  دور  تعزيز   •
في تعميق الوعي الوطني تجاه القد�ض وفل�صطين، وتعزيز التوا�صل االجتماعي مع 

اأهالي القد�ض، وال�صعي لنبذ الخالفات بين الفل�صطينيين.
اأر�صهم،  على  البقاء  من  المرابطين  ال�صامدين  المقد�صيرّين  تمكين  اأجل  من   •
ة عليهم والتي فر�صتها �صلطات  هناك حاجة للعمل على دفع ال�صرائب الم�صتحقرّ
»فلن�صعل  بعنوان  االأردنيين  المهند�صين  نقابة  بها  تقوم  حملة  )يوجد  االحتالل 
قناديل �صمودها« تهدف اإلى جمع التبرعات ل�صالح دفع ال�صرائب عن المقد�صيين، 
وتثبيت ما تبقى منهم في القد�ض حفاًظا على هوية الفل�صطينيين وهوية االأق�صى 

العربية االإ�صالمية(.
القد�ض. من  الم�صيحيين  بتهجير  المتعلقة  البحوث  من  المزيد  • اإجراء 

توثيق واأر�ضفة الأوقاف والأمالك والعقارات العربّية في القد�س
هيئة لتنظيم اأعمال توثيق االأوقاف االإ�صالمية والم�صيحية، والم�صاعدة في  • اإن�صاء 

تن�صيق اأعمالها ميدانًيا لتالفي التكرار والو�صول اإلى التكامل في هذه االأعمال.
في  والعقارات  االأرا�صي  لجميع  حا�صوبيرّة  اأر�صفة  م�صروع  في  للمبا�َصرة  الدعوة   •
القد�ض، بما في ذلك العقارات الموقوفة وقًفا خيرًيا اأو ذرًيا، مع كامل المعلومات 
االإ�صالميرّ  البنك  ا�صتعدَّ  الم�صروع  وهذا  الوقفية.  الحجج  واقع  من  بها  المتعلقة 

للتنمية لتمويله.
واإ�صدار  القد�ض،  لمدينة  والتراثيرّ  والتاريخيرّ  الجغرافيرّ  التوثيق  في  اال�صتمرار   •
هذا التوثيق )اأطل�ض القد�ض( بكافة اللغات الممكنة، وذلك للحفاظ على تاريخنا 

وتراثنا ودح�ض االدعاءات ال�صهيونيرّة. 
لدرا�صة  واالإ�صالميرّة  العربيرّة  الدول  في  الجامعات  مختلف  من  بعثات  تخ�صي�ض   •
مع  بالتعاون  ون�صرها،  منها  المهم  وتوثيق  بالقد�ض  المتعلقة  العثمانيرّة  الوثائق 

االأر�صيف العثماني في تركيا. 
واالإ�صالمية ومراكز  العربية  الدول  جامعات  في  العليا  الدرا�صات  اأق�صام  التزام   •
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البحث العلمي فيها بتوجيه الطالب والباحثين على موا�صلة درا�صة اأحوال المدينة 
هذه  في  المقد�ض  بيت  لدرا�صات  كرا�ٍض  واإن�صاء  العلمية،  بالمنهجيات  المقد�صة 
القد�ض  باالأوقاف في  المتعلقة  المو�صوعات  الجامعات، وزيادة االهتمام بدرا�صة 

وفل�صطين.             
اأخرى التي بحوزة العائالت  الوقفيرّة واأية وثائق تاريخية  الوثائق  على  المحافظة   •
والعمل  بت�صويرها  البحثيرّة  للموؤ�ص�صات  ال�صماح  اأو  �صحيحة،  بطريقة  المقد�صيرّة 
المتعلقة  العثمانية  الطابو  المحافظة عليها. ومتابعة قراءة دفاتر و�صجالت  على 
االأردنيرّة(،  الجامعة  في  والمخطوطات  الوثائق  مركز  )في  وفل�صطين  بالقد�ض 
الغنية  المعلومات  للح�صول على  وتف�صيرها  لها  الترجمة  بعمل  يقوم  َمْن  وتدريب 
في هذه ال�صجالَّت. كذلك اال�صتفادة من المعلومات الغنيرّة عن الق�صاة والفقهاء 

ار الوقف في القد�ض من كتب ومعاجم التراجم التراثية. وُنظَّ

رعاية المقد�ضات والحفاظ على تراث القد�س وحمايته
• العمل ب�صكٍل جاد لتعبئة الجهود العربيرّة والدوليرّة في اليون�صكو لمحاربة االعتداءات 
ال�صهيونيرّة على تراث القد�ض ووقف عمليات الحفريات والتهويد القائمة على قدم 

و�صاق. 
التعاون االإ�صالمي- الم�صيحي من اأجل القد�ض. • تعزيز 

ة لمحاوالت تهويد االأق�صى- قانونًيا ون�صالًيا، والعمل على زيادة  قورّ بكلرّ  ي  • الت�صدرّ
ا�ض االأق�صى، والدعوة اإلى ت�صكيل فرق متطوعين لم�صاعدة هوؤالء الحرا�ض.  عدد حررّ

واإمكاناته. القد�ض  في  المخطوطات  مركز  • دعم 

مقترحات وتو�ضيات اأُخرى
حال اإلى الم�صجد االأق�صى المبارك، وتاأكيد تعلرّقهم به  اإلى �صدرّ الرِّ • دعوة الم�صلمين 
ودعوتهم لتحريره، ودعم �صمود المقد�صيين، على اأن يتجنبوا تقديم اأي �صورة من 
�صور الدعم للمحتلِّين اقتداًء بر�صول اهلل  في حر�صه على زيارة البيت الحرام 
في عمرة الق�صاء، واتفاقه  مع القر�صيين في �صلح الحديبية على ذلك، رغم 
مع  و�صعى  فطاَف  الكعبة،  حول  �صنًما   360 ووجود  والم�صلمين،  لالإ�صالم  عدائهم 
وجود هذه االأ�صنام في الكعبة؛ تاأكيًدا الرتباط الم�صلمين بالبيت الحرام، وتنفيًذا 
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وم�صجدي  الَحرام،  الم�صجد  م�صاجد:  ثالثة  الأحد  اإالَّ  حال  الرِّ ُت�صدرّ  )ال   : لقوله 
هذا، والم�صجد االأق�صى(. 

للم�صلمين  القد�ض  اإلى  ال�صفر  لت�صهيل  المطلوبة  الدبلوما�صية  االإجراءات  اتخاذ   •
القبطية  الكني�صة  لرعايا  ال�صماح  م�صر  في  االأقباط  بابا  ومنا�صدة  والم�صيحيين، 

بال�صفر اإلى القد�ض.

مقترحات للتنفيذ
بما يمكن اإنجازه. والبدء  التو�صيات،  لتنفيذ  مرحليرّة  ة  خطرّ • و�صع 

االإنترنت. على  واأوراقه  الموؤتمر  هذا  وثائق  • ن�صر 
في القد�ض.  العربيرّة  واالأمالك  االأوقاف  لتوثيق  خا�صة  متابعة  لجنة  • ت�صكيل 

�صنوًيا.  موؤتمًرا  القد�ض«  في  »االأوقاف  موؤتمر  يكون  • اأن 
القد�ض الدوليرّة. جائزة  اإعادة  اإلى  الثقافية  �صومان  الحميد  عبد  موؤ�ص�صة  • دعوة 

الأوراق  في  وردت  التي  التو�ضيات  )تف�ضيالت(  خا�س  ب�ضكٍل  كّله  هذا  اإلى  ُي�ضاف 
المقدمة للموؤتمر من كّل من:

القد�ض. في  القانونية  والحقوق  االأوقاف  قا�صم:  اأني�ض  • د. 
للتراث  اليون�صكو  لجنة  في  واأ�صوارها  القديمة  القد�ض  مدينة  عو�ض:  ريتا  دة.   •

العالمي.
االإن�صانية. واالأبعاد  االأوقاف  العبادي:  ال�صالم  عبد  • د. 

الغربي لمدينة  ال�صطر  في  العربية  والعقارات  االأمالك  الرازق:  عبد  عدنان  د.   •
القد�ض المحتلرّة في غياب القانون الدولي وقرارات االأمم المتحدة.

اإ�صالمية دولية في  مدنية عربية  �صيا�صة  نحو  المدغري:  العلوي  الكبير  عبد  د.   •
القد�ض ال�صريف.

• د. عزت جرادات: دور منظمات المجتمع المدني وموؤ�ص�صاته في الدفاع عن القد�ض 
ال�صريف.
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 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T

    

برنامج امل�ؤمتر
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Arab Thought Forum

2013/11/25 ÚæKE’G :∫ qhC’G Ωƒ«dG

 ÚcQÉ°ûŸG π«é°ùJ 11:30-11:00
ìÉ`````````ààa’G  12:30-11:30

¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG .O q»Hô©dG ôµØdG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G øe á«Ñ«MôJ áª∏c
Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e ô“Dƒª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ áª∏c -

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ÚeCG áª∏c
 áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…ôéjƒàdG  ¿ÉªãY  øH  õjõ©dG  óÑY  .O  ‹É©e  áª∏c 
 áHÉfE’ÉH É¡«≤∏j)(ƒµ°ù«°ùjE’G)/áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

QGôL ìÓ°U .O.CG‹É©e

    äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa  .O.CG ÚcQÉ°ûŸG  áª∏c 
 

º¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U áª∏c
 

Ö«£ÿG CÉ°TQ .IO:πØ◊G ∞jôY


áMGÎ°SG  12:45 -12:30

 ¢Só≤dG ‘ ‘É≤ãdG  çGÎdGh ,¥ƒ≤◊G ,±ÉbhC’G :(1) á°ù∏÷G  2:15-12:45

…ô°üŸG ôgÉW .CG ádhOá°ù∏÷G ¢ù«FQ


º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG
 ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±ÉbhC’G  IQGRh  QhOh  »ª°TÉ¡dG  QÉªYE’G  -
…OÉÑ©dG ˆGóÑY .CG ¢Só```≤dG ‘ á```°Só````≤ŸG øcÉeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G



 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T
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Arab Thought Forum

2013/11/25 ÚæKE’G :∫ qhC’G Ωƒ«dG

 ÚcQÉ°ûŸG π«é°ùJ 11:30-11:00
ìÉ`````````ààa’G  12:30-11:30

¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG .O q»Hô©dG ôµØdG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G øe á«Ñ«MôJ áª∏c
Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e ô“Dƒª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ áª∏c -

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ÚeCG áª∏c
 áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…ôéjƒàdG  ¿ÉªãY  øH  õjõ©dG  óÑY  .O  ‹É©e  áª∏c 
 áHÉfE’ÉH É¡«≤∏j)(ƒµ°ù«°ùjE’G)/áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

QGôL ìÓ°U .O.CG‹É©e

    äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa  .O.CG ÚcQÉ°ûŸG  áª∏c 
 

º¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U áª∏c
 

Ö«£ÿG CÉ°TQ .IO:πØ◊G ∞jôY


áMGÎ°SG  12:45 -12:30

 ¢Só≤dG ‘ ‘É≤ãdG  çGÎdGh ,¥ƒ≤◊G ,±ÉbhC’G :(1) á°ù∏÷G  2:15-12:45

…ô°üŸG ôgÉW .CG ádhOá°ù∏÷G ¢ù«FQ


º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG
 ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±ÉbhC’G  IQGRh  QhOh  »ª°TÉ¡dG  QÉªYE’G  -
…OÉÑ©dG ˆGóÑY .CG ¢Só```≤dG ‘ á```°Só````≤ŸG øcÉeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G



 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T
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Arab Thought Forum

2013/11/25 ÚæKE’G :∫ qhC’G Ωƒ«dG

 ÚcQÉ°ûŸG π«é°ùJ 11:30-11:00
ìÉ`````````ààa’G  12:30-11:30

¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG .O q»Hô©dG ôµØdG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G øe á«Ñ«MôJ áª∏c
Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e ô“Dƒª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ áª∏c -

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ÚeCG áª∏c
 áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…ôéjƒàdG  ¿ÉªãY  øH  õjõ©dG  óÑY  .O  ‹É©e  áª∏c 
 áHÉfE’ÉH É¡«≤∏j)(ƒµ°ù«°ùjE’G)/áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

QGôL ìÓ°U .O.CG‹É©e

    äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa  .O.CG ÚcQÉ°ûŸG  áª∏c 
 

º¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U áª∏c
 

Ö«£ÿG CÉ°TQ .IO:πØ◊G ∞jôY


áMGÎ°SG  12:45 -12:30

 ¢Só≤dG ‘ ‘É≤ãdG  çGÎdGh ,¥ƒ≤◊G ,±ÉbhC’G :(1) á°ù∏÷G  2:15-12:45

…ô°üŸG ôgÉW .CG ádhOá°ù∏÷G ¢ù«FQ


º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG
 ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±ÉbhC’G  IQGRh  QhOh  »ª°TÉ¡dG  QÉªYE’G  -
…OÉÑ©dG ˆGóÑY .CG ¢Só```≤dG ‘ á```°Só````≤ŸG øcÉeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G



 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T
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Arab Thought Forum

2013/11/25 ÚæKE’G :∫ qhC’G Ωƒ«dG

 ÚcQÉ°ûŸG π«é°ùJ 11:30-11:00
ìÉ`````````ààa’G  12:30-11:30

¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG .O q»Hô©dG ôµØdG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G øe á«Ñ«MôJ áª∏c
Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e ô“Dƒª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ áª∏c -

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ÚeCG áª∏c
 áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…ôéjƒàdG  ¿ÉªãY  øH  õjõ©dG  óÑY  .O  ‹É©e  áª∏c 
 áHÉfE’ÉH É¡«≤∏j)(ƒµ°ù«°ùjE’G)/áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

QGôL ìÓ°U .O.CG‹É©e

    äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa  .O.CG ÚcQÉ°ûŸG  áª∏c 
 

º¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U áª∏c
 

Ö«£ÿG CÉ°TQ .IO:πØ◊G ∞jôY


áMGÎ°SG  12:45 -12:30

 ¢Só≤dG ‘ ‘É≤ãdG  çGÎdGh ,¥ƒ≤◊G ,±ÉbhC’G :(1) á°ù∏÷G  2:15-12:45

…ô°üŸG ôgÉW .CG ádhOá°ù∏÷G ¢ù«FQ


º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG
 ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±ÉbhC’G  IQGRh  QhOh  »ª°TÉ¡dG  QÉªYE’G  -
…OÉÑ©dG ˆGóÑY .CG ¢Só```≤dG ‘ á```°Só````≤ŸG øcÉeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G



 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T
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Arab Thought Forum

2013/11/25 ÚæKE’G :∫ qhC’G Ωƒ«dG

 ÚcQÉ°ûŸG π«é°ùJ 11:30-11:00
ìÉ`````````ààa’G  12:30-11:30

¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG .O q»Hô©dG ôµØdG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G øe á«Ñ«MôJ áª∏c
Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e ô“Dƒª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ áª∏c -

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ÚeCG áª∏c
 áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…ôéjƒàdG  ¿ÉªãY  øH  õjõ©dG  óÑY  .O  ‹É©e  áª∏c 
 áHÉfE’ÉH É¡«≤∏j)(ƒµ°ù«°ùjE’G)/áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

QGôL ìÓ°U .O.CG‹É©e

    äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa  .O.CG ÚcQÉ°ûŸG  áª∏c 
 

º¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U áª∏c
 

Ö«£ÿG CÉ°TQ .IO:πØ◊G ∞jôY


áMGÎ°SG  12:45 -12:30

 ¢Só≤dG ‘ ‘É≤ãdG  çGÎdGh ,¥ƒ≤◊G ,±ÉbhC’G :(1) á°ù∏÷G  2:15-12:45

…ô°üŸG ôgÉW .CG ádhOá°ù∏÷G ¢ù«FQ


º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG
 ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±ÉbhC’G  IQGRh  QhOh  »ª°TÉ¡dG  QÉªYE’G  -
…OÉÑ©dG ˆGóÑY .CG ¢Só```≤dG ‘ á```°Só````≤ŸG øcÉeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G



 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T
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Arab Thought Forum

2013/11/25 ÚæKE’G :∫ qhC’G Ωƒ«dG

 ÚcQÉ°ûŸG π«é°ùJ 11:30-11:00
ìÉ`````````ààa’G  12:30-11:30

¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG .O q»Hô©dG ôµØdG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G øe á«Ñ«MôJ áª∏c
Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e ô“Dƒª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ áª∏c -

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ÚeCG áª∏c
 áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…ôéjƒàdG  ¿ÉªãY  øH  õjõ©dG  óÑY  .O  ‹É©e  áª∏c 
 áHÉfE’ÉH É¡«≤∏j)(ƒµ°ù«°ùjE’G)/áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

QGôL ìÓ°U .O.CG‹É©e

    äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa  .O.CG ÚcQÉ°ûŸG  áª∏c 
 

º¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U áª∏c
 

Ö«£ÿG CÉ°TQ .IO:πØ◊G ∞jôY


áMGÎ°SG  12:45 -12:30

 ¢Só≤dG ‘ ‘É≤ãdG  çGÎdGh ,¥ƒ≤◊G ,±ÉbhC’G :(1) á°ù∏÷G  2:15-12:45

…ô°üŸG ôgÉW .CG ádhOá°ù∏÷G ¢ù«FQ


º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG
 ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±ÉbhC’G  IQGRh  QhOh  »ª°TÉ¡dG  QÉªYE’G  -
…OÉÑ©dG ˆGóÑY .CG ¢Só```≤dG ‘ á```°Só````≤ŸG øcÉeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G



 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T
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 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T
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اللجنة التح�ضريية ملوؤمتر
»االأوقاف االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س«*

ع�صو منتدى الفكر العربيد. ه�ضام اخلطيب )رئي�ًضا(
موؤ�ص�صة التعاون /االأردنرّ  اأ. اإ�ضماعيل الزبري 

حماٍم وم�صت�صار قانوين /االأردنرّ د. اأني�س فوزي قا�ضم 
م�صت�صار ل�صمورّ االأمري احل�صن بن طاللاأ. حكم العلمي 
دار العمران/االأردنرّم. را�ضم بدران 

رئي�صة ق�صم التخطيط احل�صري )م�صروع القد�ض( اأة. روان العطور
اجلمعية العلمية امللكية /االأردنرّ

رئي�ض املجل�ض املركزي االأرثوذك�صي يف االأردن وفل�صطند. روؤوف اأبو جابر 
رئي�ض جمعية حماية القد�ض ال�صريف/االأردنرّ

اأمن القد�ض ال�صريفاحلاج زكي الغــول
االأمن العام ملنتدى الفكر العربيرّد. ال�ضادق الفقيه
رئي�ض جمعية يوم القد�ض، مركز درا�صات القد�ض/االأردنرّد. �ضبحي غو�ضه 

والقد�ض/وزارة م. عبد الل العبادي  االأق�صى  امل�صجد  ل�صوؤون  املتابعة  مدير 
االأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات االإ�صالمية/االأردنرّ  

رئي�ض منتدى بيت املقد�ض/االأردنرّاأ. عثمان الن�ضا�ضيبي 
اجلمعيرّة العلميرّة امللكيرّة/االأردند. عوده اجليو�ضي 
م�صت�صار ل�صمورّ االأمري احل�صن بن طالل اأ.د. فايز خ�ضاونة

م�صاعد اأمن عام منتدى الفكر العربياأ. كايد ها�ضم
الرئي�ض التنفيذي/دارة القد�ض للبحوث والتوثيق/القد�ضاأ.د. حممد ها�ضم غو�ضه 

اأ�صتاذة التاريخ/كلية االآداب /جامعة اآل البيت/االأردنرّ اأة.دة. هند اأبو ال�ضعر

* االأ�صماء األفبائًيا.
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الموؤتمر العلمّي الدولّي
»االأوقاف االإ�سالمّية والم�سيحيّة في القد�س« 

ان( )االإثنن والثرّالثاء؛ 25و2013/11/26؛ فندق الند مارك /عمرّ

قائمة امل�ضاركني
)الأ�ضماء األفبائًيا، مع حفظ الألقاب(

رئي�ض طائفة االأقباط االأرثوذك�ض/االأردن، ونائب رئي�ض المحكمة الكنائ�صيةالأب اأنطونيو�س �ضبحي حنا 1

مجموعة الفكر اال�صتراتيجي/تركيااأحمد اأو�ضال 2

مديرة مكتب �صمو االأميرة تغريد محمد، وع�صو المنتدىاأغادير جويحان 3

محاٍم وم�صت�صار قانوني اأني�س القا�ضم 4

نائب رئي�ض مجل�ض اإدارة التجمع العربي التكنولوجي في فل�صطينبا�ضم فّراج 5

معهد درا�صات ال�صرق االأو�صط في جامعة مرمرة ومركز اإر�صيكا /تركياجنكيز تومار 6

وع�صو جواد العناني 7 االأعيان،  مجل�ض  ع�صو  واالجتماعي/االأردن،  االقت�صادي  المجل�ض  رئي�ض 
مجل�ض اأمناء المنتدى

اأ�صتاذة االأدب والنقد /جامعة جر�ض االأهليرّةجودي بطاينة 8

اأكاديمي واإعالميجورج طريف الداوود 9

اأمين القد�ض ال�صريفالحاج زكي الغول  10

اأمين عام المنتدى ال�ضادق الفقيه11

اأ�صتاذة االأدب العربي في الجامعة العربية المفتوحةر�ضاأ الخطيب 12

العلمية روان العطور 13 الجمعية  القد�ض  في  العربية  واالأمالك  االأوقاف  توثيق  م�صروع  مديرة 
الملكية

رئي�ض المجل�ض المركزي االأرثوذك�صي في االأردن وفل�صطين ، رئي�ض جمعية حماية روؤوف اأبو جابر 14
القد�ض ال�صريف

ناقدة اأدبية وخبيرة في �صوؤون الثقافة والفنون والتراث الثقافي/ فل�صطين - تون�ضريتا عو�س 15

جامعة القد�ض/ فل�صطينزهير غنايم 16

م�صت�صار في وزارة التربية والتعليم /البحرينزياد المدني 17

الكني�صة االأثيوبية في القد�ض �ضتالين جيبري�ضيال�س 18

االأمين العام /اتحاد الجامعات العربية�ضلطان اأبو ُعرابي 19

رئي�ض جمعية يوم القد�ض، ورئي�ض مركز درا�صات القد�ض�ضبحي غو�ضة 20
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مدير مركز درا�صات الجزيرة في قطر، ع�صو مجل�ض اأمناء المنتدى�ضالح الدين الزين 21
لل�صوؤون �ضالح جرار 22 العالميرّة  االإ�صالميرّة  العلوم  جامعة  رئي�ض  نائب  �صابًقا،  الثقافة  وزير 

االأكاديميرّة، ع�صو المنتدى
رئي�ض مجل�ض االأعيان ال�صابق، ع�صو مجل�ض اأمناء المنتدىطاهر الم�ضري 23
م�صت�صار المعهد الملكي للدرا�صات الدينيةعامر الحافي 24

ع�صو المنتدى عايدة النجار 25
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تاأليف: د. �صبحي القا�صم، 1990

6- �ضيا�ضات التعليم يف دول املغرب العربي
تاأليف: د. حممد عابد اجلابري، 1990

7- �ضيا�ضات التعليم يف دول اخلليج العربية 
تاأليف: د. حممد جواد ر�صا، 1990 

8- الرتبية العربية منذ 1950: اإجنازاتها وم�ضكالتها وحتدياتها 
تاأليف: د. ناثر �صارة، 1990

9- احتياجات الوطن العربي امل�ضتقبلية من القوى الب�ضرية 
تاأليف: د. اأنطوان زحالن، 1990

10- كيف تفكر النخبة العربية يف تعليم امل�ضتقبل؟
تاأليف: د. �صياء الدين زاهر، 1990

11- تعليـــم الأمـــة العربية يف القرن احلادي والع�ضرين: الكارثـــة اأو الأمل )التقرير التلخي�صي مل�صروع 
م�صتقبل التعليم يف الوطن العربي(

حترير وتقدمي: د. �صعد الدين اإبراهيم، 1991 
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�سابًعا: �سل�سلة اللقاءات ال�سهرّية
1- اللقاءات ال�ضهرية ملنتدى الفكر العربي عام 2003 )2004(
2- اللقاءات ال�ضهرية ملنتدى الفكر العربي عام 2004 )2005(
3- اللقاءات ال�ضهرّية ملنتدى الفكر العربي عام 2005 )2006(

4- بني الأقلمة والعوملة: اآراء واجتهادات وحوارات يف عامل م�ضطرب )2006(

ثامًنا: �سل�سلة درا�سات املنتدى
1- العمل العربي امل�ضرتك: اآمال وعقبات ونتائج 

تاأليف: د. حميي الدين �صليمان امل�صري، 2004 
2- املجتمع املديّن وحتّولت الّدميقراطّية يف الوطن العربّي

تاأليف: د. احلبيب اجلنحاين، 2006 
3- احُلكم القت�ضادي العلمي وال�ضدمة الرتدادية

تاأليف: اأ. د. حميد اجلميلي، 2012 

تا�سًعا: �سل�سلة كرا�سات املنتدى
1- ثالث ر�ضائل مفتوحة اإىل ال�ضباب العربي

احل�صن بن طالل، ط1؛ �صباط/ فباير 2005 
ط2؛ 10 اأيلول/�صبتمب 2008

2- حقائق عن النفط
كمال القي�صي، كانون االأول/ دي�صمب 2005

3- ق�ضايا �ضبابّية 
رحان، ط1؛ اآذار/ مار�ض، 2006 ام ال�صرّ د. حممود قظرّ

ط2؛ 1 متوز/يوليو 2008
4- التوثيق ما بني املوروث الّتاريخّي والواقع املعا�ضر 

د. �صعد اأبو ديرّة، اأيلول/ �صبتمب، 2006
 5- �َضــذرات �ضـبـابـّيـة

وز/ يوليو 2008  يب، 1 مترّ اأ. د. ُهمام َغ�صِ
6- حول املواطنــة يف الوطـن العـربّي

احل�صن بن طالل، 20 ت�صرين االأول/ اأكتوبر 2008 
7- القد�س يف ال�ضمري

احل�صن بن طالل، ط1؛ 15 �صباط/فباير 2009
ل/اأكتوبر 2009  ط2؛ 10 ت�صرين االأورّ

8- �ُضبل النهو�س بالَبحث العلمّي يف الوطن العربّي
يب، 30 ني�صان/ اإبريل 2009 اأ. د. ُهمام َغ�صِ
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عا�سًرا: �سل�سلة كتاب املنتدى
1- الو�ضطّية: اأبعاٌد يف الرتاث واملعا�ضرة 

اإ�صراف وتقدمي: االأمري احل�صن بن طالل، 2006
2- اجلدار الأخري: نظرات يف الثقافة العربية

ار، 2006 تاأليف: اأ. د. �صالح جررّ
3- مرايا يف الفكر املعا�ضر: حوارات مع نخبة من املفكرين العرب

يو�صف عبداهللرّ حممود، 2007
4- اللغة العربّية والإعالم وُكتَّاب الن�ّس

مداوالت ندوة، 2007 
5- اإدوارد �ضعيد: املثّقف الكويّن

مداوالت ندوة، 2008 
6- الثقافة واأزمة الُهوّية العربّية

اأ. د. حممد عبد العزيز ربيع، 2010
7- احَلداثة واحُلّرّية

اأ. د. احلبيب اجلنحاين، 2010
8- ق�ضايا يف الفكر والتفكري عند العرب

اأ. ح�صن �صعيد الكرمي، 2012

حادي ع�سر: �سل�سلة كتاب النه�سة
1- احلركة العربية )�ضرية املرحلة الأوىل للنه�ضة العربية احلديثة 1924-1908(

�صليمان املو�صى، 2013

ثاين ع�سر: اإ�سدارات خا�سة
1- يف الفكر العربّي الّنه�ضوّي 

االأمري احل�صن بن طالل ولفيف من اأع�صاء املنتدى، 2006
2- ا�ضتلهام ابن خلدون والفكر الجتهادي 

اأبو يعرب املرزوقي، 2007
3- �ضــبابّيــات، 2008 

4- ا�ضرتاتيجّية عمل لل�ضنوات اخلم�س املقبلة )2015-2010(
5- اأزمة الفكر والُهوّية العربّية وعالقتها بالق�ضور التنموّي

اأ. د. جورج ُقرم
6- املوؤمترات ال�ضبابّية: خال�ضات وتقارير )2010-2004(، 2012

7- مقالت خمتارة/ منجاة الأمة: روؤى ل�ض�ضراف امل�ضتقبل العربي، 2012
احل�صن بن طالل
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8- الفكر العربي و�ضريورة النه�ضة، 2013
  احل�صن بن طالل

9- امليثاق الجتماعي العربي، 2013

ثالث ع�سر: الك�سافات/ن�سرة وجملة املنتدى
1- الك�ضاف الرتاكمي لالأعداد 1- 171 )1985-1999( لن�ضرة  املنتدى

اإعداد: اأمل حممد زا�ض )طبعة حمدودة(
 Al Muntada: Cumulative Index (Issues 1-30) Compiled by Amal M. Zash -2

3- الك�ضاف ال�ضنوي لالأعداد )172-183( لعام 2000 
اإعداد: اأمل حممد زا�ض )طبعة حمدودة(

 AL Muntada: Annual Index (31-34) -4
اإعداد: اأمل حممد زا�ض )طبعة حمدودة(

5- الك�ضاف ال�ضنوي لالأعداد )184-195( لعام 2001
اإعداد: اأمل حممد زا�ض

Al Muntada: Annual Index (35 - 48) 2001 -6
اإعداد: اأمل حممد زا�ض

7- الك�ضاف ال�ضنوي لالأعداد )196-207( لعام 2002
اإعداد: اأمل حممد زا�ض

 Al Muntada: Annual Index (39-42) 2002 -8
اإعداد: اأمل حممد زا�ض

9- الك�ضاف ال�ضنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )207-312( لعام 2003
اإعداد: اأمل حممد زا�ض

10- الك�ضاف ال�ضنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )214-219( لعام 2004 
اإعداد: اأمل حممد زا�ض

11- الك�ضاف ال�ضنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )220-225( لعام 2005 
اإعداد: اأمل حممد زا�ض

12- الك�ضاف ال�ضنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )226-231( لعام 2006
اإعداد: اأمل حممد زا�ض


