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شـاء المجلـس   ظهر منـذ إن ،كان لألوقاف اإلسالمية دور كبير في جميع نواحي الحياة 

دوراًً كبيـراً فـي الحفـاظ علـى المقدسـات       الذي لعب 1921الشرعي األعلى عام اإلسالمي

  .اإلسالمية

بـان  نية التي حافظت على هـذه األراضـي إ  وجاء هذا الدور مكمالً لدور الدولة العثما

  . حكمها لفلسطين

ب البريطاني، ركزت الدراسة على األوقاف اإلسالمية في الناصرة وقضائها زمن االنتدا

المساجد والمقابر والمقامـات والخانـات،   على فاستعرضت أنواع الوقف مثل األوقاف الخيرية 

التي كانت مصدراً رئيساً إلنعـاش الوضـع االقتصـادي    . العقارات الوقفيةكواألوقاف الذرية 

  .واالجتماعي في القضاء

ـ   واء عكـا والجهـاز   وتناولت هذه الدراسة التشكيالت اإلدارية في قضاء الناصـرة ول

اإلداري كالوكيل، ولجنة توجيه الجهات في الناصرة والمتولي، وبينت مسؤولية كل مـنهم كمـا   

  . أشارت إلى طبيعة العالقة اإلدارية بينهم

ولجنة توجيه الجهات فـي   ،ووضحت الدراسة التبعية اإلدارية المتمثلة بمأمور األوقاف

  .ألوقاف، والمجلس اإلسالمي األعلىعكا، واألجهزة المساعدة، ومديرية عموم ا

  .وأبرزت الدراسة حجم األوقاف وأقسامها وعائداتها ونفقاتها



ن 

وتناولت أيضا االعتداءات المباشرة وغير المباشرة على األوقاف سواء كانت من متولي 

الوقف نفسه، أو العامة، أو من حكومة االنتداب البريطاني التـي سـاعدت اليهـود والحركـة     

  .في السيطرة على مساحات واسعة من أراضي األوقاف اإلسالمية الصهيونية

خلفت مسيرة األوقاف في قضاء الناصرة وثائق هامة تعرف بوثائق قضـاء الناصـرة،   

لألوقاف اإلسالمية في اللواء الشمالي، ووثائق مركز إحياء التراث  اًووثائق عكا باعتبارها مركز

للمعلومات عن األوقاف اإلسالمية فـي   لمصدر الرئيس، وتعد هذه الوثائق ااإلسالمي في القدس

  . القضاء
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  المقدمة

لعبت األوقاف اإلسالمية دوراً بارزا في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية فـي  

وتجلى هذا الدور في حرص المجلس اإلسالمي األعلى لألوقاف اإلسالمية في فلسطين  ،فلسطين

  .اظ على األراضي والمقدسات اإلسالميةم في الحف1921منذ إنشائه عام

موال األالخيرية التي تألفت من  :تقسم األوقاف حسب الجهة المحبوسة عليها إلى قسمين

كالمساجد والتكايا والمستشفيات والمدارس  ،المنقولة وغير المنقولة التي حبست على وجوه الخير

يمثل األوقاف الذرية التي حبست علـى  والفقراء والمكتبات واليتامى والمجاهدين، والقسم اآلخر 

  .تحول إلى خيريةتوفي حال انقراض الذرية  ،الذرية مهما تعاقبت وفقاً لشروط الواقف

في فلسطين وكثافة فعالياتها وتأثيراتها في الحياة العامـة  األوقاف ونتيجة التساع نطاق 

اختيـار األوقـاف فـي     تماالقتصادي واالجتماعي والسياسي، للمجتمع الفلسطيني على الصعيد 

-1922(وقد تم تحديدها من عـام  " أوقاف قضاء الناصرة :"وذلك تحت عنوان ،قضاء الناصرة

جـاء  . 1948، وانتهائه  سنة 1922سنة  ، ألن هذه الفترة تشمل نشأة المجلس اإلسالمي)1948

  .الدراسات الحديثة عن األوقاف عامة وعن الناصرة خاصة ذلك بسبب قلة

الناصرة وقضائها، وعلى وثائق اللـواء  أوقاف على وثائق  األساسفي سة اعتمدت الدرا

عكا ، وبقية مدن شمال فلسطين ومن ضمنها مدينة الناصرة، وكـذلك  مركزه الشمالي الذي شمل 

فـي   ومركز إحياء التراث اإلسالمي ،ميةاعتمدت على وثائق مركز البحوث والدراسات اإلسال

ق المحفوظة في مكتبة بلدية نابلس، واستعانت الدراسة بعدد مـن  مدينة القدس، إضافة إلى الوثائ

  . المصادر والمراجع الخاصة بهذه الفترة

ـ   ربعةأ إلىالدراسة ما على صعيد المحتوى فقد تم تقسيم أ ، خصـص  ةفصـول وخاتم

وثـائق   بخاصـة الفصل األول منها للبحث في المصادر األولية التي اعتمدت عليها الدراسـة و 

صرة، ووثائق أوقاف اللواء الشمالي باإلضافة إلى وثائق مركز البحوث والدراسـات  أوقاف النا
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لهذه الدراسة التي  حيث اعتبرت جميعها المصدر الرئيس ،اإلسالمية في القدس، وجريدة الوقائع

  .أخذت طابعاً وثائقياً

ممثلـة   لألوقـاف  اإلداريةمن حيث التبعية  اإلدارةفرد الفصل الثاني لمعالجة ُأفي حين 

تشكيالت األوقاف و  ،والهيئات التي انبثقت عنه وصالحيات كل منها األعلى اإلسالميبالمجلس 

، وتشكيالت اللواء فـي عكـا والجهـاز اإلداري    الفلسطينية اإلداريةتشكيالت الاإلدارية ممثلة ب

  .، وتشكيالت القضاءاوصالحيات كل منه

قضاء الناصرة من حيث حجمهـا   لألوقاف الخيرية والذرية في الثالثوخصص الفصل 

المبـالغ   ونفقاتها، وقد برزت فيـه عائدات األوقاف  وتم مناقشة .ومواقعها ومساحتها وامتدادها

  .العديد من الجداول فيتباينها  ظهرو. االعائدة لألوقاف والتي كرست لخدمته

من تها وعقاراالتي تعرضت لها أراضي األوقاف  اءاتدتعالل فقد أفرد الرابعأما الفصل 

  .والحركة الصهيونية وحكومة االنتداب البريطاني، ،أنفسهم وعامة الناس متولي األوقاف

  :الباحثة خالل إعداد هذه الدراسة مجموعة من المصاعب والعقبات أبرزهالقيت وقد 

وجود نقص في وثائق بعض السنوات مما أدى إلى عدم تكوين رؤية واضحة حول موضوع . 1

  .أهميةمعين أو مسألة لها 

تلك المكتوبة باليد، فأحيانا يكون الخط غير مقروء أو  بخاصةو ،صعوبة قراءة بعض الوثائق.2

  . غير واضح

  .وقد يعود ذلك إلى عدم تخزينها في أماكن ذات ظروف مناسبة ،بعض الوثائق أصابها التلف. 3

  .عدم تأريخ بعض الوثائق. 4

وعـرض نتائجـه    ،مضـامينه والكشـف عـن    ،لقد اجتهدت في دراسة هذا الموضوع

 .ر في سد ثغراتها وإصالح عيوبهاآمالً بأن تكون لمالحظات األساتذة الكرام دو وتوصياته،



 3

  

  

  

  الفصل األول

  والمراجعنظرة في المصادر 

  



 4

  الفصل األول

  نظرة في المصادر والمراجع

  المصادر –أ 

  الوثائق غير منشورة -1

ومركـز   في مكتبة بلدية نابلس ةالمحفوظ ثائق اللواء الشماليتعتمد هذه الدراسة على و

قبل ذلك وثائق هذه ال، وكانت غير منشورة أصليةوهي في مجملها وثائق  ،القدسراث بالت إحياء

رماء جـاد   نقلهاوقد . محفوظة في جامع الجزار بمدينة عكا، في غرف مغلقه ال تستعمل نهائياً

ة األردنية بتصـوير وثـائق وسـجالت    اهللا الذي كلف في ثمانينيات القرن الماضي من الجامع

وقد تزامن ذلك مع إجراء الترميمات الشاملة في مسجد  ،في فلسطينوسجالتها المحاكم الشرعية 

ـ  واقتضى ذلـك   ،الملحقة به -نسبة إلى أحمد باشا الجزار -والمدرسة األحمدية الجزار   اًتنظيف

اإلتالف كادت أن تأتي عليها بالكامـل  ومن المرجح أن أيدي  ،لمسجد واألروقة التابعة لهل شامالً

  .1تهاإال أنها نقلت إلى نابلس لتجد مكانها في مكتبة بلدي

وتبحث الوثائق في عدة مواضيع مختلفة كاألراضي الوقفية والمحاكم الشرعية والمساجد 

  . األخرىمالية الدارية واإلشؤون الو واإلرشادوالمدارس والمقابر والمقامات والوعظ 

اعتبارهـا  بالتاريخية تم وضعها في متناول أيدي الطلبة والباحثين والدارسين  وألهميتها

  . 2الدكتور محمود عطا اهللا وقد أشرف على ترتيبها وتبويبها المرحوم. وثائق أصلية

وثـائق   إلـى  أصولهاالتراث المتعلقة بأوقاف الناصرة فتعود في  إحياءوثائق مركز  أما

 أوقـاف علـى   اإلشـراف التي تولـت   ة ئر والمؤسسات التابعوالدوا األعلى اإلسالميالمجلس 

وتحليلهـا  توضيح مضـامينها  ولالناصرة  أوقاففلسطين خالل فترة االنتداب البريطاني بما فيها 

  :ما يلي إلىيمكن تقسيمها 

                                                            
  . 24/4/2010نابلس،  ،رئيس قسم أرشيف في مكتبة بلدية نابلس ،عام 51 ،معين، سليمان غزال: مقابلة شخصية. 1
   م.ن. 2
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  وثائق أوقاف قضاء الناصرة -أ

شمالي التي تم تعد وثائق أوقاف الناصرة الحلقة األولى في سلسلة وثائق أوقاف اللواء ال

. وعالجت في مضامينها مواضيع وقفية مختلفـة  ،صناديق) 6(وتتألف من  ،توظيفها في الدراسة

المسقفات من الدكاكين والخانات والبيـوت وعمليـات المسـح     أو األراضي والعقارات الوقفيةك

بحقهـا   أقيمتوالمقابر والدعاوي التي  واإلسطبالتوالتسجيل والتعميرات والمساجد والمقامات 

  )1(وهو ما توضحه بيانات جدول رقم  ودعاوي ومداوالت من مراسالت بشأنهاوما جرى 
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  وثائق قضاء الناصرة )1(جدول 

رقم 
  الصندوق

عدد

الملفات 

  ورقمه

اسم 

  الصندوق
  لملفمحتوى ا  تاريخه  اسم الملف

70  

6  

 أراضٍ

ــارات  وعق

  ةوقفي

  1930-1946  

 1دكان أوقاف شهاب الـدين 

من إيجارات وما يتعلق بها 

مختلفــة لفتــرات زمنيــة، 

وأسماء األشـخاص الـذين   

استأجروا الدكاكين الخاصة 

ــالغ  ــدين، ومب بشــهاب ال

اإليجار، وكذلك تم توضيح 

كل من خان الباشـا،  إيجار 

وضمان الزيتون من إيجار و

ــا ــد اهللا باش ــاف عب . أوق

ويحتوي هذا الصندوق على 

  .وثيقة) 144(

1    
دكان من أوقاف 

  شهاب الدين
1930-1941  

2    =  =  

3    =  =  

4    =  =  

5    
ــان إي ــار خ ج

   2الباشا
1930-1946  

6    

البايكـة  إيجار 

وضمان الزيتون 

ــاف   ــن أوق م

  3عبداهللا باشا

1932-1944  

                                                            
أن شهاب الدين ابن شقيقة صالح الدين  وأقربها للدقة هي ،تتضارب الروايات حول نسب شهاب الدين: شهاب الدين. 1

، واستشهد متأثراً بجراح أصيب بها ودفن بمحاذاة الخان من الجهة  األيوبي شارك خاله في قتال الصليبيين خاصة ارناط

   . 15ص ،وقف شهاب الدينالشرقية المعروفة بمقام شهاب الدين، لجنة الدفاع عن وقف شهاب الدين، 

طلقه المسلمون إبان الحروب الصليبة على االمير ارنولد او رينالد دي شاتيلون الذي استولى على هو االسم الذي ا: ارناط 

الكرك وبنى اسطوال في البحر االحمر واستولى على العقبة فطارده الملك العادل نائب صالح الدين االيوبي باسطول أنشأه 

   .71عطية اهللا احمد ،القاموس االسالمي ،ص.ارناط جرت معركة حطين الفاصلة وفيها قتل  1187لهذا الغرض وفي عام 
وتكون الخان في . أقيم هذا الخان في بداية الفتوحات اإلسالمية، وكان منذ أقامته ملكاً أميرياً تابعاً للدولة: خان الباشا. 2

ثاني، واستعملت البداية من طابق واحد فقط، وفي نهاية القرن التاسع عشر أضيفت إليه عشر غرف ضيافة في الطابق ال

فأمر بإعادة ترميم الخان ووقفه على  وفي أوائل القرن الثامن عشر زار عبد اهللا الباشا مدينة الناصرة. هذه الغرف فندقاً

منصور، أسعد، . لجامع األبيض، وهو بدوره وقف ذري آلل الفاهوم، ومنذ ترميم عبد اهللا باشا له حمل الخان اسم الباشاا

  . 194، ص تاريخ
هو عبد اهللا باشا بن علي أغا الخزندار كان والده من كبار مماليك الجزار، اضطر عبد اهللا باشا إلى : بد اهللا باشاع. 3

التزم عبد اهللا باشا الحياد في  1804وبعد وفاة الجزار عام . 1789الفرار من عكا أيام ثورة سليم باشا على الجزار سنة 

لسليمان باشا العادل وأقرب المقربين إليه وشغل له وظيفة وكيل الوالي ونائبه، الصراع على السلطة وأصبح الساعد األيمن 

، 1855 – 1854بعدة أشهر تسلم مقاليد الحكم في عكا وتوفي ما بين  1819وبعد مرض سليمان باشا وقبيل وفاته عام 

  . 270 -265، ص أعالممناع، عادل، . 194ص  ،تاريخمنصور، أسعد، 
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71  

19  

ــايا  قضـ

ــف  الوقـ

  ودعاويه

تم توضيح وعرض قضـية    1927-1948  

ومـا   1وقف دحية الكلبـي 

حدث على هذا الوقف مـن  

ات االنتداب اعتداء من سلط

البريطاني، وشرح موقـف  

المجلس اإلسالمي األعلـى  

في محاولته لحماية الوقف، 

. وإقامة دعوى ضد الحكومة

  وتم طرح عدة دعاوٍ وشكاوٍ

1    
ــف  قضــية وق

  دحية الكلبي 
1927-1938  

2    

دعــوى دحيــة 

ــد  ــي ض الكلب

  الحكومة

1933-1937  

3    =  =  

4    =  1933-1939  

5    =  1934-1945  
71  6  

7  
8  
9  

  

ــة  ــف دحي وق
  الكلبي

أوقاف جـامع  
  عبد اهللا باشا

  متفرقات
ــوة  ــف دع مل

  الوقف

1945-1948  

1930-1943  

1930-1936  

1932-1933  

من األهـالي فـي قضـاء    

الناصرة ضد الحكومة تـم  

رفعها للمجلس اإلسـالمي  

ــا  ــة حله ــى لمحاول األعل

والمحافظة على األوقـاف  

ويحتوي هذا الصندوق على 

    . قةوثي) 665(

  

  

  

  

10    
ــامع  ــف ج وق

   2الناصرة
1933-1934  

11    
دعــوة متوليــة 
وقف عبـد اهللا  

  باشا

1933-1934  

12    
ملــف دعــوى 

  الوقف 
1933-1934  

13    
قضية أراضـي  

   3أهالي معلول
1935    

                                                            
هي قرية بنيت على الجبل المسمى باسمه وقد دعيت بهذا االسم نسبة إلى الصحابي دحية بن زيد بن : وقف دحية الكلبي. 1

  .104، ص)1(، جمعجم أسماءالجليلي، حسين، . عامر بن عوف الكلبي
من سليمان باشا العادل في النصف األخير من القرن الثامن عشر  سجد األبيض، وتم تمويلههو الم: جامع الناصرة. 2

وسليمان باشا هو والي صيدا وعاصمتها مدينة عكا وهو خليفة . جد ال يزال يشكل جزءاً من وقف عائلة آل الفاهوموالمس

أحمد باشا الجزار، واتخذ سليمان باشا عبد اهللا باشا الخزندار الساعد األيمن الذي كان يعتمد عليه ويرسله في مهمات 

  . 266 – 265، ص أعالمدل، مناع، عا. 1819خارج عكا ومرض وتوفي سليمان عام 
الدباغ، . دونماً 4698م عن سطح البحر، مساحة أراضيها 275قرية تقع غرب الناصرة، بمعنى الدخل، وتعلو : معلول. 3

  . 118، ص2قسم ، 7، ج بالدنا ،مصطفى
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14    
 1قضية مشـاع 

  ووعره الناصر
1935  

  
15    

قضــية عــرب 

  2المزاريب
1935  

16    
ــي  ــف النب وق

  3سعين
1937-1945  

17  
قضايا الوقف 

  ودعاوية له
ــف  قضــية وق

  4جامع كفر كنا
1940-1945  

  1945-1944  5وقف العزيز    18

19    
اإلدعاءات فـي  

  دوائر التسوية
1945-1948  

72  
  

  

التســـوية   11

  والتسجيل

ــالك  مســح أم

  الوقف وتسجيلها

احتوت هذه الوثائق علـى    1935

أسماء قرى الناصرة وتـم  

أوقـاف  رصد ما فيها مـن  

وتسجيل األمـالك الوقفيـة   

  .التي لم تكن مسجلة

وتم توضيح مساحة األوقاف 

  .في كل قرية

ــوي صــندوق  ) 72(ويحت

  .وثيقة) 63(على 

1  =  1935  

2  =  1935  

3  =  1935  

4    =  1935  

5    =  1935  

6    =  1935  

7    =  1935  

  9  
10  
11  

   =  

=  

=  

1935  
1935  
1935  

  

                                                            
، ج سوعةمو .مفروزة على مستغليها تن األرض ليسرض حسب الملكية الجماعية وتعني أنظام استغالل األ: مشاع. 1

  . 219ص  ،4
  . 173ص  ،2قسم ،1مصطفى، بالدنا، ج  ،الدباغ. نسبهم إلى النعيمقبيلة بدوية في الناصرة، يعود : المزاريب. 2
يعتقد أنه عربي من أسعنه أي ، م غربي الناصرة، نسبة إلى النبي الذي اختلف في أسمه 530جبل ارتفاعه : النبي سعين. 3

مقام سعين ألنه كان يستظل به على هذه القمة، أو ألنه كان يرى من بعيد كالمظلة  وسميه، بمعنى الرجل الذي اتخذ مظلت

إلى معهد  هليأو إحدى المدن المجاورة وأنه كان معهداً وثنياً ثم تحو ،واعتقد أيضاً انه وجد معهد ديني على هذه القمة

  .190، ص تاريخمنصور، أسعد، . يهودي فمسيحي فإسالمي
م عن سطح البحر، 275-250تقع على ارتفاع  ،كم 6رية تقع في الشمال الشرقي من الناصرة على بعد كفر كنا، ق. 4

  . 94ص  ،7، ج بالدنا ،دونماً، الدباغ، مصطفى 85مساحة أراضيها 
م عن سطح البحر  200والبعينة، ترتفع  بي من سهل البطوف بين قريتي رمانةقرية تقع على الطرف الجنو: العزيز. 5

  . 94ص  ،7، ج بالدنامصطفى،  ،الدباغ. لم أعثر تعريفاً لعزيز الذي نسبت إليه هذه القرية. دونمات 7مساحتها تبلغ 
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73  7        

ــ ) 73(وي صــندوق ويحت

  .وثيقة) 70(على 

التســـوية   1

  والتسجيل

ــالك  مســح أم

  الوقف وتسجيلها

1935  

2      1935  

3      1935  

4      1935  

5      1935  

6      1935  

7      1935  

التعميرات   14  74

  والمالية

ــرات  تعميــ

  مختلفة

تمت اإلشـارة فـي هـذا      1926-1948

لصندوق إلى تعمير وبنـاء  ا

األمـاكن التابعـة    وترميم

لألوقــاف مثــل المســاجد 

مدرسة اإلنـاث  (والمدارس 

وتـم توضـيح   ) اإلسالمية

األوضاع المالية لألوقـاف  

من حيث الضرائب ورسوم 

أمالك الوقـف، ورواتـب   

الموظفين، ونفقات أوقـاف  

ويحتـوي  . مدينة الناصرة

) 891(هذا الصندوق على 

  .وثيقة

ــرات   1 تعميــ

  مختلفة 

1926-1927  

ــرات   2 تعميــ

  وإنشاءات 

1931  

  
3  

مشروع بنـاء  

للبنك الزراعي 

ــي  ــي ف العرب

  1الناصرة

1935  

المدرســـــة     4

  اإلسالمية

1930-1932  

مدرسة اإلنـاث      5

  اإلسالمية 

1930-1948  

  1933-1930  إرساليات     6

    1933-1930  تحقيقات     7  
ضرائب ورسوم     8  74

ــالك  ــى أم عل

  الوقف

1932-1937    

                                                            
وتحيط بها جبال مرتفعة،  ،م عن مستوى سهل مرج بن عامر300م عن سطح البحر و 400مدينة ترتفع نحو : الناصرة. 1

اصرة خط تقسيم المياه بين وادي األردن شرقاً والبحر المتوسط وتعد مدينة الن ،جبل القفزة، وجبل الدحي جنوبها الشرقي

تتميز بموقعها المهم حيث تقع داخل الجليل األدنى وكان لموقعها المهم أهمية في ربط المدن افلسطينية بعضها . غرباً

لها، حيث متنوعة حوع في بقعة تتوسط بيئات نها تقية تجارية وسياسية وعسكرية خاصة ألببعض منذ قديم الزمان ولها أهم

منصور، أسعد، . من مكانه مهمة عند المسيحين لها جذب للسياح خاصة المسيحيين لمااً للتبادل التجاري وجعلها مركز

  . 436، ص الموسوعة الفلسطينية. 10- 6، صتاريخ
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رواتب الموظفين     9

ونفقاتهم من وقف 

  جامع الناصرة 

1933-1938  

  1936  إرساليات     10

رواتب ونفقـات      11

لمركــز أوقــاف 

  الناصرة 

1938-1940  

ــه      12 ــة توجي لجن

  الجهات 
1934-1947  

  13  
14    

ــاف  ــل أوق وكي

  الناصرة 

1937   
1941 - 1946    

ــاجد   20  75 مسـ

ــابر  ومقـ

  ومقامات 

م هذا الصـندوق أسـماء   يض   1931-1948  

المساجد والمقابر والمقامـات  

في كـل قريـة مـن قـرى     

ــام  ــدى اهتم ــرة، وم الناص

األوقاف باألمالك التابعة لهـا  

من حيث اإلنشاء والتـرميم،  

ومحاولة حل المشـاكل التـي   

ويحتـوي هـذا   . تتعرض لها

  . وثيقة) 364(الصندوق على 

مسجد قرية كفر   1

  كنا 
1931-1946  

  1935-1932   1صفورية جامع  2
ــة    3 ــجد قري مس

   2الرينة
1932-1936  

إنشاء مسجد فـي      4

  قرية معلول 

1932-1937  

إنشاء مسجد فـي      5  

  3قرية المجيدل

1932-1947    

  
  

إنشاء مسجد فـي      6

   4قرية اندور

  

1935    

                                                            
م عن 250علو كم، عن الناصرة وتقع على 7لى الشرق من شفا عمرو، تبعد قرية تقع شمال غرب الناصرة إ: ريةصفو. 1

المواقع ، عراف، شكري، ادونم 55.378، وطرد سكانها إلى عيلوط، وتبلغ مساحتها1948سطح البحر، تم احتاللها عام

  . 460، ص الجغرافية
كادت الهزة األرضية أن . قرية تقع شمال شرقي الناصرة عرفها الرومان بأسم راني والصليبيون باسم رانيي: ةالرين. 2

  . 445، ص المواقع الجغرافيةدونماً، عراف، شكري،  16.029ومساحة أراضيها . 1927تدمرها كلها سنة 
م عن سطح 240قاعدتها في الجنوب كالمثلث على علو  ،كم 8قرية تقع جنوب غرب الناصرة على بعد : المجيدل. 3

دونماً، عراف، شكري، 8836تبلغ مساحتها . 16/6/1948كانت تابعة لناحية طبريا لواء صفد، وتم احتاللها في . البحر

  . 501، ص المواقع الجغرافية
م عن سطح البحر، لم يتغير اسمها خالل 180قرية تقع على سفح الشمال الشرقي لجبل الدحي وعلى ارتفاع : أندور. 4

، ةالمواقع الجغرافيشكري،  ،عراف ،دونما12.444ًوكانت مساحة أراضيها . 17/5/1948تم احتاللهاو ،الفترات التاريخية

  . 405ص 
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إنشاء مسجد فـي      7
  1قرية دبورية

1935-1940  

إنشاء مسجد فـي      8  75
   2ندةقرية كفر م

1935    

إنشاء مسجد فـي      9  
قرية كوكب أبـو  

  3الهيجا

1935    

مسجد قرية عين   10
   4ماهل

1935  

إنشاء مسجد قرية   11
  5المشهد 

1935  

إنشاء مسجد قرية   12
  6يافة الناصرة

1935-1944  

ــجد   13 ــر مس تعمي
  قرية دبورية 

1946-1947  

أرض مقبرة في   14
  قرية كفر كنا

1930-1934  

مقبرة دفن فـي    15
  7قرية العفولة

1933  

                                                            
تقوم على . م عن سطح البحر 200قرية تقع إلى الشرق من الناصرة على السفح الغربي لجبل الطور، تعلو : دبورية.1

 ،دباغ ،دونماً 18185الموقع الذي كانت عليه قرية دبرة أو دبرت العربية الكنعانية بمعنى مرعى، مساحة أراضيها 

  . 125-124ص ،  2قسم ، 7، جبالدنامصطفى، 
م عن سطح البحر على بقعة كفر مندي أيام الرومان، تبلغ 180قرية من قرى الناصرة تقع على ارتفاع : كفر مندة. 2

   .494، ص المواقع الجغرافيةدونماً، عراف، شكري، 14.935مساحة أراضيها 
يام الرومان وكوكب م عن سطح البحر، كان اسمها كوكبا أ400قرية تقع شمال كفر مندا ترتفع : كوكب أبو الهيجا. 3

دونم، عراف، شكري، 18.674تبلغ مساحة أراضيها  ،الكراد أو كوكب كاران إلى أن سكنها احفاد حسام الدين أبو الهيجا

  . 494، ص المواقع الجغرافية
م عن سطح البحر ذكرها االفرنج عين ميهر وصل عدد سكانها إلى 450قرية تقع شرقي الناصرة على علو : عين ماهل. 4

  . 478، ص المواقع الجغرافيةشكري،  ،دونماً، عراف13.390، وتبلغ مساحة أراضيها 1995نسمة سنة  7927
أميال باتجاه الشمال الشرقي وتبلغ  3قرية من قرى الناصرة تعني المجتمع من الناس، تبعد عن الناصرة : المشهد. 5

  . 99 ص،  2قسم ، 7، الدباغ، مصطفى، بالدنا، جاًدونم54مساحة أراضيها 
م عن سطح البحر 350إلى 300كم، وتسمى يافة الجليل ترتفع3قرية تقع جنوب غرب الناصرة على بعد:يافة الناصرة. 6

، المواقع الجغرافيةدونماً، عراف، شكري، 17.809كانت تابعة لصفورية أيام الرومان وكان أسمها ايافا، مساحة أراضيها

  . 516ص
باعت الحكومة العثمانية أراضيها لتجار . ب مدينة الناصرة في وسط مرج بن عامرهي قرية عربية تقع جنو: العفولة. 7

عربياً، ثم اخذ ) 563(م 1922فباعها هؤالء لليهود الذين طردوا العرب منها، بعد أن كان بها سنة  1869لبنانيين سنة 

وفي الحرب ) سفر الملوك(راتية عوفل العدد يتناقص حتى خلت من العرب تماماً وسميت عفوله ألن في المكان المدينة التو

 ،2، ج كل مكان وأثره في فلسطينحجاج، عيد، . العالمية األولى وجدت في هذه المنطقة قاعدة للجيش التركي واأللماني

  . 536ص  ،معجمشراب، محمد، . 635ص 
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ــرة     16 المقبـــ

اإلسالمية فـي  

  الناصرة 

1933-1942  

مقبــرة عــرب   17

  المزاريب 

1935  

أبــو "مقــام   18

  " 1شوشة

1937-1941  

دعوى في مقبرة   19

ــة  العفولـــ

  اإلسالمية

1935  

واعـظ قضــاء    20

  الناصرة 

1935-1948  

  

  :لواء الشمالي العامةات وثائق الملف -ب

تعد وثائق اللواء الشمالي العامة الحلقة الثانية في سلسلة الوثائق التي اعتمـدت عليهـا   

احتوت في مضامينها على وثائق عامة تخص أقضية اللواء  ،صندوقاً) 29(وتتألف من  ،الدراسة

وصفد إضافة إلـى  بيسان، وطبريا، وعكا، وحيفا، : وهيالبريطاني الشمالي إبان فترة االنتداب 

  ). 2(قضاء الناصرة وهي ما توضحه بيانات جدول رقم 

                                                            
فت بأبي شوشة في وتوجد عدة مقامات عر. أبو شوشة هو شخص تقي كان يصلي حتى غمره المطر: مقام أبو شوشة. 1

  . م14/12/2010، ت اتصال هاتفي مع شكري عراف. رفت بأبي شوشة1عدة مدن في فلسطين، وتوجد عدة قرى ع
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  وثائق اللواء الشمالي :)2(جدول 

رقم 

  الصندوق

عدد الملفات 

  ورقمه
  لملفامحتوى   السنة  اسم الصندوق

76  8  
وعقارات  أراضٍ

  وقفية
1928-1951  

وضمان ألراضـي  إيجار يحتوي على 

الوقف ودكاكين وقفية ومبالغ اإليجـار  

  أسماء المستأجرين و
77  16  

وعقارات  أراضٍ

  وقفية
1929-1947  

  1952-1927  تعميرات  9  78
بناء مساجد وترميم المقـابر واألبنيـة   

  الوقفية 

  1946-1922  مالية  6  79
تحتوي على عائدات ونفقات األوقـاف  

في كل منـاطق األقضـية وميزانيـة    

والضرائب التـي   ،المجلس اإلسالمي

  .كل قضاءألوقاف في ادفعها ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1948-1927 مالية  9  80

  1937-1930 مالية  7  81

  1940-1931 مالية  8  82

  1933-1932 مالية  7  83

  1937-1933 مالية  10  84

  1948-1933 مالية  10  85

  1940-1934 مالية  4  86

  1935-1935 مالية  3  87

  1936-1935 مالية  6  88

  1941-1935 مالية  6  89

  1940-1937 مالية   9  90

  1947-1938  مالية  9  91

  1945-1940 مالية  7  92

    1947-1941 مالية  8  93

    1947-1941 مالية  12  94

    1946-1946 مالية  7  95

    1949-1946 مالية  8  96

ذكرت فيها بعـض المعلومـات عـن      1953-1934  المحاكم الشرعية  7  97

االعتداءات على وقف الدحي من خالل 

ت وتبليغات المحاكم الشرعية المراسال

وتسجيل األوقاف في المحاكم الشرعية 

  ولجان األوقاف 

  1941-1926  المحاكم الشرعية  10  98
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رقم 

  الصندوق

عدد الملفات 

  ورقمه
  محتوى الملف  السنة  اسم الصندوق

99  15  
ــالت  مراســ

  وتبليغات إدارية
1933-1948  

تحدث عن شـؤون إداريـة لـإلدارة    

  والموظفين 

  1949-1927  مساجد  14  100

إنشاء بعض المسـاجد فـي قضـاء     و

الناصرة والتبرعـات التـي تقـدمها    

  األوقاف للمساجد

  األوقاف  عن شؤون موظفيو  1947-1936  موظفون  20  101

  1944-1930  وعظ وإرشاد  7  102
عن وعظ الوعـاظ للنـاس لحمايـة    و

  األوقاف وعدم التعدي عليها

  1948-1923  شؤون متفرقة  5  103
  عن معلومات متفرقة تخص األوقاف و

  1947-1927  شؤون متفرقة  10  104

احتوت هذه الوثائق على مجموعة مـن القضـايا الهامـة سياسـياً      وفي ضوء ذلك فقد

 ،تتعلق بأراضي األوقاف وعقاراتها واألمالك الوقفية في القضـاء  ،واقتصادياً وإدارياً وعمرانياً

التي حصلت  ، واإلشكاالتلها في دوائر األوقاف والطابووآليات مسحها وتسجي ،وعقود اإليجار

 ،مع دوائر األوقاف وحكومة االنتـداب ومتـولي األوقـاف ومسـتغليها وعائـداتها ونفقاتهـا      

وقد وضحت هذه الوثائق مدى اهتمام المجلس اإلسالمي ودائرة .1التي تعرضت لها االعتداءاتو

من خالل دائرة  ،ومتابعة شؤونها اإلدارية ،هااألوقاف العامة في القدس بأوقاف الناصرة وقضائ

حيفا وطبريا وصفد وبيسان مراكز األوقاف في عكا الممثلة للواء الشمالي، والتي يتبع لها إدارياً 

، ومدى االلتزام بالقرارات الصادرة عن المجلس اإلسالمي األعلى ودائرة األوقـاف  2والناصرة

  . ى كافة األقضية التابعة لها كمرجع أساسيالعامة في القدس وتطبيق هذه القرارات عل

منها النفقات  ،كما تضمنت العديد من سجالت المحاكم الشرعية التي تهتم بقضايا متعددة

، وكشفت كـذلك عـن الـدعاوي    3وتسجيل األمالك والعقارات الوقفية ،وعمليات البيع والشراء

ي المحاكم الشرعية حسـب شـروط   والشكاوي المتعلقة بأمور األوقاف الذرية الواجب تسجيلها ف

                                                            
  . 1، ص3/1/1942ت  ،ب ع/76 واللواء الشمالي، . 1
  . 24، ص 29/8/1942، ت 399، ع  99 واللواء الشمالي، . 2
  . ، ب ص15/1/1935، ت 1584، ع 87و اللواء الشمالي، . 3
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وأوضحت الوثائق أن المجلس اإلسالمي األعلى هو رأس الهرم . 1ثم في دوائر األوقاف ،الوقف

اإلداري لدائرة األوقاف، وأن جميع ما يخص أمور األوقاف من شؤون إدارية وماليـة وإقـرار   

 ،األراضـي الوقفيـة  ومتابعة شـؤون   ،وتعيين مأموري األوقاف ،الموازنات العامة في فلسطين

كل ذلـك يعـود للمجلـس     ،وبناء المساجد وتعميرها وترميمها ،والحرص على األمالك الوقفية

  . 2اإلسالمي وقراراته

وبالرغم من عموميتها واشتمالها على مواضيع مختلفة تهم اللواء الشمالي وأقضيته خالل 

لوثائقية الخاصة بقضاء الناصـرة  إال أنها عززت المادة ا ،فترة الدراسة بما فيها قضاء الناصرة

الخ، كمـا أتاحـت للباحثـة    ... وذلك في مجاالت اإلدارة والمالية واإلعمار والرواتب واإلرشاد

االطالع على الظروف العامة لألوقاف في األقضية المجاورة وعالقتهـا بمدينـة عكـا وإدارة    

  . األوقاف والمجلس اإلسالمي األعلى في القدس

  :القدس/ اء التراث والبحوث اإلسالمية وثائق مركز إحي -ج

على وما تبعه من مؤسسات مختلفـة،  للمجلس اإلسالمي الشرعي األ اًَكانت القدس مركز

يضم مركز إحياء التراث عدداً كبيراً مـن  و. لوثائق المجلس اٍإلسالمي فهي المركز الرئيسلذا 

  .هاوأوقاف الناصرة الملفات التي تتضمن معلومات واسعة عن عقارات

لقد استعانت الباحثة بالعديد من ملفات المركز ذات العالقة بأوقاف الناصرة والقضـاء،  

وهناك شبه كبير بينها وبين سجالت األوقاف المحفوظة في مكتبة بلدية نابلس من حيث الشمولية 

  :ما يليالملفات هذه والدقة وتنوع الموضوعات ومن 

  )79(صندوق رقم 

   .15 / 1946/  1 .9/  10ملف  -

                                                            
  . 20، ص19/11/1946ت  ،، ب ع81 واللواء الشمالي، . 1
  . 18، ص 24/9/1944، ت 122، ع 107 واللواء الشمالي، . 2
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  . 15/  1944/  1. 10/  10ملف  -

  . 15/  1944/  1 .7/  10ملف  -

  . 15/  1935/  1 .6/  10ملف  -

  . 15/  1934/  1 .5/ 10ملف  -

  )93(صندوق رقم 

   .0/ 1932/  15 .4/  97ملف  -

  )26(صندوق رقم 

  . 15/  1939/  1 .1/  1/  10ملف  -

  . 15/  1944/  1 .2 / 1/  10ملف  -

  ) 71(وق رقم صند

  . 15/  1927/  2 .1/  10ملف  -

  . 15/  1930/  2 .2/  10ملف  -

بالعديـد مـن   يزت وقد تم ،للمعلومات في االطروحة يستعتبر هذه الوثائق المصدر الرئ

  :برزهاالسمات االساسية ومن أ

 :الشمولية -1

ل هـذه الفتـرة   تناولت هذه الوثائق العديد من الجوانب التي تهم المجتمع الفلسطيني خال

التي بينت واقع المجتمع الفلسطيني بشكل دقيق كالجوانـب الدينيـة واالجتماعيـة والعمرانيـة     

المصـادر   ليـة الواقع العام تصويرا لـم تصـل ا   حيث تصور هذه الوثائق والسياسية والثقافية،

العمـل  المختلفة مثل خرى، فمن خالل وثيقة واحدة نستطيع استخراج مجموعة من المعلومات األ
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يجار العقارات الوقفيـة وتبـين   أات مالية تخص سالمي ومعلوموقاف اإلجهاز األداري داخل اإل

 .1وتوضح معظم الوثائق الفترة الزمنية التي كتبت فيها ،الشرائية نوع العملة المستخدمة وقيمتها

تي اعطـت  ومن خالل الوثائق يمكن معرفة العقارات الوقفية مثل الدكاكين والبيوت والخانات ال

وتضمنت معلومات حول المساجد  .وقافساحتها وقيمة االيجار العائدة لألبعض المعلومات عن م

عمال أجور العمال وتبين أو ،سعارهاونوعية مواد البناء المستعملة وأ ومدارس الناصرة وقضائها

ي وهناك سجالت تحدد رواتـب مـوظف   ،تعمير والمبالغ التي صرفت عليهاال فيوقاف دوائر األ

  .2 سالمية في الناصرةإلث اناإلسالمي خاصة لمدرسة اإلس اوقاف الشهرية وتبرعات المجلاأل

ومنهـا عـدم تسـجيل    وقاف راضي األل التي عانت منها أالمشاكوقاف األوتبين وثائق 

وتحدد هذه الوثائق طبيعـة االعتـداءات    ،همالهاوقاف وإواثر ذلك في ضياع حقوق األمعظمها 

بعضهم مـن دفـع    من المستاجرين حيث تهربوأراضيها وقاف األقارات التي تعرضت لها ع

  .3لعقوبات التي فرضت عليهما وضحتالمستحقات عليهم وأ

  : االتصال الزمني -2

فسح المجـال  مما أ 1948 -1922ة دون انقطاع من فترة الدراستغطي وثائق األوقاف 

واستمرارية  ،االنتداب البريطاني لرسم صورة واضحة المعالم عن األوقاف وفعاليتها خالل فترة

وكـان   ،القائمون على نظام األوقـاف  بها لى الكفاءة والمصداقية التي تمتعالوثائق زمنياَ تعود إ

  .ذات طابع ديني لمعالجة نظام األوقاف امور

لى مكتبـة  ع الجزار قبل نقلها إحمدية الملحقة بجامفظت هذا الوثائق داخل المدرسة األح

ق صـنادي  104ين وتم ترتيبها وحفظها فـي  ث حظيت باهتمام كبير من المسؤولبلدية نابلس حي

  .4ليهافة بحيث تسهل على الباحث الوصول إوفق مواضيع مختل

                                                            

13ص ،1931 ،14/7ت  ،619ع،77والناصرة،   ..1  

148ص ،1935 ،15/5ت  ،776ع  ،77 ،والناصرة  ..2  

م. ن  ..3  

24/4/2010 ،أرشيف مكتبة بلدية نابلس ،ثائقرئيس قسم الو ،سنة 51 ،معين سليمان غزال ،مقابلة شخصية  .4  
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 :طار المكانياإل -3

ـ  وما ينشر فيها ،ةبمنطقة الدراس تتصل وثائق األوقاف اتصاال وثيقاً  ةمن مواقع موقوف

ا وحدودها ومساحتها وانتشارها وحجم واردتهـا  وعقارات حيث تبين نوعها وموقعه راضٍأمن 

ناصرة وقضائها مع وحيث تتضمن مراسالت ال ،او عدمهحيتها أونفقاتها وطبيعتها من حيث صال

على في القـدس والـدوائر البريطانيـة المدنيـة     المي األسوقاف والمجلس اإلمديرية عموم األ

راضي األوقاف من خالل وصـفها  ت وأالميداني لعقاراوضحت الوثائق الواقع ألقد  ،والعسكرية

  .وصفاً شامال

 :الموضوعية -4

نها كتبـت  ، وخاصة أالتزويرالتحيز وتميزت المادة الوثائقية بالموضوعية والدقة وعدم 

وحمايـة جميـع    ،هداف سامية ترتبط بالدين والدنيا كالحفاظ على المساجد والمقامـات ألتحقيق 

ن كانت مـن جهـة االنتـداب    قائمة عليها إعتداءات من أي اراضي الموقوفة من العقارات األ

  .أنفسهم الذين تعرضوا لألوقاف باألذى والضرر و المسؤولينالصهيونية أ و الحركةأالبريطاني 

على نظام األوقاف لما له مـن أهميـة    نزاهة القائمين وحرصهموهذا دليل واضح على 

 أولحـق األذى  و المسؤول الـذي أ وثائق العقاب الذي يلحق بالموظف أولقد أوضحت ال ،كبيرة

  .الضرر بها

 :الحيوية -5

راضي العربيـة  م البريطاني الصهيوني باستالب األلقد أوضحت وثائق األوقاف االهتما

 األرضمجموعة من القـوانين الهادفـة الغتصـاب     إصدارفي قضاء الناصرة وذلك من خالل 

على جرائم الحركـة   كأدلةهذه الوثائق يمكن استخدام و .الفلسطينية واالعتداءات الواضحة عليها

  .والوطن األرضفي للمحاكم الدولية الستعادة حقنا  هاميوتقد ،الصهيونية ضد شعبنا

الوثائق مدى اهتمام المجلس اإلسالمي األعلى ودائرة األوقـاف العامـة   هذه وأوضحت 

تداء البريطـاني  من الضياع واالع لحمايتهابالقدس باألوقاف اإلسالمية من خالل عدة محاوالت 
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فعمل المجلس اإلسالمي على شراء مساحات كبيرة من االراضي وتسـجيلها   ،والصهيوني عليها

على توعية المـواطنين مـن خطـر     وكما عملباسم المجلس اإلسالمي لحمايتها والدفاع عنها 

  .وذلك من خالل الوعظ واالرشاد ألراضيهمالحركة الصهيونية وبيعهم 

  المصادر المنشورة) 2

  :جريدة الوقائع الفلسطينية -أ

م في مدينة القدس عن حكومة فلسطين 1/1/1921بتاريخ صدرت  ،الجريدة الرسمية هي

وهي جريدة شـهرية، صـدرت باللغـات العربيـة،      ،التي أقامتها سلطات االنتداب البريطاني

مثـل   بالقرارات الصادرة عن حكومة االنتداوالقوانين  وخصصت لنشر ،واالنجليزية والعبرية

  . تعيينات الموظفين وتنقالتهم

وقد أفادت . أطلق على الجريدة اسم صحيفة الوقائع الفلسطينية) 1932(وفي مطلع عام 

. 1وقراراته ووظائفـه  ،منها الدراسة بشكل رئيسي في توضيح تشكيل المجلس اإلسالمي األعلى

عرض وظائف بعـض  و. 2ماإلشارة إلى اللجان الوقفية التابعة للمجلس واألوقاف بشكل عا وفي

في قسم الوثائق والمعلومات التابع لمكتبة بلدية  يوجد منها نسخة كاملةو. 3الموظفين مثل المتولي

  . نابلس

  :المذكرات -ب

الـذي تـم نشـره عـام     ) حقائق عن قضية فلسطين( كرات الحاج أمين الحسيني في كتابهمذ* 

األراضـي   في حمايـة ودوره لى وضح هذا الكتاب موقف المجلس اإلسالمي األع). 1957(

وقاف والمحاكم إشرافه على إدارة األمن خالل  ة والصهيونيةالبريطاني اتالوقفية من االعتداء

ضة للبيع مـن  وومحاولته شراء مساحة كبيرة من األراضي المعر ،القضاة الشرعيوالشرعية 

                                                            
  . 4-3، ص 1/1/1922، ت 58الوقائع، ع . 1
  . م. ن. 2
  . 373، ص 1/7/1925، ت 142الوقائع، ع . 3
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 .مشروع االسـتعماري على لحمايتها من الاإلسالمي األوتسجيلها باسم المجلس  أموال األوقاف

االحتالل الحديث عن فلسطين موضحاً حقائق تاريخية فلسطينية منذ دخول وتدرج الكاتب في 

الـذي   1922م، وقيام الحكم العسكري واستبداله باالنتداب عام 1918/ 1917البريطاني عام 

اإلسـرائيلي   وصـوالً لالسـتعمار  عارضاً العتـداءات اإلنجليـز    .م1948استمر حتى عام 

  .1إنشاء دولة يهودية على أرض فلسطين األهداف الصهيونية فيو

مـذكرات محمـد    تحت عنوان) 1993(نشر هذا الكتاب عام  -:همذكرات محمد عزت دروز* 

من المصادر الهامة لهذه الدراسـة ألن صـاحبها واكـب    هذه المذكرات وتعد  ،دروزهعزت 

اهم في صنع القرار داخل الحركة وس ،تطورات األوضاع في فلسطين منذ مطلع القرن الحالي

إضافة إلى عمله مديراً لدائرة األوقاف اإلسالمية في فلسطين منـذ عـام    ،الوطنية الفلسطينية

من واقع مشاركته القيادية الفاعلة الناشطة، إذ ظـل   الحظهوقد دّون كل ما  ،)1932-1937(

سياسية والفكرية التي نشـطت  مناضالً بارزاً في أبرز التنظيمات والتجمعات الوالً عافعضواً 

وهـي تشـتمل مالحظاتـه    . عن القومية ومقاومة االنتداب واالستيطان الصهيوني في الدفاع

وأبرز مـا  . اليومية على األحداث والشؤون الشخصية والعائلية والحزبية والوظيفية والمحلية

من وراء ذلك، ن ودوافع المسلمي ،أفادت به الدراسة تشكيل المجلس اإلسالمي الشرعي األعلى

ن أنـواع إيـرادات األوقـاف    وبيـا وأقسامها زمن الدولة العثمانية  متصرفية القدسعرض و

  .2العامة

  :المصادر والمراجع المطبوعة  –ج 

وتنـاول   1923 عامتاريخ الناصرة الذي نشر الصادر تحت عنوانسعد منصور كتاب أ

انيـة  فيتها التاريخية خالل الفتـرة العثم فيه العديد من المواضيع المتعلقة بتاريخ الناصرة وجغرا

وفي مقدمتها حارات الناصرة االهمية بالنسبة لموضوع الدراسة  التي تقف على درجة كبيرة من

د الزراعة والحرف والتجارة وما اشتملت عليـه  والحياة االقتصادية فيها على صع ودور عبادتها

  .من خانات وقفية وغير وقفية

                                                            
  . 50، صحقائقالحسيني، أمين، . 1
  .22-1، ص )1(، م مذكراتدروزة، محمد، . 2
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 نشر ). 1918-1858" (القدس يةملكية األراضي في متصرف"بعنوان ذي الأمين أبو بكر كتاب * 

وتحدث عن التشكيالت اإلدارية والتبعية اإلدارية للواء عكا في العهد العثمـاني  . م1996عام 

كما أشار إلى قـانون األراضـي    ،مما أعطى صورة واضحة عن الفترة التي سبقت الدراسة

وتصنيفاتها إلى األوقاف الصحيحة واألوقـاف غيـر    العثمانية الذي يخص األراضي الوقفية

  .1الصحيحة

نشـر بتـاريخ   . "القيادات والمؤسسات في فلسـطين "بعنوان الذي بيان نويهض الحوت كتاب * 

تناول دور المجلس اإلسالمي األعلى في حماية األوقاف اإلسالمية وتحـريم بيـع   و. م1984

بإرغام الناس على دفع الضرائب للضـغط  كما وضح أعمال إسرائيل االستفزازية . األراضي

  .2عليهم لبيع أراضيهم

. م1999نشر عام  ")1918-1864(لواء عكا في عهد التنظيمات العثمانية "زهير غنايم كتاب * 

وضح التنظيمات العثمانية وقوانين األراضي العثمانية والتقسيمات اإلدارية للواء وأقضـيته  و

ممـا  . أن مدينة الناصرة كانت تتبع إدارياً للواء عكـا  مما أفاد الدراسة بشكل واضح، خاصة

أعطى صورة واضحة عن الفترة التاريخية التي سبقت فترة الدراسة كما أشار الكتـاب إلـى   

  .3إدارة الوقف الذي هو أساس موضوع الدراسة

 سياسة إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين منذ عـام "بعنوان الذي مايكل دمبر كتاب * 

في الفترات العثمانية والبريطانية الصـهيونية  دارة األوقاف إوضح الكتاب . ")1948-1988(

   .4االعتداءات اإلسرائيلية السافرة للسيطرة على أراضي الوقف اإلسالميوركز على 

راضي األوقـاف حيـث اسـتخدم عـدة     المجلس اإلسالمي في الحفاظ على أ دوروبين 

  .راضي األوقافك الحركة الصهيونية ألولة دون تملجراءات وطرق للحيإ

                                                            
   417، صملكيةأبو بكر، أمين، . 1
  294ص ،القياداتالحوت، بيان، . 2
  32، صلواءغنايم، زهير، . 3
  8- 4، صسياسةدمبر، مايكل، . 4



 22

نشر  ")1948-1918(ملكية األراضي في فلسطين عام "بعنوان الذي محمد الحزماوي كتاب * 

مما حمـل  ، موضحاً ما كانت تعانيه األراضي من الفوضى والفساد 1998هذا الكتاب بتاريخ 

وبدأت  ،راضي الوقفيةقانون األراضي العثمانية الذي خص األعلى إصدار العثمانية الحكومة 

عملية ضبطها من خالل تعيين موظفين حكوميين مقرهم القدس لإلشراف علـى األراضـي   

  .1واألمالك الوقفية ومتابعة أمورها

 ةتباالك تتحدثوفيه م، 1998الذي نشر عام " أراضي فلسطين"بعنوان الذي  كتاب هند البديري* 

كما . ية واستيالء اليهود على بعض األراضيعن طبيعة اإلدارة في فلسطين وتقسيماتها اإلدار

  .2أشار الكتاب إلى تكوين المجلس اإلسالمي ودوره في حماية األراضي

  

                                                            
  335ص ملكيةالحزماوي، محمد، . 1
  45ص. أراضيالبديري، هند، . 2
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  الفصل الثاني

  اإلدارة

  :داريةالتبعية اإل -1

  لحكم العثماني وبداية االحتالل البريطانيا أثناءفي : أوال

نها تجسد ـ العالقة  الهامة في دراسة أوقاف الناصرة ألالمحاور  تعد التبعية اإلدارية إحد

القائمة بين األوقاف وإدارتها في القضاء من ناحية، وبين الهيئات اإلدارية العليا في مدينة القدس 

ة الحاج أمين الحسيني مروراً بعكا ومأمورية اللواء وعلى رأسها المجلس اإلسالمي األعلى بقياد

   .الشمالي فيها من ناحية أخرى

ونـابلس   ،أثناء الحكم العثماني مقسمة إلى ثالثة ألوية تتمثل في عكـا في كانت فلسطين 

حيث صدر قانون الواليـات فـي ذلـك     ،م 1864والقدس وتبعت إدارياً لوالية صيدا حتى عام 

التي تتبـع   م 1882وبقيت كذلك حتى تشكيل والية بيروت عام  ،ية دمشقثم ألحقت بوال ،العام

القدس عن دمشق  متصرفية تلوقد فص ،ونابلس ،كل من لواء عكا فأتبع بها ،للعاصمة اسطنبول

   .1بوزارة الداخلية في الدولة العثمانية ، وألحقتم1874عام 

عسكرياَ إلى لواء عكـا إبـان   تشير الوثائق أن قضاء الناصرة كان يتبع إداريا ومدنياَ و

وقد العهد العثماني، وكان يشكل القضاء الخامس إلى جانب أقضية حيفا، وطبريا، وصفد، وعكا، 

أدخلت الدولة العثمانية تغيرات جوهرية على نظام األوقاف في فلسطين وغيرهـا وذلـك بعـد    

أدى إلى الحـد   مما ،المركزية على إدارة األوقاف  ومنها ،م 1858إصدار قانون األراضي عام 

م يدها على كثير من األوقـاف وذلـك    1883الدولة العثمانية عام  ووضع ،من انتشار األوقاف

  .2بسبب سوء ادارتها

                                                            
   .46 – 45ص  ،لواءزهير،  ،غنايم .170ص  ،ملكية ،امين ،ابو بكر .72 – 68ص  ،تاريخ ،اسعد ،منصور. 1
  .302 – 301ص  ،ملكية ،امين ،ابو بكر .37 – 34ص  ،سياسة ،مايكل ،دمبر. 2
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.  طبرياوصفد؛ و؛ ةالناصرو عكا؛حيفا، و: ء عكا يتكون من خمسة أقضية هي كان لوا

التـي  والقبائـل البدويـة   دن والقرى موالكما كان كل قضاء يتكون من عدد متباين من النواحي 

اين في عـدد  تب كما كان هناك. تغيرات اإلدارية في اللواءاختلف عددها بين فترة وأخرى تبعاً لل

  .1من فترة إلى أخرى القرى التابعة لألقضية

 ذلك وادى. ائي حيفا وصفدخاصة في قض) 1897(ازداد عدد القرى في لواء عكا عام 

ن المسلمين مـن جزائـريين   يقدوم مجموعات من المهاجر إلى ظهور قرى جديدة في اللواء أثر

فصل قضـاء  بسبب  )1906(ولكن عدد القرى في لواء عكا انخفض عام . 2وبوسنيين وشركس

وتسهيالُ  ،خدمة الحجاج المسيحيينجراء إداري كأ القدس 3الناصرة عن اللواء والحاقة بمتصرفية

س وبيت لحم والناصرة والمغطس بالقرب من نهر لزيارة األماكن الدينية المقدسة القائمة في القد

قضاء  إلـى  الأعيد  ،سكان الناصرةالفصل من آثار سلبية على  ونتيجة لما نجم عن هذا 4األردن

تغيـرات علـى التقسـيمات    ولم تطرأ ). 1910(وتم فصله عن متصرفية القدس عام  ،لواء عكا

قراراً باستحداث نواح جديـدة  واء عكا عندما اتخذ مجلس إدارة ل) 1914(حتى عام  اإلدارية فيه

 عـدد   وخصوصاً بعد زيادة عدد القرى نتيجة زيـادة  ،تطوير اللواء إدارياً واقتصادياً واجتماعياًل

مهاجرين المسلمين، تم استحداث ناحية صفورية فـي قضـاء   وتعمير عدد من القرى لل ،السكان

  .5من أي ناحية اًالناصرة بعد أن كان القضاء خالي

وضعها االنتداب مستندا ة التي نيقت التشكيالت الخاصة باألوقاف مع التشكيالت المدتطاب

ونالحظ أن حكومة االنتـداب والهيئـات اإلداريـة العليـا     . التراث العثماني اإلداري فيها على

                                                            
  .302 – 301ص  ،ملكية ،امين ،ابو بكر .37 – 34ص  ،سياسة ،مايكل ،دمبر .1
  .47، ص لواءغنايم، زهير، . 2
مؤسسة الدراسات . هي الوحدة اإلدارية التي كانت تسمى سنجقاُ أو لواء والمشرف عليها المتصرف :المتصرفية. 3

  .46 ص ،القضية الفلسطينية ،الفلسطينية
  . 13ص  ،فلسطين ،بهجت ،صبري. 49ص  ،2قسم  ،10ج  ،بالدنا ،مصطفى ،الدباغ. 4
  . 50، صلواءغنايم، زهير، . 13، صفلسطينصبري، بهجت، . 5
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بغية منع قيـام   ،التشكيالت اإلدارية المدنيةو بما ينسجمالتشكيالت هذه حافظت على لألوقاف قد 

  .1أو تباينات في المجال المدني والشرعي الخاص باألوقاف تداخالت

رحل الحكم العثماني عن الناصرة دون عودة، بينما احتلـت   1918وفي أيلول من عام 

في ذلك شأن بقيـة   فرضت عليه األحكام العسكرية، شأنهو ،الوحدات البريطانية أراضي القضاء

القدس والخليل ويافا وغـزة  : ألوية هي خمسةوبموجب ذلك قسمت فلسطين إلى  ،متصرفية عكا

ألغيت اإلدارة العسكرية واستبدلت بإدارة مدنية تمهيـداً لتنفيـذ   ) 1920(وفي عام . 2وبئر السبع

تم إلغاء لواء ) 1922(ومع انفاذ صك االنتداب عام  ،اتفاقية سان ريمو، ونصوص صك االنتداب

قسـمت  ) 1924(وفي عـام  . 3مركزه حيفاوضم لواء فينيقيا تحت اسم اللواء الشمالي و ،الجليل

  :ألوية وهي على النحو اآلتي ثالثةفلسطين إدارياً إلى 

 ويشتمل على أقضية حيفا وعكا والناصرة وطبريا وصفد ونابلس وجنـين و : اللواء الشمالي) 1

  .4بيسان ومركزه حيفا طولكرم و

كزه القدس، وتشتمل مقاطعة لواء القدس يافا، ويشتمل على مقاطعة القدس ومقاطعة يافا ومر) 2

القدس على أقضية القدس ورام اهللا وبيت لحم وأريحا، أما مقاطعة يافا فتشتمل على قضـائي  

  . 5يافا والرملة

  . وبئر السبع ومركزه غزة) الخليل(اللواء الجنوبي ويشتمل على أقضية غزة وحبرون ) 3

قـاف قـد أبقـت التشـكيالت     ونالحظ أن حكومة االنتداب والهيئات اإلدارية العليا لألو

الخاصة باألوقاف على غرار التشكيالت اإلدارية المبينة بغية منع قيام تداخالت أو تباينات فـي  

  . المجال المدني والشرعي الخاص باألوقاف وتبعية العديد من الدوائر ذات العالقة
                                                            

  . 161، ص ملكيةأبو بكر، أمين، . 1
 ص ،2، ق 2، ج بالدناالدباغ، مصطفى، . 87، ص ملكيةالحزماوي، محمد، . 187، ص فلسطين ،بهجت ،صبري. 2

12 – 13 .  
  . 958، صموسوعةأبو حجر، أمنة، . 3
  . 727، ص 1/9/1924، ت )116(الوقائع، ع . 4
   .م .ن. 5
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انفصـلت  أما في عهد االنتداب البريطاني فقد حافظ قضاء الناصرة على تبعيته لعكـا، و 

التي ألحقت مباشـرة  .عكا عن بيروت ، وأصبح يدين بتبعيته لمدينة القدس مقر حكومة االنتداب

  . 1بوزارة المستعمرات في لندن

  )م1948 – 1922(التشكيالت اإلدارية لألوقاف الفلسطينية في العهد البريطاني  :ثانياً

  :المجلس اإلسالمي األعلى -أ 

، 2األوقـاف  دولة العثمانية تدار من قبل نظارةية زمن الكانت األوقاف والشؤون اإلسالم

، وهذا يختلف عن الوضع فـي فتـرة االنتـداب    3وكانت المحاكم الشرعية تخضع لشيخ اإلسالم

البريطاني على فلسطين، حيث أصبحت إدارة الوظائف الدينية بيد موظفين انجليزيين ويهود فترة 

رئيساً  Norman Bintwich(4(تويش نورمان بنلمدني، وخاصة عندما عين الحكم العسكري وا

، وكانت لـه صـالحية تعيـين    Herbert Samuel(5(للقضاة في عهد إدارة هربرت صموئيل 

على األوقاف وما يتبعها مـن مسـاجد ومـدارس     شرافإلاالقضاة المسلمين للمحاكم الشرعية و

  .6ومؤسسات إسالمية

من األجانب، وبـدأوا يتنبهـون إلـى    دارة شؤونهم الدينية شعر األهالي بالخوف على أ

مـن  ذلـك  وطلب المسلمون  7زمن المفتي الشيخ كامل الحسيني بأيديهمضرورة إدارة شؤونهم 

                                                            
  . 45ص  ،لواءغنايم، زهير، . 172- 170، ص ملكيةأبو بكر، أمين، . 1
  . 146ص  ،تاريخجبارة تيسير، . 266، ص فلسطينخلة، كامل، . 2
  . 146ص  ،تاريختيسير،  ،جبارة. 3
شخصية يهودية درس الحقوق، وكان يعمل في إدارة هربرت صموئيل وكان مشرفاً على المحاكم الشرعية  :تويشبن. 4

خلة . 137، ص فلسطينالسفري، عيسى، . واألوقاف، وبعد محاولة اغتياله استقال والتحق بالتدريس في الجامعة العبرية

  . 165، ص القياداتالحوت، بيان، . 266، ص فلسطينكامل، 
عمل على تهويد فلسطين وأسس الجامعة وهو اول مندوب سامي على فلسطين يهودي بريطاني الجنسية، : لصموئي. 5

 عامو .الصهيوني العبرية بالقدس، وألغى القوانين العثمانية واستعاض عنها بقوانين جديدة تساعد على تحقيق المشروع

  .180ص  ،القياداتالحوت، بيان، . 145، ص طينفلسالسفري، عيسى، ،أصبح اليهود يمتلكون حوالي مليون دونم 1925
  . 146، ص تاريخجبارة، تيسير، . 53ص  سماحة، محسن، عيسى،. 266خلة كامل، فلسطين، ص . 6
  . 11، صسماحهمحسن، عيسى،  .)ص(هو من عائلة الحسني في القدس يعود نسبه إلى الحسين بن علي سبط الرسول . 7

  . 11ص



 28

وبدأت الجرائد العربية في فلسطين تحث اإلنجليز علـى هـذا    1صموئيل في أثناء زيارته لنابلس

 .2هالطلب، فأضطر صموئيل للموافقة علي

وأصبح . 3 21/3/1921بسبب وفاة كامل الحسيني بتاريخ لكن تم تأجيل تشكيل المجلس 

 .وأصبح منصب اإلفتاء شاغراً حتى طالب األهالي بتعيين الحاج أمين الحسيني خلفاً ألخيه عليه

بعد إجراء االنتخابات وتشكيل المجلس اإلسالمي األعلـى بشـكل رسـمي بتـاريخ      وتم تعينه

9/1/19224 .  

اق المؤقت إلى اتفاق دائـم، يخـول بموجبـة    وافق وزير المستعمرات على تحويل االتف

  . 5المفتي صالحية اإلشراف التام على أموال الوقف

نشر قانون تضمن إنشاء المجلس اإلسالمي األعلى الذي تـألف مـن    1921وفي نهاية 

رئيس العلماء الذي يتولى منصبه مدى الحياة، وعضوية أربعة أعضاء ينتخبـون لمـدة أربـع    

تم االتفاق على عقد انتخابات لتشكيل المجلس اإلسالمي بعد فشل اقتراح ومن أجل ذلك . 6سنوات

بتأجيل االنتخابات، وعلى أثره انسحب راغب مع خمسة من مؤيديـه   7اقتراح راغب النشاشيبي

عـام  كانون الثاني وتم اجتماع هيئة الناخبين في القدس في . 8احتجاجاً على عدم تلبية اقتراحهم

                                                            
  . 146، ص فلسطينجبارة، تيسير، . 1
  . 87ص  ،4ج . الموسوعة الفلسطينية. 147ص  ،تاريخجبارة تيسير، . 266، ص فلسطين ،كامل ،خلة. 2
  .147ص  ،تاريخ ،تيسير ،جبارة. 566ص ) 1(م  ،مذكرات ،عزت ،دروزة. 3
وشب وترعرع وتعلم على يد محمد رشي رضا وجمال الدين االفغاني  ولد في مدينة القدس. الحاج أمين الحسيني. 4

   .147ص ،سماحةمحسن، عيسى، . وهو أخو كامل الحسيني .حمد عبدهوم
  . 244ص  ،تاريخالكيالي، عبد الوهاب، . 5
  . 267ص  ،تاريخ ،كامل ،خلة. 4-3، ص 1/4/1926، ت 160ع  ،الوقائع. 6
سة الحربية، وأتم دراسته فيها ودرس المرحلة الثانوية في استانبول وتخرج في مدرسة الهند 1880ولد في القدس سنة .7

حمادة، محمد، . وعين مهندساً لألشغال العامة في لواء القدس، وانتخب نائباً عن القدس في مجلس النواب العثماني

  . 92ص  ،3، ج موسوعة
  . 27ص  ،قضية ،تيسير ،جبارة. 267، ص تاريخخلة، كامل، .8
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صوتاً  40ناخباً، وحصل الحاج أمين الحسيني على  47حضور وتمت عملية االنتخابات ب 1922

  .1وأصبح بذلك رئيساً للمجلس اإلسالمي األعلى مدى الحياة

ممـثالً   3مفتي حيفا ممثالً عن منطقة عكا، وعبد اهللا الدجاني 2وانتخب الشيخ محمد مراد

مثالً عن منطقـة  م 5ممثالً عن منطقة غزة، وعبد اللطيف صالح 4عن منطقة يافا، وسعيد الشوا

مضابطهم االنتخابية لرئاسة  عضاء كل أربع سنوات مرة، وحيث يقدمونانتخاب اآل نابلس وجدد

األهـالي   ينتخب كل لواء مندوبه أو مندوبيه بواسطة المنتخبين الثانويين الذين ينتخبهمو.6المجلس

  .7وفقاً لقانون انتخاب النواب العثمانيين

فقد وقف فـي وجـه السياسـية     ،واسع لخدمة القضايا الوطنية وقام المجلس منذ تاسيسه بنشاط

رض فلسطين وقاوم نشاط انشاء الوطن القومي اليهودي على أالبريطانية التي قامت على اساس 

  .الحركة الصهيونية ومؤسساتها

  :وظائف المجلس اإلسالمي وأعماله

  : يا الوطنية ومنهابالقضا اهتمامهالمجلس اإلسالمي بعدة أعمال ووظائف تبين مدى  قام

                                                            
  . 27، ص قضيةجبارة، تيسير، . 267، ص تاريخخلة، كامل، . 1
، ص رجال. نويهض، عجاج. 1922تعلم في األزهر وتم انتخابه عضواً للمجلس اإلسالمي عام : مد مرادالشيخ مح. 2

138 .  
، وتلقى أصول العربية والفقه عن والده وعمه وتعلم التركية والفرنسية، عمل 1871ولد في يافا عام : عبد اهللا الدجاني. 3

د االحتالل البريطاني لفلسطين عين قاضياً لمحكمة الصلح وانتخب أول قاضياً في محكمة بداية يافا في العهد العثماني، وبع

  . 177ص ،أعالممناع، عادل، . 1927، وتوفي عام 1921عضو ممثالً ليافا في المجلس اإلسالمي األعلى عام 
ي حتى وفاته عام للمرة الثانية والثالثة، وبق انتخب عضواً للمجلس اإلسالمي األعلى وأعيد انتخابه عضواً: سعيد الشوا. 4

  .233، ص أعالمعادل،  ،مناع. 1930
تولى العديد من األعمال في اآلستانة في العهد العثماني، وكان أول رئيس لمعهد الحقوق في : عبد اللطيف صالح. 5

ي إلى نابلس بعد احتالل الفرنسيين لسوريا وتم انتخابه ف ، عاد 1936هو احد االعضاء في اللجنة العليا عام دمشق، 

  . 36ص  ،رجالنويهض، عجاج، . 1954توفي عام . لمجلس اإلسالمي عن لواء نابلسا
  . 15، ص 124، ع 95 ومركز إحياء التراث، . 4 – 3، ص 10/1/1922، ت 58الوقائع، ع  6
  . 4+3، ص 10/1/1922، ت 58 ،ع: الوقائع. 7
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إدارة األوقاف اإلسالمية ومراقبتها، وتدقيق الميزانية، والتصـديق عليهـا، وتقـديمها بعـد     ) 1

   .1التصديق للمحاكمة لإلطالع عليها

شرف على تعين مـوظفي  دارية والمالية ألسياسية واإلالشؤون الدينية وارعاية لى إ باإلضافة )2

 ودراسـة .3الموظفين أسماءياتهم والمصادقة على قوائم ورواتبهم ودرجاتهم وترق ،2األوقاف

  .4طلبات لجان توجية الجهات فيما يتعلق بالتعينات

محكمـة   القضـاة الشـرعيين ورئـيس    ترشيح مجموعة لمصادقة الحكومة عليها ثم تعيين) 3

تعيين المفتيين من المرشـحين  و . 5ومفتشي المحاكم الشرعية االستئناف الشرعية وأعضائها

ضـعه المجلـس   خاصة وفقاً للقانون الخاص الذي وثة الذين تنتخبهم الهيئة االنتخابية الالثال

  . 6اإلسالمي

مثل تعيين عبـد الـرحمن صـبري     7تعيين مدير األوقاف ومأموريها وسائر موظفي الشرع) 4

مـن  محمد عبد المجيد و. 19418وقافها عام  ألكيالوو 1938 – 1935وأعظاً للناصرة من 

   .11محمد حسين الخطيب إماماَ لقرية المجيدلو. 10أماماَ لقرية الرينة 9قينبر أهالي قرية

                                                            
  . 87ص  ،4الموسوعة الفلسطينية، ج . 4+3، ص 10/1/1922، ت 58 ،الوقائع، ع 1
   .ب ص ،26/7/1927ت  ،549ع  ،101 و ،اللواء الشمالي .2
  .م .ن .3
   .ب ص ،24/11/1942ت  ،3421ع  ،93و ،اللواء الشمالي .4
  . 4+3، ص 10/1/1922، ت 58الوقائع، ع . 5
  . 31، ص طردبيتي،  ،موريس. 4+3، ص 10/1/1922، ت 58الوقائع، ع . 6
  . 71ص  ،ب ،، ب ع95 و ،مركز إحياء التراث. 4+3، ص 10/1/1922، ت 58الوقائع، ع . 7
  .43، ص 8/7/1941، 190، ع 75 والناصرة، . 8
قدماً عن سطح البحر مساحة أراضيها  2190ترتفع  2كم 31تقع نحو الجنوب الغربي من نابلس وعلى مساحة : قينبر. 9

   .547ص  ، 2، قسم 2، جزء بالدناالدباغ، مصطفى، . دونم 12628
  .4، ص 31/3/1935، ت 126، ع 75 و، الناصرة. 10
  .4، ص 31/8/1935، ت 573، ع 75 والناصرة، . 11
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عزل جميع موظفي الشرع واألوقاف والمعاهد اإلسالمية التي ينفق عليها من مال الوقـف،   )5

وعلى المجلـس بيـان    وعند عزل أحد الموظفين على اإلطالق تعطي المعلومات للحكومة

   .1األسباب

م راهين إلثباتها من أجل إعادتها وتسلياألوقاف اإلسالمية وإقامة األدلة والبجميع  البحث عن) 6

   .2ويطبق المجلس شروط الواقف في صرف واردات األوقاف .عائداتها للمجلس اإلسالمي

االتفاق بين المجلس اإلسالمي والمحاكم الشرعية على كل ما يتعلق باألوقاف مثـل الحكـر،   ) 7

   .3يجوز للمحاكم التصرف بدون هذا االتفاق واإليجار واالستبدال وال

   .4نشر خالصة أعماله وحساباته كل سنة مرة في نشرة خاصة) 8

النظر في طلبات المساعدات المالية التي يرفعها المواطنون عن طريق مـأموري األوقـاف   ) 9

   .5للمجلس والرد عليها

عن طريق مأموري األوقاف في النظر في مطالب هيئة اختيارية المدن والقرى التي ترفع ) 10

  .6ألويتهم

والقيام ببناء المسـاجد والمقـابر   وأعمارها عقارات األوقاف  المجلس عمليات ترميم متابعة) 11

المساعدات المالية وتحمل معظم النفقات الخاصـة   ومن األمثلة على ذلك إرسال  7وغيرها

المقبـرة اإلسـالمية   باألوقاف في مدينة الناصرة حيث ساهم المجلس فـي نفقـات سـور    

في بنـاء  جنيه ) 100(وكذلك ساهم بمبلغ . 8جنيه، والباقي دفعته بلدية الناصرة) 200(بقيمة

                                                            
  . 4+3، ص 10/1/1922، ت 58الوقائع، ع . 1
  م. ن. 2
  .م. ن. 3
  . م. ن. 4
  . 18، ص 28/10/1941، ت 6424ع  ،99 واللواء الشمالي، . 5
  . 17، ص م. ن. 6

   .5ص  ،12/5/1943ت  ،1202ع  ،97 و ،اللواء الشمالي 7.
   .، ب ص10/9/1942، ت 670، ع 75 والناصرة، . 8



 32

 وبناء منـارة لجـامع  . 1إلقامة مئذنة مسجد كفر كنا اًجنيه)30(و .مسجد قرية يافة الناصرة

، 3هيجـا خر في قرية كوكب أبـو ال عانة لبناء جامع في قرية معلول وأ، وتقديم إ2كفر مندا

فنالحظ أن المجلس ساهم بشكل كبير في بناء معظم المساجد والعقارات الوقفية وترميم مـا  

 4دمر منها بسبب األحوال الجوية أو االعتداء، وكذلك دفع المجلس للمحامي معين الماضـي 

   .5وقدم إعانة مالية لمدرسة البنات اإلسالمية في الناصرة. أجرة دعوى دحيه الكلبي

مور المالية المتعلقة بدوائر األوقـاف مـن حيـث التمحـيص     بمتابعة األلس اهتم المجو

ائر األوقاف مع فـاحص الحسـابات   جراء فحص دوري لدووأ ،الوردات والنفقاتدقيق في والت

 ،1932 و 1927بـين األعـوام   س سنوات لكل دوائر األوقاف وقع معه عقداً لفحص خم حيث

لوقفية بتحضير وثـائق ايـرادات السـنوات السـابقة     بالغ الدوائر امور األوقاف إوطلب من مأ

  .6ونفقاتها

تسجيل جميع األوقاف بما فيها المساجد والمقابر والمقامات واألراضي والعقارات الوقفيـة  ) 12

فلسطين وقراها باسم الوقف اإلسالمي الصحيح، لصونها وحمايتها مـن أي   في جميع مدن

لس جميع الضرائب التي فرضت علـى أوقـاف   وسدد المج. 7استيالء من اليهود اعتداء أو

  . 19378 – 1932مدينة الناصرة من عام 

األراضي الفلسطينية ومنع وقوعها بيـد المؤسسـات    الكثير منالمجلس اإلسالمي  أنقذ

منذ تأسيس المجلس اإلسالمي األعلى " الصهيونية، ووصف الحاج أمين الحسيني هذا الدور بقوله

إلدارة المحاكم الشرعية واألوقاف والشؤون اإلسالمية في فلسطين عام الذي انتخبه الفلسطينيون 

                                                            
  . 6بيان المجلس اإلسالمي األعلى، ص .، ب ص10/9/1942، ت 670، ع 75 والناصرة، . 1
  . 9، ص 4/4/1935ت  ،، ب ع80 واللواء الشمالي، . 2
   .م. ن. 3
  . 9، ص 1935/ 4/4ت  ،، ب ع80 ألوقاف، اللواء الشمالي، وهو محامي ا: معين الماضي. 4
  . 6ص  ،بيان المجلس اإلسالمي األعلى. 9، ص 4/4/1935ت  ،، ب ع80 واللواء الشمالي، . 5
  . 57، صأوقاف قضاء حيفافشافشه، راضي،  .5ص  ،12/5/1943ت  ،1202ع  ،97 و ،اللواء الشمالي. 6
  . 20، ص 22/9/1935، ت 77 واللواء الشمالي، . 7
  . 4+3، ص 24/2/1933ت  ،، ب ع81 واللواء الشمالي، . 8
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قام بأعمال عظيمة لصيانة األراضي من الغزو اليهودي، فمنـع بواسـطة المحـاكم    .  1"1922

الشرعية فكان يشتري من أموال األوقاف اإلسالمية كثيراً من األراضي التـي كانـت عرضـة    

وكـذلك اشـترى   . ابها المحتاجين ليصرفهم عن البيـع للبيع، وأقرض من صناديق األيتام أصح

وكان الحاج أمين الحسيني يشـتريها بصـفته رئـيس    . أراضي مشاع كثيرة في مناطق مختلفة

، فمنع بذلك األهـالي مـن بيـع هـذه األراضـي،      2المجلس اإلسالمي ويجعلها وقفاً على أهلها

ومن األمثلـة  . 3الخمس للمجلس واستمروا في عملهم فيها، مقابل دفع جزء من المحصول يعادل

على ذلك شراء أرض المصلبة في قرية صفورية لينقذها من االعتداء الصهيوني عليها، ونجـح  

  .4في ذلك واعتبرت أرضاً وقفية للمسلمين

مناطق فلسطين يحث األهـالي علـى التمسـك     عدة رسائل إلى كلوبعث الحاج أمين 

ختلف المناطق التي كان اليهـود يحـاولون شـراء    وزار بنفسه م ،بأراضيهم وعدم بيعها لليهود

. ويعتبر خيانة عظمـى  ،ووضح للسكان أن بيع األرض محرم في الدين اإلسالمي. أراض فيها

حيث زار الواعظ عبـد  . 5في هذا الشأنوكذلك حث أئمة المساجد على أن تكون خطب الجمعة 

 14/6/1937اهـل فـي   م عينو 31/5/1937معلول في الرحمن عدة قرى ومن أبرزها قرية 

  . 12/6/19376 وقرية الرينة في

كما شكل المجلس لجانا وجمعيات من العلماء والمفكرين لوعظ النـاس وحـثهم علـى    

اليهـود فـي صـفقات     ومنافسة ،مين للدفاع عن الفالحينولجانا من المحا ،ضيهمااالحتفاظ بأر

  .7راضي التي يعقدونها في المحاكم األ

                                                            
  . 124ص  ،ملكيةعودة، عبد الجبار، . 353، ص ملكيةالحزماوي، محمد، . 1
  . 124ص  ،ملكيةعودة، عبد الجبار، . 354، ص ملكية ،الحزماوي، محمد. 2
  . 57، ص قضية، جبارة، تيسير، 355، ص ملكية ،الحزماوي، محمد. 294، ص القياداتالحوت، بيان، . 3
  .6/1/1935/  10، م 79 واث اإلسالمي، إحياء التر. 4
  .57، ص قضيةتيسير،  ،، جبارة355، ص ملكية ،الحزماوي، محمد. 294، ص القياداتالحوت، بيان، . 5
  . ، ب ص14/6/1937، ت 10 ع ،75 والناصرة، . 6
  .355ص  ،ملكية ،محمد ،الحزماوي. 7
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تقال مقاومة عمليات انسنويا للعلماء ورجال الدين ليعقد مؤتمرا وكان المجلس اإلسالمي 

حيث  1راضيشان بيوع األبمؤتمرا في القدس  عقد المجلس 29/12/1934ففي .راضي لليهوداأل

 و يقـوم بعمليـة  أرضـه أ ر من يبيع راضي لليهود وتكفُفتوى شرعية تحرم بيع األ هصدر عن

في مقـابر   من يقوم بذلك يمنع دفنه، و2لرسول والمسلمينخيانة هللا ول واعتبارها ،السمسرة لبيعها

مية لتقصي ومالحقة الـذين يبيعـون   سالالمؤتمر تشكلت جمعية الهداية اإل وفي هذا. 3المسلمين

  .4راضيهم لليهودأ

ول فـي مدينـة القـدس بتـاريخ     في عقد مؤتمر علمـاء فلسـطين األ  ونجح المجلس 

ئمة المساجد والوعـاظ  الدين ورجال اإلفتاء وأعالم من علماء ) 500(وحضره ،  25/1/1935

وحمايـة   ،كيفية مواجهة الصـهيونية  فيهبحث . 5مين الحسينيلمدرسين برئاسة الحاج محمد أوا

 .طريق السماسرة والعمالء وسبل التصـدي لهـم  لى اليهود عن األراضي العربية من التسرب إ

تـأثير السماسـرة    وناقش ،ذلك بعد ايضاح عواقب في وجوههموضرورة اقناع الناس بالوقوف 

  .6يبها لليهودرض وتسرالذين يتأمرون على األ من وموقف الشرع

   :برز قرارات المؤتمر ما يليوكان من أ

ائع والسمسـار خـارجين عـن    واعتبار الب ،راضي لليهودإصدار فتوى دينية بتحريم بيع األ) 1

 .7عليهم والصالة ،لمينتوجب مقاطعتهم وحرمانهم من الدفن في مقابر المساالسالم  

بيـع األراضـي لليهـود،    مطالبة حكومة االنتداب البريطاني بوقف الهجرة اليهودية ومنـع  ) 2

 .8غنياء مزارعين من جشع المالك الكبار واألصدار قانون يحمي صغار الوإ

                                                            

  . 59، ص أوقاففشافشه، راضي،  1.

  .355ص  ،ملكية ،محمد ،الحزماوي 2.
   .139ص  ،4مج  ،القسم العام ،الموسوعة الفلسطينية 3
  .م .ن. 4

  .356ص  ،ملكية ،محمد ،الحزماوي 5.

  . 60ص ،أوقاففشافشه، راضي، . م. ن .207ص  ،فلسطين ،عيسى ،السفري 6.
   .356ص  ،ملكية ،الحزماوي، محمد .207ص  ،فلسطين ،عيسى ،السفري .357ص  ، ملكية،محمد الحزماوي،.7

  . 243 ص ،نشاط ،محمد ،سليم 8.
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 .1و خيرياذريا أ رضه وقفاًبالموافقة لكل من يرغب في تسجيل أمطالبة المندوب السامي ) 3

مرائهم وزعمائهم حول المخـاطر التـي تحـيط    لى ملوك العرب والمسلمين وأنداء إتوجيه ) 4

 .2 بفلسطين

 .3تنفيذ القرارات  لتولٌيمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث جمعية األ تشكيل) 5

 الحسـيني والقـي   أمينبرئاسة الحاج مر بالمعروف والنهي عن المنكر تشكلت لجنة األ

عن المنكـر   عروف والنهي، وأكد فيها على ضرورة األمر بالمات المؤتمرخطبته في بداية جلس

 راضـي واتهمهـم  ، ووجه نقداً للسماسرة وبـائعي األ خالق الحميدةباأل لتحليوطالب المسلمين 

، خالق الحميـدة القيم الدينية واأل بناء المسلمين في فلسطين علىواهتم المجلس بتربية أ. بالخيانة

  .4جنبية في المدارس األ مأبنائهحيث حذرهم من تعليم 

مـين  برئاسة الحـاج أ  ،قدسعقد مؤتمر علماء فلسطين الثاني في ال 14/2/1936وفي 

ن لـم يسـتطعوا حضـور    الجمعيات وعدد من العلماء الذي وأعضاء، وحضره رؤساء الحسيني

المطالبـة   عـادة قرر المؤتمر إ ،، وبعد مناقشة حالة البالد وكيفية رد الخطر عنهااألولالمؤتمر 

  . 5راضي لليهود قاف الهجرة اليهودية ومنع بيع األيبا

، وأصدر بيانـاُ  1936ضراب وثورة عام ووقف المجلس اإلسالمي إلى جانب فعاليات إ

ئر المجلس والمـدارس التابعـة لـه وأعمـال     ضراب دوانص على إعالن إ 21/6/1936في 

  .6شعائر الدينية نشاءات والبناء والمصانع مع استثناء ما يتعلق بالاإل

                                                            

  . 207ص  ،فلسطين ،عيسى ،السفري 1.

 .356ص  ،ملكية ،محمد ،الحزماوي .130ص  ،فلسطين ،خليل ،محسن 2.
  .130ص  ،فلسطين ،محسن، خليل .3
  . م. ن. 4
  .362ص  ،ملكية ،محمد ،الحزماوي .210ص  ،فلسطين ،عيسى ،السفري. 5
  .209ص  ،القيادات ،بيان ،الحوت. 6
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، وذلك من خالل تخفـيض  ضرابفترة اإل وساند المجلس الحركة الوطنية ماديا ومعنويا

يجار بمبلغ فى عطية الذي كان علية دفع قيمة إكما حدث مع مصط .يجار العقارات الوقفيةنسبة إ

زيد بو وكذلك تم التخفيض لمحمد حمدان أ .مأل 331جنيهات و  7فدفع  ،مأل 669جنيهات و  8

 ،مـل  100جنيهـات و   7لى مل إ 400ت و جنيها 8ولنجيب عبود الداموني من  ،نفس المبلغ

وقـد انعكـس   ،  1مل 500جنيهات و  5لى مل إ 500جنيهات و  6ن الخواجا من ولمحمد حسي

   .2بشكل كبير سلبيا على دخل األوقاف حيث أنخفض ذلك

منتخبة، فإذا رأى ثلثهـا عمـالً   من حق المسلمين مراقبة المجلس بواسطة الهيئة الوكان 

وإذا . يستدعي السؤال مباشرة أو بناء شكوى فللهيئة أن تدعو بقية المنتخبين بواسـطة الـرئيس  

رأى ثلث األعضاء الحاضرين إقالة عضو من المجلس فينتخب له خلف على األصول، ويعرض 

  . 3أسمه على المجلس اإلسالمي الستالم وظيفته

بتـاريخ   Androz نية حادثة اغتيال حـاكم الجليـل انـدروز   استغلت السلطات البريطا

ت باسم اخوان القسام بسـبب زيـادة   في الناصرة على يد مجموعة عسكرية عرف 26/9/1937

لى اعتقال عدد كبير من رجال المقاومـة ومـع   مما أدى إ ،4نحاء البالدأعمال العنف في كافة أ

ني وجرت محاوالت العتقاله، ين الحسيماستمرار االضطرابات وبت حل المجلس وعزل الحاج أ

  .5لى لبنانحرم وانتقل بعد ذلك إلى يافا ثم إلى الإال انه لجأ إ

شراف علـى  لأل 6برئاسة يوسف هيكللجنة حكومة االنتداب  عينتوبعد انتهاء المجلس 

 ويوسف طهبوب ولكن على الرغم مـن  ،7عضائها كمال اسماعيلاألوقاف االسالمية وكان من أ

                                                            
 .26ص  ،1936ت  ،283ع  ،77 و ،الناصرة. 1

  .39ص  ،10/8/1937ت  ،596ع  ،44 و ،الناصرة 2.
  .57، ص قضيةتيسير،  ،، جبارة355، ص ملكية ،الحزماوي، محمد. 294، ص القياداتالحوت، بيان، . 3

91ص  ،المفتي ،تسفى ،البيلغ ،210ص  ،القيادات ،بيان ،الحوت  ..4  

92ص  ،تيالمف ،تسغى ،البيلغ  ..5  
 وأكمل دراسة ،ولد في يافا ودرس المرحلة االبتدائية والثانوية فيها ثم التحق بالكلية العربية بالقدس :يوسف هيكل. 2

مفتش عام األوقاف االسالمية وبقي في عمله حتى مديراً ألوقاف اللد و  عينوالحقوق بفرنسا وحصل على شهادة الدكتوراه 

  .662 – 657ص  ،اعالم ،يعقوب ،العودات .هحيث قدم استقالت 1943 عام

ص  ،القيادات ،بيان ،الحوت .ثم مارس المحاماة حتى وفاته .وكان عضو المجلس اإلسالمي ،من عنبتا :كمال إسماعيل 7.

210. 
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ولم يكن لها دور سوى ما تقدمه حكومة  ،نها كانت مجردة من الصالحياته اللجنة إال أتشكيل هذ

  .1الموافقة عليهعليها االنتداب لها ويجب 

  : لجنة األوقاف العمومية -ب 

رئيسـاً   -الحاج أمين الحسيني–وتألفت من مفتي القدس ، 1921تشكلت هذه اللجنة عام 

ومن أبـرز أعمالهـا، تنظـيم    . 2ن كل لجنة محليةوعضوية مدير ومأموري األوقاف وعضو م

الميزانية السنوية لعرضها على المجلس اإلسالمي، وتبليغ دوائـر األوقـاف بميزانيتهـا للعـام     

رئاسـة   ، ومثلت هذه اللجنة حلقة الوصل بين4تعيين وعزل كتبة األوقاف ومأموريهاو. 3الجديد

المنتشرة في األلوية واألقضية من جهـة  مختلف مديريات األوقاف والمجلس اإلسالمي من جهة 

يـوم معـين    ويحـدد مين الحسـيني  مرة واحدة كل عام برئاسة الحاج أ وكانت تجتمع. 5أخرى

  .6مناقشة الميزانية واقرارها لالجتماعها 

  :مديرية عموم األوقاف -ج 

أدارت األوقاف العامة التي يشرف عليها المجلس اإلسالمي األعلى في مدينـة القـدس   

سالمي على هيئة كلفها المجلس اإلوتعتبر أ. ع أوقاف فلسطين بما فيها أوقاف مدينة الناصرةجمي

وكانت في العهد العثماني . 7وكانت أوامر تعيين مديرها وعزله تصدر عن هذا المجلس. في ذلك

ويترأس هـذه المديريـة مـدير    . 8العثماني ملحقة بسرايا الحكومة على مقربة من دائرة الطابو

وذلك من خالل مراكـز األوقـاف     سالميةوقاف اإلشرف على إدارة شؤون األياألوقاف الذي 

على رأس كل منها مأمور وعكا ونابلس والخليل وغزة  ويافا القدس التي وتقع فيالفرعية الستة 

                                                            

45ص  ،سياسة ،مايكل ،دمبر .210ص  ،القيادات ،بيان ،الحوت  .1  
  .4، ص 10/1/1922، ت 584 ،الوقائع. 2
  . ، ب ص20/5/1947، ت 1407، ع 93 ولشمالي، اللواء ا. 3
  . ، ب ص20/5/1947، ت 1407، ع 93 واللواء الشمالي، . 4
  . ، ب ص11/11/1934، ت 476، ع 88 واللواء الشمالي، . 5
  .م .ن .6
  . 739ص  ،مذكراتدروزة، عزت، . 7
  . 420 – 419، ص ملكيةأبو بكر، أمين، . 8
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يقوم بإنفاذ النظم واألوامر والتعليمات الصادرة عن المجلس اإلسالمي، ويبلغها بحكم منصـبه  و

لقى المدير الكتب التي ترفع إليه من مأموري األوقاف في األولوية واإلجابة لمأمور األوقاف، ويت

داريـة المتعلقـة   إلااصدار التعليمات الخاصة باألمور و. وتقديم اإلقتراحات 1على كل المطالب

، بحيـث  صدار المجلس قراره بذلكو فصل الموظفين بعد إألموظفين سواء في مجال التعينات با

للجباية بدالً   توفيق حمو بتعيينالوثائق إلى اقتراحه وأشارت صحابها بتبليغ أيتم تكليف المأمور 

   .2من المتوفى كمال جراح

وقاف مـن حيـث   دارية الخاصة المتعلقة بموظفي األوتشرف المديرية على الشؤون اإل

وعقد جلسات لمـأموري األوقـاف    .اتهم السنوية وترفياتهمهم ورواتبهم وزياداتتهم وتصنيفااجاز

وتقوم ببحث المطالب الماليـة لـدوائر    3بإشراف لجنة تنسيق موظفي األوقاف لوضع كادر لهم

ومتابعة مسـح وتسـجيل    4األوقاف وتنظيم الرد عليها بعد معرفة موقف المجلس اإلسالمي منها

ة عن طريق مأموري األوقاف وذلك بأتباع أسـاليب لحفـظ   راضي األوقاف مع ممثلي التسويأ

  .6خرىير أراضي األوقاف وعقاراتها األدار التعليمات المتعلقة بتأجصوإ 5حقوق الوقف

ويبلغ المدير المسؤولين بإنجاز كافة المعامالت الموجودة لديهم واإلجابة بمـا تقتضـيه   

مأمور بتكليـف  الطلب من كافة عقارات الوقف في القضاء وي عن ويعد كشفاً. 7المصلحة العامة

  . 8كافة العقارات الوقفية لجان األوقاف المحلية والكشف عن

المديرية التعليمات المتعلقة بتأجير أراضـي األوقـاف وعقاراتهـا األخـرى،      وتصدر

والثاني بعـد   ،اول السنةأقساط يدفع القسط األول منها  ةوأشارت الوثائق إلى تقسيطها على ثالث

                                                            
  .32، ص 3/1943، 22ت ، 735، ع 99 و ،اللواء الشمالي. 1
  . 3، ص 15/4/1939، ت 809، ع 68 وسجالت عكا،  . 2

1ص  ،12/12/1936ت  ،3676ع  ،101 و ،اللواء الشمالي  ..3  

111ص  ،30/11/1941ت  ،3961ع  ،101 و ،اللواء الشمالي  ..4  

ب ص ،8/4/1939ت  ،724ع  ،77ق  ،الناصرة  .5  

38ص  ،5/3/1933ت  ،122ع  ،77 و ،الناصرة  .6  
  .9، ص9/11/1941، ت 3845، ع 99 واللواء الشمالي، . 7
  .8، ص9/2/1942، ت 414، ع 99 واللواء الشمالي، . 8
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ألوقـاف فسـخ   ومن يتاخر عن دفع أي قسط يحق لـدائرة ا ،شهر ة أشهر والثالث بعد ستة أثالث

  .1االيجار

لمسـاجد  او تـرميم  مثل بناء أدارة على دراسة احتياجات األوقاف العمرانية وتعمل اإل

  .2كشوفات لها وذلك بعد تنظيم دائرة األوقاف ،خرىالعقارات األدكاكين والو

 وقاف وغيرها مع المحامين وتتـابع راضي األتوقع االتفاقيات الخاصة بالمرافعة عن أو

ى المحامي صبحي الخضرا مذكرة إلرفع مدير األوقاف العام  أنأشارت الوثائق إلى قد و ،عملهم

  .3قضية دحية الكلبي فيمام المحكمة للمرافعة أ

راضي األوقاف من الجهات المختلفة وذلك بتفحص تابع االعتداءات التي تتعرض لها أوت

ل التي يجـب اتخاذهـا   ائصدار التعليمات حول الوسب التي تصل من مأموري األوقاف، وإالكت

  .للرد عليها

الصادر ) 1(مدير األوقاف بمسؤوليات وصالحيات أوسع وفقا لنظام األوقاف رقم  تمتع

والتفتـيش بذاتـه او    ،م، ومنها تقديم الدعاوي لدى المحاكم على اختالف أنواعهـا  1947عام 

اقبة الجمعيـات  عقارات األوقاف ومر إيجاروتصديق عقود  ،بواسطة من ينتخبهم من الموظفين

  .4الخيرية وغيرها 

  

                                                            

1943-  1931ت  ،3/1/4م  ،76 و ،اللواء الشمالي  .1  

ب ص ،8/4/1939ت  ،724ع  ،77 و ،اللواء الشمالي  .2  

   . م. ن 3.

  115ص  ،11/10/1941ت  ،ب ع ،100 و ،اللواء الشمالي 4.
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عارف حكمت النشاشيبي، وأحمـد حلمـي   : إدارتها  ومن أبرز الشخصيات التي تولت

يوجد عـدد مـن   و. 4، وإبراهيم سعيد الحسيني3، ومحمد عزت دروزة2، وجمال الحسيني1باشا

  :المدير العامدارة العامة يعملون على مساعدة الموظفين في اإل

  :وقاف العاموكيل مدير األ) 1

في حال غياب مدير األوقاف يعين بديالً عنه يسمى وكيل مدير األوقاف العام، ويعمـل  

حدد دير األوقاف، وتنظيم دفاتر خاصة تكما كان يفعل م ،تقديم التبليغات لمأموري األوقاف: على

قائم على فيها أسماء الجوامع والمساجد غير المضبوطة ومقدار دخلها وخرابها وما يحتاج إليه ال

  .5إدارة شؤونها من النفقات الضرورية

                                                            
، وكان والده ضابطاً في الجيش العثماني ونقل بحكم عمله إلى نابلس، وقدمت 1882ولد في مدينة صيدا في لبنان عام . 1

عائلته معه، تعلم أحمد مبادئ الدين اإلسالمي واللغة العربية وتنقل بين العديد من الوظائف، وعين في بداية شبابه في 

لتحق بالجيش العثماني، وحارب البريطانيين في العراق، لعالمية األولى االحرب اصرف الزراعي في نابلس، وخالل مال

إلى فلسطين بدعوة من الحاج أمين الحسيني  1926وبعد ذلك توجه إلى األردن حيث عين مستشاراً للمالية، وقدم عام 

العربي في القدس، شارك في  ، وبعد استقالته عمل مديراً للبنك1930 – 1926وشغل وظيفة مدير عام األوقاف ما بين 

، فتوجه وبعد عامين أطلق سراحه فنفته السلطات البريطانية إلى جزيرة سيشل، 1936فعاليات الحركة الوطنية منذ عام 

، وتولى رئاستها، وتوفي 1/11/1948إلى مصر وعاد إلى فلسطين، وقام مع رفاقه بتأسيس حكومة عموم فلسطين بتاريخ 

   .414 – 411، ص أعالم الفكرالعودات، يعقوب، . وتم دفنه بالقدس 29/6/1963في لبنان بتاريخ 
وأصبح أميناً عاماً . 1923لقدس عام بالجامعة األمريكية ببيروت وعاد إلى ادرس في مدارس مدينة القدس، والتحق . 2

 ،2ادة، إعالم، فلسطين، ج حم ، وتسلم رئاسة الحزب العربي، للمجلس اإلسالمي األعلى ومديراً عاماً لألوقاف اإلسالمية

  .86ص 
عمالها في مواجهة االنتداب ، شارك في الحركة الوطنية وأ1984 وتوفي عام 1887ولد في مدينة نابلس عام . 3

أبعدته سلطات االنتداب إلى صرفد بتاريخ  1936البريطاني، وبسبب مشاركته في فعاليات اإلضراب والثورة عام 

وأصبح مأموراً لبريد نابلس ثم مديراً لمدرسة النجاح الوطنية في نابلس ثم . ة أشهروبقي هناك مدة ثالث 18/6/1936

، إعالم الفكر، العودات، يعقوب، 8، ص مذكراتدروزة، عزت، . 3 .)1937. 1932(مديراً عاماً ألوقاف فلسطين عام 

  .212ص 
ام دراسته و بمثابة وكيل أو مندوب للحاج أمين تعلم في مدارس الحكومة العثمانية في القدس، ثم ذهب إلى اآلستانة إلتم. 4

. في مدينة الخليل التي كانت بالنسبة للحاج أمين ذات أهمية خاصة في السياسية المحلية كما عمل مديراً لألوقاف العامة

  .787، ص مذكراتدروزة، عزت، 
  61، ص 12/11/1931، ت 6756، ع 68 وسجالت عكا، . 5



 41

  : ومن واجباته ومهامه

األوقاف اإلسالمية الخاصة بقضاء الناصرة جميعها على أن تحتوي على المسـاحة   إحصاء -1

  .1التقريبية، وعلى أسماء المساجد واألوقاف الذرية

م طلب 28/9/1933في لعقارات الوقفية، فصي الحقائق، وجمع المعلومات عن مستأجري اتق -2

. مأمور اللواء الشمالي من وكيل قضاء الناصرة إرسال بيانات مفصلة عن خليل المشـعور 

  .2دكاكين وقف شهاب الدين أحدالذي كان مستأجراَ 

معلومات حول العقارات الوقفية، وحاجة بعضها إلى الترميم أو التعمير، كمـا فـي   الإرسال  -3

وهو بحاجة للتعمير ويطلب  ،الذي وصفه الوكيل بالسيئ ، ومسجد قرية دبورية3خان الباشا

  . 6من المأمور إبالغ المجلس اإلسالمي لتقديم المساعدة المالية

فقد طلب المأمور تعمير المقبرة اإلسالمية في العفولة لما تعرضـت لـه مـن خـراب     

  .4ودمار

اللواء الشمالي في استالم قيمة إيجار األوقاف مع المستندات و الوصوالت وإرسالها لمأمور  -4

  .5عكا، مثال ذلك، استالمه من رافع بك الفاهوم قيمة إيجار البايكة من أوقاف عبد اهللا باشا

تسليم العقارات الوقفية واسترجاعها من أيدي المستأجرين، كما هو الحـال عنـدما طلـب     -5

كانت عقـود  وغالباً ما  6المأمور من الوكيل تسليم محمد حسن دكاناً من أوقاف شهاب الدين

اإليجار تسجل باسم الوكيل كمؤجر مثل تسجيل دكان وقف شهاب الدين باسم الوكيل محمـد  

                                                            
  . ، ب ص23/8/1937ت  ،، ب ع)77( والناصرة، . 1
  . 7، ص 28/9/1933، ت 604، ع )70(  والناصرة، . 2
  .8، ص5/1933/ 1، ت132، ع )70( و الناصرة، . 3
   .، ب ص30/5/1933ت  ،، ب ع)75(و الناصر، . 4
  . 11، ص1933، ت )471(، ع )70(  الناصرة ، و .5
  . 3، ص12/3/1934ب ع، ت ) 70(والناصر، . 6
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ومن أبرز وكـالء أوقـاف الناصـرة محمـد     . 1الصفوي كمؤجر للمستأجر خليل المشعور

  . 19473-1941وعبد الرحمن صبري من  19402-1930الصفوي من 

 :المحاسب العام) 2

على  ويوقعوقاف من حيث الواردات والنفقات ئدة لمراكز األق الجداول الشهرية العايدق

 ويحاسـب  ،4لى دوائر األوقـاف لية التي يقرها المجلس اإلسالمي إوصوالت صرف المبالغ الما

  .5جراء المناقصات والعطاءات وغيرها وأ ،المتولين والموظفين من الناحية المالية

  :مراقب األوقاف العام ومهامه) 3

  :ة مرتبطة بوظيفته فيعمل علىتسميته اإلداري

 .6قد أوصى بعدم تأجيرها للمدينينو ،مراقبة تنفيذ تأجير عقارات األوقاف -1

 . 7تكليف مأموري األوقاف إعداد قوائم بأنواع األوقاف ومقدار إيرادها  -2

  عمار وتحديد مقدار عقارات األوقاف التي تحتاج إلى أ تكليف مهندسي األوقاف الكشف عن) 3

  .8تكاليفال  

  )دائرة اللواء الشمالي(مأمورية دائرة اللواء  - د

وخالل فتـرة االنتـداب    ،اإلداريةاحتلت المأمورية المرتبة الرابعة في سلم التشكيالت 

 األوسـط واللواء  ،اللواء الشمالي في عكا هيالبريطاني على فلسطين وجدت ثالثة مأموريات، 

                                                            
  .7، ص28/9/1933، ت 604ع ) 70(والناصر، . 1
  . ، ب ص26/10/1932ت  ،، ب ع70، والناصرة، . 2
  . ، ب ص10/2/1946، ت 252، ع 75 والناصرة، . 3

81ص  ،20/4/1935ت  ،ب ع ،88 و ،اللواء الشمالي  ..4  

   .م. ن 5.

ب ص ،27/5/1928ت  ،5526ع  ،103ق  ،اللواء الشمالي  ..6  

.م .ن   .7  

ب ص ،7/8/1928ت  ،6079ع  ،78 و ،اللواء الشمالي  ..8  
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قضـية  أوقاف اللواء الشمالي عدة أمأمورية شملت وقد . 1واللواء الجنوبي في القدس ،في نابلس

  .وحيفا ،والناصرة ،هي عكا وصفد وطبريا

وكان يرأسها مأمور األوقاف الـذي يـتم تعينيـه مـن المجلـس      .في عكا هاكان مقر

لـى  وثم نقلها إ .24/7/1931ن مركزها كان في حيفا حتى وظهر من خالل الوثائق إ.اإلسالمي

وكانت الدائرة تحتفظ بالسجالت الخاصة باألوقاف والسجالت  .2بب ذلكس إلىعكا دون االشارة 

  .3والسجالت المتعلقة بالموظفين ورواتبهم ودرجاتهم 

  :عمالها من خالل مجموعة من األجهزة التنفيذية ومنهامارست دائرة األوقاف أ

صندوق، يقوم بواجبهما المحاسـب وهـو   الالمحاسب وأمانة : وفيه وظيفتان: قلم المحاسـبة ) 1

، 4حده المسؤول عما يتعلق بمركز اإلدارة من الحسابات، وأعمال الجباة في المركز والملحقاتو

وعليه إدارة شؤون المعامالت الحسابية اليومية والشهرية والسنوية بكل دقة، وتنظـيم إدبـارات   

  . 5المحاسبة وتحقيقها، وربط المخابرات الحسابية بها

األعمال، قيد األوراق الواردة والصادرة بعد كتابتها على وفيه من : قلم التحريرات والتسجيل) 2

وتسجيل عقارات  ،6بها اآللة الكاتبة، وحفظ النسخ الكتابية من كل مخابرة في اضبارتها الخاصة

األوقاف، ومفروشات اإلدارة، والمساجد، وجميع األضـابير المختصـة بـالموظفين، وتكـون     

  . دارتهالمخابرات والتسجيل بحوزة الكاتب وتحت إ

                                                            

.6ص  ،29/1/1938ت  ،50ع  ،101 و ،اللواء الشمالي  .1  

16ص  ،31/10/1932ت  ،512ع  ،98 و ،اللواء الشمالي  ..2  

17ص  ،26/7/1938ت  ،390ع  ،101 و ،اللواء الشمالي  ..3  
  .2، ص 10/4/1937ت  ،، ب ع99 و اللواء الشمالي، . 4
  .م. ن. 5
  .م. ن. 6
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وعليه أيضاً إدارة شؤون المعامالت التحريرية والقيدية يومياً بكل دقة، وبـدون تأجيـل   

ضبارة المختصة بهـا مهمـا كـان نوعهـا     إلجوز إبقاء مخابرة خارج القيد وا، وال ي1عمل يوم

  .2وأهميتها

ـ    :وفيه من األعمال: قلم الجباية) 3 ولين، الضمان، واإليجارات، والمزايـدات، ومحاسـبة المت

والمعامالت التي تتعلق بالعقارات الوقفية، من تنظيم وصـوالت المزايـدة، وجـداول الماليـة،     

ضـابير  ، وجميـع األ 3والتعمير واإليجاروقرارات اللجنة المختصة بالعقارات الوقفية كالضمان 

، جابي أوقاف عكـا به كل ذلك يقوم تصة بوصوالت المزايدة والمتولين، والعقارات الوقفية المخ

. 4والتعليمات المالية لألنظمةويعتبر مسؤوأل عن فقدان أي وصل أو معاملة، ويعتبر ذلك مخالفة 

  دارية في اللواءالتشكيالت اإل -2. 4المالية

  :مأمور األوقاف -أ 

األعلـى،   اإلسـالمي للواء الشمالي في عكا، يعينه المجلـس   اإلدارييعتبر رأس الهرم 

الناصـرة وحيفـا   بعة للواء وهي طبريا وصـفد و ويشرف على إدارة األوقاف في األقضية التا

برز مهامه اإلشراف على جباية الواردات، وتدقيق الجداول الشهرية التـي  وبيسان وعكا، ومن أ

ومثـال ذلـك   . 5تحتوي على المبالغ الواردة نقداً وسنداً من المراكز إلى صندوق أوقاف الشمال

، 7، وواردات دكان أوقاف شهاب الـدين 6شاتدقيقه واردات ضمان الزيتون من أوقاف عبد اهللا با

مساحة الناصرة وحدودها واعظ الناصرة أن يرسل له معلومات عن من وطلب صبحي الخضرا 

ومن مهام المأمور رفع الدعاوي للمحكمة علـى الـذين   . 8ها وضمها لدائرة األوقافلضبط أوقاف

ان مـن أوقـاف شـهاب    تعدوا على األوقاف، كما حدث مع خليل المشعور الذي تعدى على دك
                                                            

  .2، ص 10/4/1937ت  ،، ب ع99 و للواء الشمالي، ا. 1
  .م. ن. 2
  . م. ن. 3
   .م .ن. 4
  . 1بيان المجلس اإلسالمي األعلى، ص .، ب ص25/6/1932ت  ،، ب ع82 واللواء الشمالي، . 5
  .2+1، ص 26/10/1932، ت 500، ع 70 والناصرة، . 6
  . 4+1، ص 8/1/1934، ت 16، ع 70 والناصرة، . 7
  . 5، ص 3/5/1935ت  ،، ب ع74 و، الناصرة. 8
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 8الدين، فرفع المأمور عليه دعوى بسبب تأخره عن دفع اإليجار، وألزمتـه المحكمـة بـدفع    

ومـن مهامـه    .2، كما رفع دعوى على الحكومة البريطانية لتعديها على قرية الدحي1جنيهات 

المعطلـة   إلى العقـارات  واإلشارةيضاَ الكشف عن أرقام العقارات الوقفية وأنواعها ومحالتها، أ

وذلـك مـن   . 3التي تحتاج إلى ترميم، وإلى األسباب التي حالت دون االنتفاع منها والمهدومة أو

خالل زياراته الميدانية حيث زار مدينة الناصرة للوقوف على سور المقبرة الذي كان بحاجة إلى 

لتعميـر،  ل، وزار قرية كوكب أبو الهيجا لالطالع على مسجد القرية الذي كـان بحاجـة   4ترميم

عن الموظفين الذين استقالوا من الخدمـة كـأن    ، وكان المأمور يرفع التقارير5جنيهاً) 40(ودفع

  . 6يشيد بحسن أخالقهم أو غير ذلك

الحفاظ في  وكان له دور بارَز ،الوقفية واألراضيواشرف المأمور على تأجير العقارات 

  .7يهاتولين للحفاظ علالمساجد والم أئمةوحث  ،وعقاراتها  األوقاف أراضيعلى 

ومثال ذلك ما  ،ومن أعماله نشر اإلعالنات التي تعدها إدارة األوقاف العامة في الصحف

المأمور صبحي الخضرا إلى جميع مستأجري العقارات الوقفية بأن أجرة العقارات تـدفع   أعلنه

شهور، والثالـث   3يدفع سلفاً في الربع األول من السنة، والثاني بعد : األول: على ثالثة أقساط

وفي حال . 8بعد ستة شهور، ومن يتأخر عن دفع أي قسط يحق لدائرة األوقاف فسخ عقد اإليجار

يقوم المأمور بدوره بإبالغ مـدير   ، حال الحاجة لمال معين، أو طلب إجازات لموظفي األوقاف

لمدير العام ويرد ا، 9طلب قرضاَ مالياَ لشخص نتيجة حالته الصحيحة يفقد .األوقاف العام بالقدس

                                                            
  . 7+5، ص 28/9/1933، ت 604، ع 70 والناصر، . 1
  . 5، ص 24/6/1933ت  ،، ب ع71 والناصرة، . 2
  . ص –، ب 11/11/1943ت  ،)102(، ع 91 واللواء الشمالي، . 3
   .ص -، ب6/1/1937، ت 411، ع 75 والناصرة، . 4
  . 7 ، ص7/5/1935، ت 202، ع 75 والناصرة، . 5
  . ص –، ب 1/11/1931، ت 887، ع 81 واللواء الشمالي، . 6

ـ ب ص 8/2/1938ت  ،89ع  ،103 و ،اللواء الشمالي  ..7  
  .40، ص18/7/1943، ت467، ع99 واللواء الشمالي، . 8
  . 6، ص 17/7/1935ت  ،، ب ع68 وسجالت عكا، . 9
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كما قد يطلب زيادة الرواتب لبعض الموظفين موضـحاً طبيعيـة   .1بالموافقة أو الرفضما إالعام 

  . 2ظروفهم وعملهم كما فعل للكاتب ناجي بك

مورين وهـم كمـا يوضـحهم    وفي ضوء ذلك فقد تعاقب على إدارة المأمورية سبعة مأ

  )3( الجدول رقم

 )1948 – 1922(اللواء الشمالي  أوقافمأموري ) 3( جدول 

  الفترة الزمنية التي عملوا بها أسماء مأموري األوقاف

  3 31/12/1929 – 1924  حسن بدر) 1

  .28/6/1931 – 10/12/1930من   4رشيد أفندي الحاج إبراهيم) 2

  .4/7/1935 – 1/7/1931من   5صبحي بك الخضرا) 3

  .1938 – 1935من   6علي رضا النحوي) 4

  .1940 – 1/11/1938ن م  7محمد توفيق الفاهوم) 5

  .1940 – 1940  علي رضا النحوي) 6

  غير معروف – 1941  محمد علي أفندي أبو الهدى) 7

  .1948 – 1946  إبراهيم سعيد الحسن) 8

                                                            
  . 8، ص 17/8/1932، ت 1358، ع 68 وسجالت عكا، . 1
  . 5، ص 26/10/1941ت  ،، ب ع77 وء الشمالي، اللوا. 2
  . ب ص، ب ت ،ب ع. 82 و  ،اللواء الشمالي. 3
أثناء العهد  في على تعليمه االبتدائي والثانوي ، حيث حصلم 1889ولد في مدينة حيفا عام  :رشيد الحاج إبراهيم. 4

وقد عمل موظفاً  ،وثقف نفسه بنفسه وأجاد التركية ،هوأخذ العلوم الدينية واللغة العربية عن مشايخ وعلماء مدينت ،العثماني

فسجن  ،عرف بوطنيته وقد مارس نشاطاً واسعاً ضد االحتالل البريطاني ،في سكة حديد الحجاز بحيفا خالل العهد العثماني

لى عمان وبعد النكبة توجه ا ،ونفي إلى جزيرة سيشل وبقي هناك إلى نهاية الحرب العالمية الثانية ،في معتقل صرفند

  .113 ،112ص  ،3ج  ،موسوعة ،حمادة ،م 1953وتوفي بها عام 
ولد في مدينة صفد وأتم دراسته االبتدائية واإلعدادية في مدارسها ودراسته الثانوية في بيروت، وفي : صبحي الخضرا. 5

ق وعمل محامياً، وعين عاد إلى فلسطين، وكان من المقربين من الحاج أمين الحسيني، تعلم الحقوق في دمش) 1920(عام 

دروزة، عزت، . مأمور أوقاف اللواء الشمالي، واتسمت فترته باإلصالحات العمرانية في عقارات األوقاف) 1931(عام 

  .230- 228ص  ،رجالعجاج نويهض، . 655ص  ،)1(، م مذكرات
في العهد العثماني، وعينة هو من صفد، وخريج الجامعة األمريكية في االستانه، تولي أعماالً إدارية : علي رضا. 6

  .39ص  ،رجالعجاج نويهض، ). 1935(المجلس اإلسالمي األعلى مأموراً ألوقاف اللواء الشمالي عام 
  . 4ص  ،، ب ت500، ع 70 والناصرة، . 7
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يظهر الجدول أن سبعةً من مأموري األوقاف تعاقبوا على إدارة المأمورية، وجميعهم من 

 ،لمجلس اإلسالمي األعلى بقيادة الحاج أمين الحسينيأعيان الحركة الوطنية الفلسطينية الموالين ل

وكانوا على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والمستوى التعليمي، فصبحي الخضرا مثالً كان من 

عمـار  ف نشاطاً، حيث قام بدور كبير في أخيرة محامي فلسطين، وكان من أبرز مأموري األوقا

  عقارات األوقاف، واستصالح أراضيها، 

، وتابع 2ودافع عن قضايا العرب ووقف إلى جانبهم 1ع ما تعرضت له من اعتداءاتوتاب

األشخاص المدينين لألوقاف والمعتدين على أمالكها، ورفع القضايا ضدهم في المحاكم، وأوكـل  

، وتولى علي رضا النحوي المأمورية في مرحلتين مختلفتـين األولـى مـن    3للمحامين متابعتها

، بينما كان بعض المتولين غير 4بعد عودته من دمشق) 1940(انية عام والث) م1938 – 1935(

  . 5غير أكفاء عزلهم المجلس اإلسالمي األعلى إلهمالهم

  :لجنة توجيه الجهات -ب

تنتخب هذه اللجنة بناء على طلب من مديرية األوقاف العامة بالقدس، وبموافقة المجلس 

أعضاء اللجنة في عكا مـن   توتكون. 6قافاإلسالمي األعلى من القاضي والمفتي ومأمور األو

، باإلضافة إلـى مفتـي    ، وجمال أفندي السعدي ، وموسى أفندي الطيري محمد أفندي القبالوي

، وجرى انتخـابهم مـن قبـل القاضـي     8/3/1934وتم تعينهم في . عكا ومأمور األوقاف فيها

 1934للجنـة قبـل عـام    ولم تكن طريقة تعيـين ا . 7والمفتي ومأمور األوقاف لمدة سنة كاملة

، وكانت مهمتها الزظر في الطلبات المقدمة من األشخاص لوظائف التـدريس، بعـد أن   8محددة

                                                            
  . 19، ص 31/1/1935، ت 35ع  ،2 وسجالت عكا، . 1
  م. ن. 2
  . 2، ص 3/3/1932ت  ،، ب ع2 وسجالت عكا، . 3
  . 5، ب ع، ب ت، ص 68 وا، سجالت عك. 4
   .ب ص ،ب ت ،، ب ع82 واللواء الشمالي . 5
  . 5، ص 30/4/1939، ت 262، ع 65 وسجالت عكا، . 6
  . 16، ص 8/3/1934، ت 678، ع 65 وسجالت عكا، . 7

  .م .ن.   8  
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يوجه قاضي الشرع في عكا كتابا إلى مأمور األوقاف الجتماعها ، وقد عينت اللجنة أحد علمـاء  

ـ     ي في جامع الجزار كرسواعظ  1عكا الشيخ محمود اللبابيدي ة براتـب شـهري قـدرة خمس

  .2جنيهات

  :دارية في القضاءالتشكيالت اإل-3

  : الجهاز اإلداري 

شكل الجهاز اإلداري في القضاء آخر حلقة في سلسلة الجهاز اإلداري الذي تولى إدارة 

ومثل اإلدارة التنفيذية الميدانية في القضاء بالنيابة عـن إدارة   ،األوقاف إبان االنتداب البريطاني

والمجلس  ،ومديرية عموم األوقاف القائمة في مدينة القدس ،قائمة في عكاأوقاف اللواء الشمالي ال

اإلسالمي األعلى بصفته أعلى هيئة شرعية وسياسية تتولى إدارة األوقاف، وقد ظهرت فعالياتـه  

فرة ضاء، وبموجب الشواهد الحية المتـو بصورة أوضح في موضوع التبعية اإلدارية ألوقاف الق

ارة أوقاف القضاء أدار شؤون األوقاف بمهنية عالية ذات مقاصد سـامية  بين أيدينا فإن جهاز إد

ومما استحق معه أعضاؤه الرتب والرواتب والترقيات، وتألف هـذا   ،غايتها خدمة الدين والدنيا

  :الجهاز من

  : وقافوكيل األ) أ

تولي إدارة الناصرة موظف يحمل اسم وكيل، وهو وكيل عن مأمور اللواء الشمالي في 

ويعمل بما يطلبه بحكم منصبه، وكانت عمليات االتصال والتواصل  ،، ويتلقى التعليمات منهعكا

تتم عن طريق المراسالت الخطية بالبريد والتلغراف، والشفوية عبـر التلفـون واالجتماعـات،    

  .3واللقاءات الرسمية واالجتماعات والزيارات الميدانية

   
                                                            

وعضو لجنة 1935ام هو إمام ومدرس في جامع الزيتونة وأحد أعضاء الحزب العربي الذي تأسس ع: محمود اللبابيدي .1 

   .17، ص 27/11/1930ت  ،، ب ع5سجالت عكا، ق . عكاءاألوقاف المحلية في قضا
  . 33ص  ،ب ت ،، ب ع68 وسجالت عكا . 2
  . ، ب ص16/5/1932، ب ع، ت 70و الناصرة، . 3
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  :لجنة توجيه الجهات في الناصرة) ب

تشكيل الثاني إلدارة األوقاف، وهي لجنة تعقد الجلسات لمناقشـة قضـايا متعلقـة    هي ال

حيث تم انتخاب وتعين كل من الشـيخ عبـد اهللا يحيـى،    . باألوقاف والموظفين وشؤون أخرى

عيـنهم   هذه اللجنة إمام قرية كفر كنا في ، والشيخ محمد أفندي مصطفى وحسن أفندي الخطيب

من نظام توجيـه الجهـات   ) 27(مادة ب األعضاء وفقاً للوانتخ ،1مأمور اللواء صبحي الخضرا

عدد العلماء الذين يوجدون في اللجنة يجب أن يكونوا ثالثة ينتخبهم حـاكم  "على أن  التي تنص 

من قـانون  ) 27(وفقاً للمادة  عين مفتي عكا رئيس اللجنة، و2"الشرع والمفتي ومأمور األوقاف

ند رئاستها إلى قاضي عكا الشـرعي  لس اإلسالمي يسكان المجتوجيه الجهات، وفي حال غيابه 

  .3أو غيره بصفه مؤقته

، إال أن قضاء 1934وبالرغم من صدور نظام تشكيل لجنة توجيه الجهات في عكا عام 

  .26/4/19344إال بعد شكل هذه اللجنة تالناصرة لم 

  :اللجنة في الناصرةومن ابرز مهام 

زيـادة  لمتقدمة لمأمور أوقاف الشمال، ومنها عقد جلسة خاصة عقد جلسات لبحث الطلبات ال) 1

  .5هاواتب أئمة المساجد ومؤذنيها وخدمر

  . 6جد وعزلهماالمس أئمةتعيين الشيوخ ك )2

عقد الجلسات لمعاقبة المسؤولين عن أفعالهم السيئة، ومثال ذلك اجتمـاع اللجنـة بحضـور    ) 3

حيـث  لي األوقاف عبد اهللا أفندي وهيب ، ومتو مأمور أوقاف عكا والمؤذن مصطفى عرابي

                                                            
  . 14، ص 18/12/1934، ت 678، ع 65و سجالت عكا، . 1
  . م. ن. 2
   .ص. ب 19/4/1939، ت 1476، ع 65و سجالت عكا، . 3
  .14، ص 18/12/1934، ت 678، ع 65و سجالت عكا، . 4
   .، ب ص16/1/1941ت  ،، ب ع92 واللواء الشمالي، . 5
  . 50، ص15/7/1935ت  ،، ب ع100 واللواء الشمالي، . 6
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أبلغهم المتولي أن المؤذن مصطفى عرابي يعارض األمام ومتـولي األوقـاف فـي بعـض     

) 1(، وقد لفتت اللجنة نظرة إلى عدم المعارضة وقطعت نصف راتبه عـن شـهر   1التعليمات

  . 2، وهددته بالعزل إذا تكرر منه ذلك)1940(لعام 

  :الجهاز المساعد )ج

لجهات مجموعة من الموظفين أطلق عليهم الجهاز المساعد لجنة توجيه او الوكيل يساعد

 أن يعد. مومن أبرز أعماله. واآلذنة سبون، والوعاظ، والقضاة والفراشونالكتاب، والمحاومنهم 

ثم إلى  ،الكاتب جداول شهرية تحتوي على مبالغ مرسلة نقداً أو سنداً إلى صندوق أوقاف الشمال

، فمـثال أرسـل   معلومات تخص أوقاف مدينة الناصرةويرسل الواعظ . 3القدس صندوق أوقاف

تسجيل أرض لهم ألوقاف مسجدهم حسب تعليمـات  الواعظ للمأمور رغبة أهالي عين ماهل في 

  .4األوقاف

من عـام   الواعظ عبد اهللا يحيى، وعبد الرحمن صبر. ومن أشهر وعاظ قضاء الناصرة

  . 1947عام  5اهللاأحمد الحاج عبد ، و1938 – 1935

مطالب مـوظفي جـامع    منها رفع مطالب موظفي األوقاف منهاي عدة واجبات لقاضول

  .6رواتبهم حتى ال يتوقف العمل وا رواتبهم وطلب من المأمور صرفلم يقبض الناصرة الذين

للمأمور بشأن مناقصـة عمـارة حـائط مقبـرة الناصـرة       كتب  كما اهتم بالتعمير فقد

    حـدث كما  ،باسم القاضي الي في معظم االحيانالم قيمة المبلغالمأمور يرسل  وكان. 7اإلسالمية

                                                            
  . لم توضح الوثائق إلى التعليمات التي عارضها المؤذن. 1
  . 21، ص 13/12/1940ت  ،، ب ع101 و اللواء الشمالي، . 2
  . 5، ص25/6/1932ت  ،، ب ع82و اللواء الشمالي، . 3
  .2، ص16/6/1935ت  ،، ب ع75و اللواء الشمالي، . 4
  . 38، ص 31/5/1947ت / 507، ع 75 والناصرة، . هو شخص من قرية عبلين قضاء حيفا. 5
  . 2، ص 16/5/1932ت  ،، ب ع70 والناصرة، . 6
  .3، ص5/8/1936ت  ،، ب ع 75والناصرة، . 7
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وقد يكون المبلغ قليآل وهنا يبلغ القاضي المأمور بـذلك وحاجتـه إلـى     .1سور المقبرة بناءفي 

  .2المزيد من المال كما حدث في بناء مئذنة في قرية كفر كنا

عوتهم إلى التعاون والوحدة ومقاومـة  ومن أهم أعمال الوعاظ وعظ الناس وارشادهم بد

عون النـاس  ويد ،البريطاني والمشروع الصهيوني، وكانوا يتنقلون من قرية إلى أخرىاالنتداب 

،كمـا حـاولوا حـل مشـاكل النـاس      3جنبية وتشجيع البضائع المحليةإلى مقاطعة البضائع األ

  .4وخالفاتهم

  :المتولي) د

وتحصيل إيراداته ونفقاته وإصـالحاته   ،انتهصيإدارة الوقف و على وهو الشخص القائم

 ااستمراروتشكيالته  جهاز األوقافويعد المتولي أصغر هيئة إدارية في ، ريذبشقيه الخيري وال

  . 5لما كان عليه في العهد العثماني من حيث شروط التولية

اتـه  المتولي الواقف خالل حي خاصة الذرية تدار منكانت التولية على األوقاف الوقفية و

وكان يتم تعين المتولي عن طريق االنتخابات من  ،لى من يختاره ليكون ولياً عليها بعد مماتهثم إ

 6مصادقة رسمية وقانونيةاالنتخابات وظهور النتيجة تصادق عليها المحكمة  جراءإ وبعد ،العائلة

  .7دارة شؤون الوقف كما يتفق وحجة التولية الشرعيةويتوجب على المتولي إ 6وقانونية

عـن  وتنظيم سندات المرافعـة   ،د التعهدات والمقاوالتوعق برامإ على المتولي ويتوجب

وصيانة ملكتيها وفقا لقانون األوقاف الخيريـة   ،مام المحاكمعليها أتوليه مالك الوقف الذي قبل أ

  .8 1924الصادر عن حكومة االنتداب البريطاني عام 

                                                            
  .13، ص18/11/1942، ت 470، ع 75و الناصرة، . 1
  . م .ن. 2
  . ، ب ص15/6/1936ت  ،، ب ع75و الناصرة، . 3
   .، ب ص1936/ 11/ 4ت  ،، ب ع75 والناصرة، . 4
  . 373، ص 1/7/1925، 142الوقائع، ع. 5

  24/3/2011 ، بتاريخالناصرة ،متولي وقف الجامع االبيض ،عام 81 ،ابو خالد ،عاطف الفاهوم :مقابلة شخصية 6.
  727ص  ،1/6/1924ت  ،116ع  ،الوقائع. 7

727ص  ،1/6/1924ت  ،116ع  ،الوقائع  .8  
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ألوقـاف المحليـة لتـدقيقها    وتقع على عاتقه تقديم حسابات األوقاف سـنويا للجـان ا  

  .2وكان له خاتم خاص به وهو مسؤول عن أي ختم يوضع على أي ورقة 1ومراجعتها

رفض التوليـة  ن يال يجوز للمتولي أ) 1924(صادر عام قانون األوقاف ال لىإ اًاستنادو

ر و اسـتئجا أو شراء أو رهن أذن المحكمة الشرعية وال يجوز له بيع على وقف بعد قبولها إال بإ

  .3و القاضي ذن من المحكمة الشرعية أقف إال بإموال الوأي من أ

عمالهم حيث كـان يـدعوهم   ة المتولين على أاإلسالمي يعمل على محاسب وكان المجلس

و كف ، أجبارهم على ذلكسماء من يمتنع منهم إلى المحاكم الشرعية إلأللمحاسبة السنوية ورفع 

وكيل مأمور قلم الجباية  ما ذكره  ودليل ذلك ،حكام الشرعيةيديهم عن التولية ومعاملتهم وفقاً لألأ

لذا يجـب محاسـبتهم جميعـا    و ،لم يتم محاسبة المتولين منذ سنتين وهذا مخالف للقانونمن أنه 

  .4يامأخالل ثالثة 

لموقوفـة  وتنتقل األموال ا ،حد المتولين يبقى الوقف على حالهأو وفاة أوفي حالة عزل 

ذلـك توليـة عبـد اهللا    ومثـال   5ذا لم تنص حجة الوقف على غير ذلك ين أخرلى المتولين اآلإ

   .باشا مدى حياته عبداهللا  على وقفية خان 6الفاهوم

  

  
                                                            

  10ص  ،19/12/1937ت  ،609ع  ،99 و ،اللواء الشمالي. 1

  118ص  ،1/11/1930ت  ،270ع  ،الوقائع 2.

 730 – 728ص  ،1/6/1924ت  ،116ع  ،الوقائع 3.

  10ص  ،19/12/1937ت  ،609ع  ،99 و ،اللواء الشمالي 4.

  732ص  ،1/6/1924ت  ،116ع  ،الوقائع 5.

أصل هذه العائلة من قرية سلواد بالقرب من القدس، انتقل أحد أفرادها للعيش في قرية  ،عالم أزهري وقاضي الناصرة.7

في ، 1791د باشا الجزار سنةنزل الناصرة امتثاال لوالي عكا أحم.قرى المرج بحكم عمله قاضيا للمحكمة الشرعية مننين 

وأوكل له قضاء الناصرة وطبريا  ،بنى سليمان باش جامعا في الناصرة حيث اوكل الكتخدا على اغا الخازندار 1812عام 

اعالم الناصرة ،احمد ،مروات .1838أنه توفى عام  ويعتقد. في منفاه في مصر ،كانت وفاة الشيخ عبد اهللا على األغلب

  49ص. وشخصيات
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  الثالثالفصل 

  وعائداتها حجم األوقاف

  مفهوم الوقف -أ

  الوقف  أقسام -ب

  الوقف وغاياته أهداف -ج

  األوقافانتشار  -د
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  الفصل الثالث

  تهاحجم األوقاف وعائدا

وتم التركيز فيـه علـى    فترة الدراسة القضاء خاللفي  األوقافيعالج هذا الفصل حجم 

   وأهدافه ومدى انتشاره واتساعه وأقسامه فالوقمفهوم 

  : مفهوم الوقف -أ

   ):لغة(الوقف 

األرض علـى المسـاكين أو    ، ويقـال وقـف  1هو مصدر وقف ويعني الحبس والمنـع 

  . 2وقفاً حبسها، للمساكين

   :اصطالحاً الوقف

   .3أو منافعها دون رقبتها على جهة خيرية أو أهلية ،هو حبس رقبة األرض ومنافعها

  : إلى قسمين هما قسم الوقف حسب الجهة المنتفعة بهي :أقسام الوقف -ب

   :الوقف الذري) 1

 األرضيرث اهللا  أن إلىعلى النفس والذرية طبقة بعد طبقة  وهو حبس العين أو منافعه

وقـف   إلـى وجوه الخير وبذلك تتحـول   إحدىانقرضت الذرية ترصد على   وإذا ،اومن عليه

  . 4خيري

                                                            
الشواربي، . 3، ص اإلسعافالطرابلسي، برهان، . 3، ص قانون ،، باشا، محمد359ص  ،)9(ج  ،لسان ،ن منظوراب. 1

   .190، ص الوصية ،إمام، محمد. 416ص  ،ملكيةامين،  ،أبو بكر. 13، ص منازعات ،عبد
  . 359ص ) 9(، م لسانابن منظور، . 2
 ،الشواربي، عبد. 94ص  ،إدارةحسن،  ،األمين ،3، ص افاإلسعالطرابلسي، برهان،  .3، ص قانونباشا، محمد، . 3

   . 35، ص أراضي ،البديري، هند. 319ص  ،لواء ،غنايم، زهير. 416ص  ،ملكيةأمين،  ،أبو بكر. 13ص  ،منازعات
الحزماوي، محمد، . 95ص  ،إدارة ،األمين، حسن 5، ص اإلسعافالطرابلسي، برهان، . 4ص  ،قانونباشا، محمد، . 4

  . 417، ص ملكية ،أمين ،أبو بكر.  15ص  ،منازعات ،الشواربي، عبد. 39ص ، ملكية
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وجاءت صحتها من خـالل ملكيـة الواقـف     1الصحيحية هذا النوع من األوقاف يعتبرو

ال تجري عليها بموجب ذلك  ، و2للرقبة وحق التصرف بها ويتم استغاللها حسب شروط الواقف

العثمـاني الصـادر عـام     األراضـي قانون  بأحكامعمال  النظامية المعامالت القانونية واألحكام

  .3شأنها في ذلك شأن األموال المنقولةم 1858

   :الوقف الخيري) 2

المساجد والمـدارس والمستشـفيات   على جهة خيرية معينة ك منافعه أووهو وقف العين 

قامات والمجاهدين والثغور والم واألربطة واألسبلة والمكتبات ودور األيتام والفقراء وطلبة العلم

ويعرف هـذا  . 5الوقف الخيري إلقتصار منفعته على المجاالت الخيرية العامةويسمى . 4وغيرها

و منافعـه تعـود لخزينـة الدولـة     لكون رقبة العين أ ،لوقف غير الصحيحبامن األوقاف  النوع

وبموجـب ذلـك تعـود    بيع والهبة  أوالمملوكة بالرهن  األموال أحكاموبالتالي ال تجري عليها 

  . 6اندراس الجهة الموقوفة عليها أوللخزينة عند انقطاع 

  :أهداف الوقف وغاياته-ج

تقديم المساعدات يهدف الوقف إلى ضمان التكافل االجتماعي وتوازن المجتمع من خالل 

وأبنـاء   ،والمجاهـدين  ،وطلبة العلـم  ،والمحتاجين ،والمساكين ،الوقف للفقراء عالمالية من ري

                                                            
  . 3ص  ،2، ج أحكامالمر، دعيبس، . 1
أن يذكر بنص صريح ) 3. أن يكون الموقوف ممن يصح تملكه) 2 .أن يكون الوقف أصالً للتبرع) 1: الشروط هي. 2

وإن تعطلت منافع الموقوف لخرابه فيجوز بيعه  .يوهبال يورث الموقوف وال يباع وال ) 4 .كوقفت أو معنى يدل عليه

مراد، . وصرف ثمنه في مثله، ويلزم الوقف بمجرد إعالنه أو تسليمه لمن وقف عليه فال يجوز بعد ذلك فسخه وال بيعه

  . 488ص  ،منهاجمصطفى، 
الحزماوي، ).  13، 307/ 507، 3(وثائق أحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم  .3ص  ،2، ج أحكامالمر، دعيبس، . 3

  . 39، ص ملكيةمحمد، 
الحزماوي، . 95، ص إدارةاألمين، حسن، . 5ص  ،اإلسعاف ،الطرابلسي، برهان. 40، ص قانونباشا، محمد، . 4

  . 417، ص ملكية ،أبو بكر، أمين. 15ص  منازعاتالشواربي، عبد، . 39ص  ،ملكيةمحمد، 
  . 1455، ص الموسوعة اإلسالميةزقزوق، . 5
 ،البديري، هند. 422، ص ملكيةأبو بكر، أمين، . 39، ص ملكيةالحزماوي، محمد، . 97ص  ،إدارةألمين، حسن، ا. 6

  . 9، ص الوقفأشقر، محمود، . 49، ص ملكيةعودة، عبد الجبار، . 120، ص متوليمحمد، محمد، . 37ص  ،أراضي
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وتشـتمل  . والمدارس ،والمقامات ،والمساجد ،والثغور ،والقالع ،والطرق ،وبناء األسبلة ،يلسبال

موال الخزينـة  لى حرص والة األمر القائمين على أإضافة إ األموال المنقولة وغير المنقولة على

لى اهللا طمعا  فـي نيـل األجـر    لتقرب إلبحبسها  الرسمي وناتذاف وإعطاء األوقفي حبس األ

قرب من الرعية التي طالما عالوة على الت ،و جورواب والتكفير عما اقترفته أيديهم من ظلم أوالث

بـان  غير الصحيحة رصـدت إ  وقاف فلسطين، وال ننسى أن معظم أنفسهم بعيدين عنهاوجدوا أ

  .1يوبي والملوكي والعثمانيالعهد األ

   األوقافانتشار  -د

وامتـدت فـي    ،موضعاً ذرياً) 32(و  ،اًيرموضعاً خي) 86(ت أوقاف القضاء في نتشرا

قرية إلى جانب مدينة الناصرة وتبعاً لمساحتها والجهات المحبوسة عليها يمكن معالجتهـا  ) 23(

  :على النحو اآلتي

  األوقاف الذرية) 1

خـان  ل الفاهوم وجالت والوثائق أوقاف آليها السشارت إلتي أبرز األوقاف الذرية امن أ

وعشر غرف عليا كانـت   بايكة ةعشر صرة الذي يضم ستة مخازن وثالثناعبد اهللا باشا في ال

  بـيض وكان يتبع للجـامع األ . جنيهاً 149ى إل 120ما بين بأجرة سنوية تتراوح   تستخدم فندقاً

  .2الناصرةب

من ريع الوقـف   نفاقي سنجق صيدا في حجة وقفه أن يتم األرط عبد اهللا باشا والتشاو

مام وخادم وزيت وفـراش  جرة خطيب وإمارة المسجد ولوازمه من ألوازمه، وعبعمارته وجميع 

  : وعهد لناظر المسجد التولية على الوقف وغير ذلك

فنـدي  مجيد أفندي والشيخ عبد الالشيخ أمين أفندي والشيخ داود أ: والدهعبد اهللا الفاهوم ثم أ –أ 

د ومن لم يعقب له نسل رشن أوالده حسب القاعدة األرشد فاألويكون الناظر م.وهكذا من بعده

                                                            
  . 488، ص منهاجمراد، مصطفى، . 96، ص النظمالصالح، صبحي، . 1

   . 23/3/2011عام ، متولى وقف جامع األبيض ، بتاريخ  81مقابلة شخصية ، عاطف الفاھوم ، .   2  
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وبعد انقراضهم يعود الوقـف علـى مصـالح     .انتقل نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته

ذا تعـذر الصـرف عليهمـا    أ و ،امسـاكنه والحرمين الشريفين حرمي مكة والمدينة المنورة 

  .1ينما كانواهما يصرف على الفقراء والمساكين أذا تعذر لكل منهما وأحديصرف أل

 أوالدهرشـد مـن   عبد اهللا الفاهوم ثم من بعده لألرشـد فاأل  شيخلون التولية والنظر لتك أن –ب 

الحرمين  إلى آل وإذا ،رشد من البنات حسب ما تقرر في البنينلم يوجد ذكور فاأل وإذاالذكور 

  .2الشريفين فالنظر للناظر عليهما

   .3سنوات 3من  أكثرال يؤجر الوقف  -ج

سـعيد   أخوه هوجاء بعد 4كل من توفيق بيك الفاهوم  بيضاألوقف الجامع  إدارةوتولى 

ومن بعده يوسف محمـد   7/6/1934ومن ثم عبد المجيد الفاهوم الذي تم تعينه في  5بيك الفاهوم

  .6حتى اليوم  1969عام منذ  عينعاطف يوسف الفاهوم الذي و علي الفاهوم

  ):غير الصحيحة األوقاف(األوقاف الخيرية  ) 2

 واإلحاطـة لتعرف عليها ل 7في العديد من مواقع القضاء غير الصحيحة افانتشرت األوق

  :اآلتيبها يمكن تقسيمها على النحو 

                                                            

23/3/2011،متولي وقف الجامع األبيض،تعام 81 ،عاطف الفاهوم ،مقابلة شخصية ،25/6 ،وثيقة ،رشيف الناصرةأ .  1  

23/3/2011لي وقف الجامع األبيض،ت،متوعام 81 ،عاطف الفاهوم ،مقابلة شخصية ،25/6 ،وثيقة ،رشيف الناصرةأ.   2  

23/3/2011،متولي وقف الجامع األبيض،تعام 81 ،عاطف الفاهوم ،مقابلة شخصية ،25/6 ،وثيقة ،ارشيف الناصرة .3  

وتخرج منها وعاد إلى وتعلم في الناصرة ثم التحق بالدراسة العليا في اسطنبول في الكلية الملكية  1874ولد عام .4

بان العهد العثماني وانتسب شر وعمل في العديد من الوظائف اإلدارية والحكومية إر القرن التاسع عواخالناصرة في أ

مثل توفيق  .1910وترشح توفيق للرئاسة ونالها بأغلبية األصوات عام  ت انتخاباتجريجلس البلدي حيث ألعضوية الم

 .1935توفي عام . جباريعة والخدمة في الجيش األضي والزرامنها مشكلة األرا ،الفاهوم الناصرة في عدة قضايا أساسية

   .61 – 59، ص أعالم وشخصيات ،احمد ،مروات

ها ورجع نتسب الى الكلية الملكية وتخرج فيسطنيول واافر الى أوتعلم في الناصرة ثم س ،1872ولد في الناصرة عام . 5

   .58ص  ،أعالم وشخصيات ،احمد ،تمروا. 1944وتوفي في طبريا عام  ،إلى الناصرة واختير رئيسا لبلديتها

2011/ 23/3الناصرة، ت ،بيضالجامع األ عام، متولي وقف 81أبو خالد،  ،مع عاطف الفاهوم: مقابلة شخصية ..6  
 . 3/2/3، م 77 والناصرة، . 7
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  :األراضي -أ

   )4(يوضحه جدول رقم  موضعا في القضاء وهو ما) 36(الوقفية في  األراضيانتشرت 

  األراضي الوقفية: )4(جدول 

  المساحة  القرية األراضي  

  دونمات 2  المشهد  أوقاف المسجد حاكورة ازعرورة من   1

2  
من أوقاف ) كرم العجمي(كرم زيتون 

  المسجد
  دونم 4500  المشهد

  دونمات 3  المشهد  حاكورة عواد مشجرة   3

  المشهد  أرض بطحة النبي يونس   4
  م767وقيل  1فدان 200

  م767

  م636  المجيدل  )نين(أرض قرية   5

  م24.222  المجيدل  أرض زراعية   6

  شجرة زيتون 50  عزيرال  كرم زيتون   7

  م390  2عيلوط  أرض مشجرة بالزيتون   8

  م هذه األراضي2304  عيلوط  أرض مشجرة بالزيتون  9

  م كلها لألوقاف574  عيلوط  أرض مشجرة بالزيتون  10

  م مسجد لوط121  عيلوط  أرض مشجرة بالزيتون   11

  م1554  عيلوط  أرض مشجرة بالزيتون  12

  2م700  عيلوط  أرض مشجرة بالزيتون  13

  2م115  عيلوط  أرض مشجرة بالزيتون   14

  2م63  عيلوط  أرض مشجرة بالزيتون  15

  2م108  عيلوط  أرض مشجرة بالزيتون  16

  2م187  عيلوط  أرض مشجرة بالزيتون   17

  2م3489  صفورية  بستان مشجر  18
                                                            

. 703ص  ،معجم الوسيط، 2م 4200مساحة من األرض الزراعية تبلغ : الفدان.  1  
مان عيتالو وذكرها ويام الرم عن سطح البحر كان أسمها أ300لو بي الناصرة على عكم غر 5قرية تبعد : عيلوط. 2

. ادونم 17.557نسمة كانت مساحة أراضيها  6240إلى  1995الفرنجة باسمها الحالي عيلوط وصل عدد سكانها عام 

  . 477، ص المواقععراف، شكري، 
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  المساحة  القرية األراضي  

  2م356  صفورية  أرض مشجرة بالزيتون   19

  -   عانشرق طر  أرض وقف   20

  أرض وقف   21
كوكب أبو 

  الهيجا
 -  

  -   الناصرة كرم زيتون الباشا وقف لمسجد علي باشا   22

  أرض وقف   23
جنوب عين 

  ماهل
 -  

  أرض لمسجد القرية   24
وادي المالحة 

  )المجيدل(
 -  

25  
أرض لمسجد القرية المعروفة باسم 

  الرهوة 

الرهوة 

  )المشهد(
 -  

  -   شمال العزيز  أرض وزيتون وقف لمقام العزير  26

  -   كفر كنا  حاكورة   27

  أرض سليخ  28
أم (كفر كنا

  )جبيل
 -  

  2م883دونم و  308  كفر كنا  أرض ألوقاف مسجد كفر كنا   29

  1 2م722دونم و  71  طرعان  أرض وقف لمسجد قرية طرعان   30

  -   الناصرة  أرض العالق في جامع الناصرة   31

  -   ةصفوري  2أرض الفالق في جامع صفورية   32

  3قيراط 12  كفر كنا  أرض لجامع القبلي بكفر كنا   33

  دونم 500  صفورية  أرض المصلبة   34

  -   كوكب  راضي كوكبثالث قراريط من أ  35

  دونم 8000  الدحي  راضي قرية الدحيجميع أ  36

                                                            
 . 3/2/3، م77 واللواء الشمالي، . 1
  . ، ب ص1943 -1931، ت 3/1/4، م 76 واللواء الشمالي، . 2
  . 755ص  ،معجم الوسيط، 2م 175يساوي : القيراط. 3
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قطعة من ) 12(عدا  لوقفية في مدينة الناصرة وقراها يوضح الجدول مساحة األراضي ا

اتساع مساحة األراضي الوقفية وانتشارها في الناصـرة   عدم ر، ويظهر الجدولاألراضي لم تذك

ل أميرية وسيطرت عليها ملكيـة آ  راضت في معظمها ضمن أصنفألن أراضي القضاء  وقراها

  في سهل مرج بن عامر والتالل المطلة عليه  1سرسق

  المسقفات -ب

ي كان لها دور بـارز فـي   الوقفية الت المسقفات انتشر في قضاء الناصرة مجموعة من

  ). 5(عائدات األوقاف وهذا ما يوضحه جدول رقم 

  2العقارات الوقفية) 5(جدول 

  المساحة  القرية المسقفات  

  م من أوقاف مسجد المجيدل83  المجيدل  دار الشيخ مصطفى محمود محمد ودكان  1

  م67  الناصرة  دار وقف للصخرة المشرفة   2

  م61  كفر كنا  رية رفتان وساحة وقف لمسجد القغ  3

  دكاكين 4  الناصرة  دكان شهاب الدين   4

  -   الناصرة  خان الباشا لجامع الناصرة   5

6  
البايكة وضمان الزيتون من أوقاف عبـد  

  اهللا باشا 
  -   3أندور

مجموعة من العقارات الوقفية في الناصرة وقضائها التي كان لها ) 8(يظهر الجدول رقم 

  . من خالل تأجيرها  دور مهم في عائدات األوقاف

                                                            

ينتمي السراسقة الى أسرة مسيحية أرثوذكسية المذهب تعود في جذورها الى أصول يونانية مهاجرة استقرت : ال سرسق.1

ر احد ابنائها الملقب بسـريق الـى بيـروت    وفي مطلع القرن التاسع عشر هاج. في قرية الربارة التابعة لمتصرفية لبنان 

وانخرط سرسق وأبناؤه في النشاط التجـاري الرأسـمالي فـي    . واستقر فيها مشكال بذلك أسرة جديدة تحمل االسم نفسه 

مجلـة  .بيروت وتكمنوا من انشاء شركة استثمارية ضخمة حازت على التزام ضرائب جبل لبنان من الحكومة العثمانيـة  

  . 398 – 397،ص   1/2، العدد  18البحاث ،أمين أبو بكر ، مجلد جامعة النجاح ل
 . 3/2/3، م 77 واللواء الشمالي، . 2
  . ، ب ص3/1/6، م 70 والناصرة، . 3
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  :األوقاف المندرسة -ج

هي األوقاف التي ال يعرف واقفوها ولم يكن عليها متولون وتعتبر ارض طرعان التابعة 

 ألوقاف المندرسة الن الشخص الذي أوقفها ال يعرف اسمه وال توجد حجـة لوقف المسجد من ا

طابو زمن الحكومة البريطانيـة  رض في دوائر الفعمل المجلس اإلسالمي على تسجيل األ .وقفية

  .1فترة الحكم العثماني باسم الوقف ألنها لم تسجل فيللحفاظ عليها 

  :أوقاف المقابر -أ

  ) 6(وهو ما يوضحه جدول رقم  اَموقع 39تنتشر أوقاف المقابر في 

  أوقاف المقابر: )6(جدول 

  المساحة  القرية  المقبرة  

  اتدونم 4  معلول  مقبرة إسالمية   1

  اتدونم 4  المشهد  رة إسالمية مقب  2

  اتدونم 5  المشهد  مقبرة الحوطة   3

  اتدونم 5  المجيدل  مقبرة إسالمية   4

  دونم 1.500  نين  مقبرة إسالمية   5

  اتدونم 4  نين  مقبرة إسالمية  6

  دونم 1.500  الناعورة  مقبرة إسالمية   7

  -  2الناصرة   )األربعين(مقبرة إسالمية   8

 -  3الناصرة   )نصرفا(مقبرة إسالمية   9

 -  يافا  ) المراج(مقبرة إسالمية   10

 -  يافا  )إم الرطايب(مقبرة إسالمية   11

 -  سولم  )الفالحين(مقبرة إسالمية   12

 -  جنوب البعينة  البيطاري) الشيخ أحمد(مقبرة إسالمية   13

 -  شرق البعينة  مقبرة إسالمية   14

                                                            
  .122ص  ،29/9/1938ت  ،ب ع ،77 و ،اللواء الشمالي. 1

  .24/3/2011ت  ،الناصرة هالياً، من أعام 53 ،بو عصام، ألطفي دراوشه ،مقابلة شخصية 2.

   .م. ن 3.
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  المساحة  القرية  المقبرة  

 -  غرب دبورية  ة مقبرة إسالمي  15

 -  شرق عين ماهل  مقبرة إسالمية   16

 -  عيلوط  مقبرة إسالمية   17

 -  1عيلوط  مقبرة إسالمية   18

 -  المجيدل  مقبرة إسالمية   19

 -  كفر كنا  مقبرة إسالمية   20

 -  نين  مقبرتين إسالميتان   21

 -  المشهد  مقبرة إسالمية   22

 -  ادكفر من  مقبرة المزار إسالمية  23

 -  طرعان  ) الشيخ فرج(مقبرة إسالمية   24

 -  2أكسال  ن إسالميتانمقبرتا  25

  -  شمال طرعان  ) األهجري(مقبرة إسالمية   26

  -  غرب طرعان  )غريبة(مقبرة إسالمية   27

  -  غرب سولم  )الشعبية(مقبرة إسالمية   28

  -  العزيز  )العزيز(مقبرة إسالمية   29

  -  جنوب دبورية  مقبرة إسالمية   30

  -  )كوكب أبو الهيجا(منطقة الخرايب   )أبو الهيجا(مقبرة إسالمية   31

  -  3)الناصرة(المحلة الشرقية   )األيمن(مقبرة إسالمية   32

  -  4)الناصرة(المحلة الغربية   مقبرة إسالمية   33

 -  راندو  مقبرة إسالمية   34

 -  صفورية  ) اإلشراف(مقبرة إسالمية   35

 -  صفورية  )عديةالس(مقبرة إسالمية   36

 -  صفورية  تان اسالميتانمقبر  37

 -  )كفر كنا(المصلى   مقبرة المصلى اإلسالمية   38

 -  ة بدويةلقبي  مقبرة عرب المزاريب  39

  دونم 1600  العفولة  المقبرة اإلسالمية  40

                                                            

  .ب ص ،ب ت ،3/2/13م  ،77 و ،اللواء الشمالي 1.
 . ب ت، ب ص. 3/2/13، م 77 واللواء الشمالي، . 2

24/3/2011ت  ،الناصرة من أهالي اً،عام 53 ،أبو عصام ،لطفي دراوشه ،مقابلة شخصية  .3  

م .ن  ..4  



 63

منهـا معروفـة    ثمـان  ،مقبـرة ) 40(أن الناصرة وقراها تحتوي على  يوضح الجدول

بـل  ال  ،وعدم وجود تعديات عليها ، نظراً لتفاهم جميع السكان بشأنها مجهولة وبقيتها ،المساحة

أو المقابر الخاصة  ،هاب الوقفيات الجديدة التي تمنح لن مساحة المقبرة غالباً ما كانت تتسع بسبإ

كأن يقوم صاحب األرض بالوصية بدفنه فـي   ،التي تلحق بها من أصحاب األراضي المجاورة

 .تبعاً لعدد السـكان وتوجد في كل قرية مقبرة واحدة  .لحاقها بالمقبرة المجاورةومن ثم إ ،أرضه

قبرة على حساب األراضي الزراعية حتـى  باتساع الم نية التي كانت سائدةالنظم العثماولم تسمح 

كسال ونين اللتين وقريتي أ ،مقابر) 4( التي اشتملت على ما عدا قرية صفوريةخزينتها  ال تمس

موروثـه   ها كانتأما وجود أربع مقابر في صفورية فمن المرجح أن .منهما مقبرتانكان في كل 

الشهداء الذين سقطوا في المواجهات الفاصلة مع الصـليبيين  رفات  وضمت ،عن العهد اإلسالمي

 ،للخالف اَوأن الخالفات القائمة بين حمائل القرية اقتضت وجود مقبرة لكل حمولة منع ،والمغول

ومن ثم تحويلها إلى مقبرة عامة ملحقـة بـدائرة    ،خاصة مقابر سربعض األماد اعتعن ناهيك 

   .األوقاف

  :أوقاف المساجد والجوامع -ب

وخصصـت   ،مسجداً وجامعـاً ) 22(اشتملت أوقاف المساجد والجوامع في القضاء على 

ذنيهـا  لإلنفاق على مساجد المدينة وترميمها، ودفع رواتـب أئمتهـا ومؤ   دائرة األوقاف أمواالً

كثيرة فأوقف له  الجامع األبيض الذي كان له أوقافومن ابرز المساجد في الناصرة  .وخطبائها

اً يحتوي على ستة مخازن وثالث عشـرة بايكـة وعشـر غـرف     عبد اهللا باشا والي صيدا خان

بسـبب   ت الحاضرفي الوق مغلق لكن معظمها   2ن محالً تجارياًوخمسة وثالثي 1اًفندقاستخدمت 

، وروضـة  4دونمات  8 حوالي أرض مزروعة بالزيتون مساحتها وتتبع للمسجد. 3البلدية أعمال

غرف ومنافع مزدوجة وساحة خارجية، وهو بدل بين المسـلمين   وبيت مكون من ست، 5أطفال

                                                            
  . 24/3/2011لجامع األبيض، الناصرة، ت متولي وقف ا اًعام 81عاطف، الفاهوم، أبو خالد، : مقابلة شخصية. 1
  . 24/3/2011، باحث، الناصرة، ت اًعام 32أحمد، المروات، : مقابلة شخصية. 2
  . 25/3/2011زياد، الظاهر، مهندس من أهالي الناصرة، ت : مقابلة شخصية. 3
  .24/3/2011، باحث، الناصرة، ت اًعام 32أحمد، المروات، : مقابلة شخصية. 4
  .24/3/2011متولي وقف الجامع األبيض، الناصرة، ت  اًعام 81عاطف، الفاهوم، أبو خالد، : شخصية مقابلة. 5
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على توسيع منطقة الحي الشرقي، وعند بناء األمـاكن  والمسحيين حيث عمل الدير الفرنسيسكان 

  وبقي داخل السور مصلى للمسلمين تابع للمسجد األبيض،  المقدسة واألسوار لهم

عدم إثارة المشاكل بين المسلمين والمسيحيين تم تبديل المصلى وما حوله ببيت وأصـبح  ل

  .)7(وهو ما يوضحه جدول رقم  .1هذا البيت تابعاً ألوقاف الجامع

  والجوامع  المساجد: )7(جدول 

  المساحة القرية المسجد  

  -   معلولشمال   مسجد   1

  اندونم 2  2المشهد  مسجد  2

  فدان 300  3المجيدل  مسجد  3

  فدان 1500  نين  مسجد  4

  فدان 200  نين  مسجد الشيخ رسالن  5

  فدان 300  الناعورة  مسجد   6

  -   4اندور  مسجد  7

  -   5صفورية  مسجد  8

 -   كفر كنا  مسجد  9

 -   )كفر كنا(خلة نجم  مسجد  10

 -   الناعورة  مسجد  11

 -   وكبغرب ك  مسجد  12

 -   شمال البعينة  مسجد  13

 -   دبورية  مسجد  14

 -   6الناصرة  األبيض مسجد ال  15

                                                            
  .24/3/2011متولي وقف الجامع األبيض، الناصرة، ت  اًعام 81عاطف، الفاهوم، أبو خالد، : مقابلة شخصية. 1
   .ص. ، ب24/9/1935، ب، ع، ت 73 والناصرة، . 2
  . م .ن. 3
   .ص. ، ب4/6/1935، ب، ع، ت 75 والناصرة، . 4
   .ص. ، ب11/77/1935، ت 3455، ع 75 والناصرة، . 5
 اًعام 81عاطف، الفاهوم، أبو خالد، : مقابلة شخصية. 1927ت  ،1و  10/4م  ،79 ومركز إحياء التراث اإلسالمي، . 6

  . 24/3/2011متولي وقف الجامع األبيض، الناصرة، ت  اًعام
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  المساحة القرية المسجد  

 -   1عين ماهل  مسجد   16

 -   عيلوط  مسجد  17

 -   جنوب عيلوط  مسجد سيدنا لوط  18

 -   كفر مندا  مسجد  19

 -   طرعان  مسجد  20

 -   اكسال  مسجد  21

 -   2سولم   مسجد  22

  -   3رينةال  مسجد  23

بالسكان اشتملت على عـدد محـدد مـن المسـاجد      ةيظهر الجدول أن المواقع المأهول

األمر الذي ال ينسجم مع عدد المواقع المأهولة التي اشتمل عليها القضـاء وال نجـد    ،والجوامع

 ها أي نوعالمواقع األخرى ولم يرصد ل لذلك تفسيراً سوى أن تلك المساجد هي التي لم تذكر في

عالوة على حداثة النشاط العمراني في بعض المواقع بسبب  ،ألوقاف المنقولة وغير المنقولةمن ا

بفعل العوامل الطبيعية والبشرية  ،في القرن التاسع عشر حاالت الخراب والدمار التي حلت بها 

وتركز الطوائف غير اإلسالمية فـي بعـض    ،وتحول القبائل البدوية المتنقلة إلى حياة االستقرار

  . المواقع

  :أوقاف المقامات -ج

ظاهرة عالمية قديمة ال تقتصـر علـى    ديس مقامات األولياء والصالحينظاهرة تق تبرتع

لتقـديس األوليـاء    التي أعطت اهتماماً كبيراًوكانت فلسطين إحدى هذه المناطق  ،منطقة معينة

  . د العثمانيهذه الظاهرة منذ الفتوحات اإلسالمية حتى أواخر العه والصالحين وترسخت

يـوبي  صالح الـدين األ  بنى األيوبيحظيت الناصرة بعدد من المقامات ففي العهد  قدو

  . 4مقام شهاب الدين، وعامر األيوبي، وعبد الصمد: ثالثة مقامات في الناصرة وهي

                                                            
  . ص. ، ب16/6/1935ت  ،ع. ، ب75 والناصرة، . 1
 . 3/2/3م / 77 واللواء الشمالي، . 2
  . 14، ص 31/7/1932، ت 348، ع 75 والناصرة، . 3
  .24/3/2011متولي وقف الجامع األبيض، الناصرة، ت  اًعام 81عاطف، الفاهوم، أبو خالد، : مقابلة شخصية. 4
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مـن   مقاماً تولت وكالة األوقاف في الناصرة اإلشراف عليهـا ) 25(انتشر في القضاء 

  . )8(ما يوضحه الجدول رقم وهو  ،خالل متوليها

  المقاماتأوقاف : )8(جدول 

  المساحة  القرية المقام  

  اندونم 2  المشهد  1ي يوسفبنالمقام   1
  -   يافا   2مقام ولي اهللا الشيخ جمعة  2
  متر 100  نين  مقام الخضر   3
  -   شرق الناعورة   3مقام ولي اهللا الشيخ عبد اهللا  4
  -   اصرةالن   4مقام ولي اهللا الشيخ عامر  5
  -   الناصرة   5مقام شهاب الدين  6
  -   الناصرة  سعيننبي المقام   7
  -   الناصرة حارة السوق  6مقام ولي اهللا الشيخ عبد الصمد  8
 -   رالعزي  7رمقام سيدنا العزي  9

 -  كوكب أبو الهيجا  8مقام ولي اهللا الشيخ سعيد  10

                                                            
نها مقام النبي يوسف القائم في قرية بالطة إلى كما يحمل نفس االسم العديد من المقامات المنتشرة في فلسطين وم. 1

 الشرق من مدينة نابلس، كما ال يغيب عن الذهن أن سيدنا يوسف توفي في مصر وتشير الروايات أن رفاته نقل من مصر

حمد عرف على وجه التأكيد مكان دفنه شأنه في ذلك شأن جميع األنبياء باستثناء سيدنا معند خروج بني إسرائيل منها وال ي

صلى اهللا عليه وسلم الذي تأكد مكان دفنه وال ننسى أنه خاتم النبيين والمرسلين وجاء تأكيد دفنه في المدينة المنورة في 

  . الباحثة. إطار خاتمة النبوة
  14/12/2010ت.اتصال هاتفي مع شكري عراف. هو مكان دفن حوله الموتى من األطفال األبرياء: مقام الشيخ جمعة. 2
فيها الغرباء عن البلد، ويوجد عند مقام عبد اهللا شجرة  جانب مغارة الغرباء التي كان يدفنب يقع: الشيخ عبد اهللامقام . 3

  14/12/2010ت .اتصال هاتفي مع شكري عراف. مقدسة
وبي يقع غربي كنيسة البروتستانت وهو شقيق شهاب الدين الذي اشترك مع صالح الدين األي: مقام ولي اهللا الشيخ عامر. 4

زياد الظاهر، مهندس من أهالي الناصرة، ت  :مقابلة شخصية. 267، ص 4، ج الموسوعة الفلسطينية. في قتال الفرنجة

25/3/2011 .  
  .ص. ، ب24/9/1935، ت649، ع73 والناصر، . 5
ال هاتفي مع اتص. نقاض كنيسة قديمةالناصرة وإلى الشمال منه أهو مقام وجد بجوار راهبات : مقام الشيخ عبد الصمد. 6

  . ص. ، ب24/9/1935، ت649، ع73 والناصر،  . 14/12/2011ت.شكري عراف
اتصال هاتفي مع . المقام في أساس المسجد، وهو في مغارة، وكانت بجواره شجرة بلوط وقطعت: مقام سيدنا العزير. 7

  14/12/2010ت. شكري عراف
ل إلى مسجد ألن القرية صغيرة، لمقام في وسط البلد وحَووهو ولي من أولياء اهللا الصالحين، يوجد ا: الشيخ سعيد. 8

  14/12/2010ت. اتصال هاتفي مع شكري عراف. وتجاوره مقبرة ومجموعة من األشجار
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  المساحة  القرية المقام  

 -  المشهد   1مجدوبمقام ولي اهللا الشيخ محمد ال  11

 -  اكسال   مقام الصحابيين سعد وسعيد  12

 2دونم 8000-6000  دحي   مقام دحي الكلبي وله جبل كامل   13

 -  صفورية   مقام ولي اهللا الشيخ عزير  14

 -  صفورية   مقام ولي اهللا الشيخ علي   15

 -  صفورية    3مقام يعقوب  16

 -  صفورية   مقام ولي اهللا الشيخ خضر  17

 -  صفورية   مقام ولي اهللا الشيخ قاسم   18

 -  صفورية   مقام ولي اهللا الشيخ عبد القادر  19

 -  كفر كنا   مقام ولي اهللا الشيخ العجمي  20

 -  كفر كنا   )لم يذكر له اسم(مقام   21

 -  المصلى كفر كنا  مقام ولي اهللا الشيخ إبراهيم   22

23  
الناصرة قـرب المقبـرة      4مقام األربعين

  المية اإلس
-  

  -  5الرينة  مقام أبو شوشة  24

وأن مدينة الناصـرة   ،المقامات في القضاء تركزت في بعض المواقع أنيظهر الجدول 

ن ال بـل إ  ،القضـاء  التي أشارت إليها وثائقمن المقامات % 25 من استحوذت على ما يقرب

قرية الدحي التي سميت  كما هو الحال في ،بعض المقامات شكلت النواة العمرانية األولى للموقع

وحاجـة المجتمـع لألمـن     ،كما أسهمت قوة العاطفة الدينية ،بالدحي نسبة إلى مقام دحية الكلبي

واالستقرار وتوجهاته في دفع األخطار الطبيعية والبشرية إلى إقامة أنشطته العمرانية على مقربة 

دية ومعنوية من السـلطة  ومن ثم الحصول على امتيازات ما ،من إحدى المقامات أو في محيطه

                                                            
  14/12/2010ت. اتصال هاتفي مع شكري عراف. هو من آل مرعي من طمرة في مرج ابن عامر: محمد المجدوب. 1
   .4ص  ،ب ت ،، ب ع59 وسجالت عكا، . 2
  14/12/2010ت.اتصال هاتفي مع شكري عراف. نسبة إلى بنات سيدنا يعقوب: مقام يعقوب .3
مقام أقيم مكان كنيسة لألربعين شهيداً وهم أربعون جندياً مسيحياً ويقع في الطرف الشمالي للمقبرة : مقام األربعين. 4

  267، ص 4، ج الموسوعة الفلسطينية. 188، ص تاريخاإلسالمية، منصور، أسعد، 
 . 3/2/3/، م 77 واللواء الشمالي، . 5
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سم مقام ي سميت على االت كما هو الحال في قرية العزير ،الموقع باسم المقام تالحاكمة التي نعت

  . لتشارك قرية العيزرية القائمة إلى الشرق من القدس في صيغة المذكر سيدنا العزير

ات حيث ي وضحته من خالل المعلومالذ لوثائق إلى حجم أوقاف قرية العزيروأشارت ا

قرية  كانتو ،شجرة خمسون فيه ،كرم زيتونو  ،وهي أرض فدان هالتتبع كثيرة  وجدت أوقافٌ

  . 1لقريةل اَكوكب بالكامل وقف

  : عائداتها-د

نها فـي  شأ ،كانت عائدات األراضي الوقفية في أواخر الحكم العثماني تؤخذ على العشر

وقفها السـالطين مـن األراضـي    حيث أ ،في فلسطين غير الصحيحة األوقاف ممعظ شأنذلك 

  .2خير خصصت عائداتها لإلنفاق على جهاتو ،األميرية

أو  ،وأطلق على هذا النوع من األراضي والعقارات الوقفيـة أسـم األوقـاف الخيريـة    

مثاالً على هذا النـوع مـن   فكانت قرية الدحي أبرز  ،أو التخصصات ،صحيحةالاألوقاف غير 

أما فـي  . 3مانية في أواخر حكمها تستلم أعشار هذه القرية عيناًحيث كانت الدولة العث ،األوقاف

  .4السابق فكانت تترك العشرية لجهة الوقف

أشرف المجلس اإلسالمي األعلى على إدارة شؤون األوقاف وذلك من خـالل الجهـاز   

لمتابعة شؤون األوقاف من حيث حجمهـا ومسـاحتها وعائـداتها ونفقاتهـا      هالخاص الذي انشأ

 وأشرف على تأجير العقارات الوقفيـة عـن طريـق   . ة عليها من االعتداءات المختلفةوالمحافظ

  . المزايدة

وقـد وضـع   . عليـه  يتم تأجير العقارات لمن ترسو ، كانت مدة المزايدة عشرين يوماً

  : المجلس اإلسالمي مجموعة من الشروط لتأجير العقارات الوقفية وهي على النحو التالي

                                                            
  . ، ب ص14/7/1935، ت 461، ع 75 والناصرة، . 1
 . 24، ص 2، جأحكامالمر، دعيبس، . 2
 . 24/5/1933ت  ،، ب ع13 والناصرة، . 3
 . 1، ص 3/9/1927ت  ،، ب ع97 واللواء الشمالي، . 4
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  . 1يضاًأالكفيل  كذلكستئجار من أصحاب الثروة واألمالك، وأن يكون طالب اال) 1

وإذا خالف ذلك تفـرض   اإليجارانتهاء مدة  دعلى المستأجر أن يسلم العقار الذي استأجره عن) 2

  . محددة عليه عقوبة

وال تدفع دائرة األوقاف  ،يتعهد المستأجر بتسليم العقار عند انتهاء المدة المخصصة كما تسلمه) 3

دون  إيجـاره لما أحدثه المستأجر باختياره وال يجوز تأجيره ألحد عن المدة التي تحـت   ثمناً

  . موافقة دائرة األوقاف خطياً

  . 2مدة المزايدة عشرون يوماً من تاريخ وضع العقار موضع المزايدة) 4

 لموافقة دائرة األوقاف وهو مسؤو أو أذندون أي شيء في العقار  إحداثال يحق للمستأجر ) 5

  . عن أي عطل يجري للعقار أثناء استئجاره وال تتحمل الدائرة مسؤولية ذلك

ويحق لدائرة األوقاف يستخدم المأجور بما هو مخالف لقانون األوقاف  أنال يجوز للمستأجر ) 6

  . فسخ اإليجار

قبـل   بذلك دائرة األوقافُيعلم على المستأجر الذي ال يرغب تجديد اإليجار للسنة المقبلة أن ) 7

   .3حلول السنة

بالرغم من أهمية عائدات األوقاف ومصروفاتها في الداللة على حجم األوقـاف ومـدى   

تحقيق أهدافها وغاياتها والعقبات التي يمكن أن تعترض سبيلها في مجـاالت اإلدارة والتنظـيم   

هو مجرد  وكل ما زودتنا به ،إال أن وثائق األوقاف لم تزودنا ببيانات مفصله حولهاوالتعديات، 

وتتمثل فيما  مؤشرات ذات داللة يمكن من خاللها رسم صورة واضحة المعالم حول بنيتها العامة

   :يأتي

                                                            
  . 1944 – 1929ت  ،11/  1/  3، م 1 والناصرة، . 1
  . 22، ص 1، جأحكام ،دعيبس المر،. 2
  .1944 – 1929ت  ،11/  1/  3، م 1 والناصرة، . 3
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  اإليجارات-1

مـن تـأجير الـدكاكين واألسـواق     تأتي ورئيس لواردات األوقاف  وهي مصدر أساس

دكاكين  للمال اراً رالزراعية، ومن أبرز العقارات الوقفية إد والخانات ودور السكن، واألراضي

تدره وهذا نموذج لما كانت . حيث كان يتم تأجيرها على مدار العاموعددها أربعة  شهاب الدين 

  ) .9(وهو ما يوضحه الجدول رقم  هذه الدكاكين،

  نموذج لعائدات إيجار دكان شهاب الدين: )9(جدول 

  مبلغ اإليجار بالجنيه السنة رقم الدكان

1  
  

1930  17  
1931  17  
1932  17  
1933  16  
1934  16  
1935  16  
1936  16  
1937  16  
1938  16  
1939  16  
1940  12  
1941  12  
1946  21  
1947  25  
1948  181  

2  

1930  17  
1931  17  
1932  16  
1933  16  
1934  16  
1935  16  
1936  16  
1937  16  
1938  16  
1939  16  
1940  16  
1941  16  

                                                            
 . 1948 - 1930، ت ½، ع 70 و ،الناصرة. 1
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  مبلغ اإليجار بالجنيه السنة نرقم الدكا

3  

1930  12  
1931  12  
1932  11  
1933  15  
1934  12  
1935  12  
1936  15  
1937  16  
1938  11  
1939  16  
1940  16  
1941  16  

4  

1930  12  
1931  17  
1932  17  
1933  15  
1934  15  
1935  15  
1936  16  
1937  17  
1938  16  
1939  16  
1940  16  
1941  13  

ودرجة االسـتفادة   ،العامة في فلسطين باألوضاع اإليجاراتر يظهر الجدول مدى تأث إذ

م الذي شهد قيام الثورة الفلسطينية الكبـرى  1936ففي عام  ،التي يحققها المستأجر من الدكاكين

في حين وصلت الـذروة فـي عـام     ،بسبب ظروف الثورة انخفضت العائدات انخفاضا ملموسا

الحرب العالمية الثانية والتحركات التي قامت بها الدول العظمى  أعقببسبب الهدوء الذي  1946

  .لحل القضية الفلسطينية

دعى عبـد  استأجر شخص ي) 1940(ففي عام  ،كما وجدت بيوت لإليجار تابعة لألوقاف

واسـتأجرها  . جنيهات لسنة كاملـة ) 8(داراً ليستعملها للتجارة بمبلغ  اهللا من مأمور أوقاف عكا

  . 1جنيهات لسنة كاملة) 7(أحمد يوسف خليفة بمبلغ ) 1944(أيضاً عام 

                                                            
 .، ب ص29/8/1945، ت 530، ع 70 والناصرة، . 1
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ألوقاف، إذ تراوح دخل خان الوقـف  ألسواق والخانات دور في عائدات التأجير ا وكان

يبين عائـدات الخـان    )10(والجدول رقم . 1جنيه 149 – 120ما بين  لجامع الناصرة السنوي

  .هالم تشر الوثائق إلى قيمة اإليجار في التي  1945-1943باستثناء األعوام من 

  1946 -1930عائدات خان الباشا : )10(جدول 

 قيمة اإليجار السنة  الخان

  1930  120  

  1931  120  

  1932  149  

  1933  148  

  1934  146  

  1935  149  

  1936  120  

  1937  146  

  1938  120  

  1939  149  

  1940  146  

  1941  148  

  1942  149  

  1943   -  

  1944   -  

  1945   -  

  1946  1202  

 1930جنيها عام ) 120(قفزت من يظهر الجدول نموا ملحوظا في عائدات الخان حيث 

 م في ظل الثورة الفلسطينية الكبرى1936بينما عادت وانخفضت عام  ،م 1935عام ) 140(لى إ

لى سابق عهدها ولـم  ادت إتقريباً وفي العام التالي ع شهور) 6(ضراب استمر ما شهدته من إو
                                                            

 . 2، ص6/1/1934ت  ،، ب ع86 واللواء الشمالي، . 1
  . 1946 – 1930ت  ،5/  1/  3، م 70 والناصرة، . 2
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 التي اتخذتها حكومة االنتداب البريطاني في مدينة الناصرة معجراءات ا سوى اإليعرقل مسيرته

  جنيها) 29(أي بفارق ) 120(لى م مما أدى إلى انخفاضها إ1938تجدد الثورة عام 

وقاف الناصرة درت مبالغ كبيرة كانـت قـادرة علـى الوفـاء     كر أن أومن الجدير بالذ

ت الضخمة التـي درهـا علـى    وهذا يظهر من حجم العائدا ،التزامات الجهات الموقوفة عليهاب

مبلغ ال يستهان به عند  وهو جنيهاً)149(التي وصلت خزينة األوقاف التزام دكاكين خان الباشا 

ن نبالغ إذا قلنـا إ  وربما ال ،ومستويات المعيشة الرائجة ،طار القيمة الشرائية للجنيهوضعه في إ

م من زيادة الطلب راضي الخصبة بالرغعلى شراء مساحات واسعة من األ هذا المبلغ كان قادرا 

   .ثمانها بسبب مضاربات الحركة الصهيونيةعليها وارتفاع أ

  : األعشار) 2

كان لضمان أراضي الزيتون الوقفية دور في إيرادات األوقاف وعائداتها، ومثال ذلـك  

ار سـع  أ ن أوقاف عبد اهللا في قرية أندور، وأشارت الوثائق إلىإيجار البايكة وضمان الزيتون م

  : وهي على النحو التالي. 1933 -1930 ضمان الزيتون في السنوات 

  .1933 -1930نموذج لسعر ضمان الزيتون : )11(جدول 

 السعر بالجنيه الطن  السنة
1930  15  8  
1931  80  8  
1932  20  12  
1933  10  101  

، كان أضعاف السنوات السابقة و الالحقة) 1931(نتاج في عام اإل نالحظ من الجدول أن

لى شمال فلسطين في ذلك العام  وعـدم  مطار التي هطلت عوال نجد له تفسيرا سوى غزارة األ

ذى واآلفات التي تلحق األشجار للعوارض الطبيعية المتمثلة بالرياح الخماسينية الجافة تعرض األ

مـن حراثـة وتقلـيم     مزارعين على العناية بأشجار الزيتون ص العالوة على حر ،بالمحصول

  .نتاجهاحرائق ومن العوامل التي يقلل من إحمايتها من الرعي والو ،وغيرها

                                                            
 . ، ب ص29/8/1933، ت 530، ع 70 وة، الناصر. 1
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  هانفقات -هـ

أبرزهـا تعميـر    ومنها أوقاف الناصرة ومن ،فقات دائرة أوقاف اللواء الشماليتعددت ن

، وعقاراتـه  الوقـف  تسجيل أراضي  ال علىمونفاق األ، وإومقابرهم وترميمها مساجد المسلمين

دفـع الضـرائب   و المالية التي خصصتها دائرة األوقاف للمدارس والمحتاجين، وتقديم اإلعانات

  .نفقات المحكمة والمحامينو،  هارواتب موظفي وصرف حماية األوقاف،ل

  :واألعمارالبناء  -1

اإلسالمية فـي الناصـرة   ترميم المقبرة  ،ومن أبرز األمثلة على ترميم مقابر المسلمين

والباقي  جنيها )200(دفع المجلس اإلسالمي منها  اجنيه)360(حيث بلغت نفقاته. وبناء سور لها

وتمت الموافقـة   ،على أن تكون المناقصة والصرف تحت إشراف القاضي. ه بلدية الناصرةتدفع

افـق المجلـس   وجاور لمقبرة الناصرة اإلسالمية، حيـث  توسيع الشارع الم ك وكذل .1على ذلك

  . 2هاجني )35( اإلسالمي على توسيعه مقابل أن تدفع بلدية الناصرة للمجلس اإلسالمي

حول المقبرة اإلسالمية في العفولة وتكفـل بـدفع    اًالمجلس اإلسالمي األعلى سياج قامأو

  . 3هاجني )20(ه التي بلغتجميع نفقات

 طلب مـن قرية كفر مندا حيث  بناء مسجد في ،وتعميرهابناء المساجد  ومن األمثلة على

، ووافـق المجلـس   4هـا قرية في بناء مسـجد ل الأهل  مساعدةمأمور األوقاف صبحي الخضرا 

. التالي جنيهات أخرى العام )10(و) 1935(عام جنيهات في  )10(مبلغ  على أن يدفعاإلسالمي 

  .5التبرعات د بمساعدة أهل القرية من خاللالمسجوتم بناء 

                                                            
 . 10، ص 1/1/1936، ت 670، ع 75 والناصرة، . 1
 .52، ص 5/11/1936ت  ،، ب ع75 والناصرة، . 2
  . 15، ص 28/12/1939ت  ،، ب ع75 والناصرة، . 3
 . 3، ص 14/11/1935، ت 262، ع 75 والناصرة، . 4
 . 5، ص 14/5/1935، ت 794، ع 75 والناصرة، . 5
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كمسجد قرية كوكب أبو  ،دور كبير في إنشاء مساجد أخرى وتعميرهاكما كان لألوقاف 

، وبعد 2ح مسجد قريتهمالمأمور مساعدتهم في إصالمن  1الهيجا، حيث طلب حامد محمد عبد اهللا

) 40( تل مدير األوقاف تمت الموافقة ودفعالمراسالت بين المأمور والمجلس اإلسالمي من خال

أن المسجد  تأكد من بعد زيارة المأمور صبحي الخضرا للقرية وفي بناء المسجد  مساهمة جنيهاً

 جنيهـاَ والمجلـس ب  ) 40(جنيهاَ حيث تبرع األهالي ب ) 80(وأنه بحاجة إلى  ،للتعميربحاجة 

  .3هاَجني) 40(

حيـث  . ته الممكنة لبناء مسجد أخر في قرية المشـهد امساعدتقديم واستمر المجلس في 

ألن مسـجدهم قـديم    مساعدتهم في بناء مسجد جديـد األوقاف ر من مدي 4سليم عبد القادر طلب

  .6المساعدةبفأرسل المجلس موافقته  5لمصلينوصغير ال يتسع ل

مسجدهم اآليل تعمير ه المجلس اإلسالمي أهالي قرية دبورية بعد طلبهم من ساعدوكذلك 

أهـل   فع الباقيدو جنيها) 50(فأرسل المجلس . 7هاجني) 75(بحاجة ل  للسقوط والخراب، وأنهم

  .8القرية

آلن همة في إنشاء مسـجد بقريـة معلـول،    المساالمجلس  قدمها ومن المساعدات التي

أرض ملك للجميع مما أدى إلى اعتراض أحد المسيحيين علـى هـذا البنـاء    مسجدها بني في 

ولبى المجلس طلب أهـالي  . 9السامرة في نابلس بإيقاف البناء محكمة لواءوحصل على موافقة 

  .10بناء مسجد آخر قرية بإرسال مبلغ من المال للمساعدة فيال

                                                            
 . 4، ص 25/4/1935، ت 178، ع 75 والناصرة، . حامد محمد عبد اهللا شيخ المسجد في القرية .1
 . 4، ص25/4/1935، ت 178، ع 75 والناصرة، . 2
 . 7، ص 7/5/1935، ت 202، ع 75 والناصرة، . 3
 . 1، ص 2/10/1935، ت 602، ع 75 والناصرة، . هو مختار قرية المشهد: سليم عبد القادر. 4
 . 1، ص 2/10/1935، ت 602، ع 75 ولناصرة، ا. 5
 . 3ص  ،م. ن. 6
 . 1، ص 27/2/1935، ت 482، ع 75 والناصرة، . 7
 . 2، ص 28/3/1940، ت 160، ع 75 والناصرة، . 8
 . 2، ص 5/10/1932، ت 553، ع 75 والناصرة، . 9

 . 10، ص 16/1/1935، ت 40، ع 75 والناصرة، . 10
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هـالي  لـى أ إيد العون  ومد 1أهالي قرية الرينة في تعمير مسجدهم مع  المجلس ساهم و

  .2هاجني) 40(للمسجد وأرسل لهم مبلغ  بناء مأذنةفي قرية المجيدل 

جدهم، الـذي ال  إنارة مسبمختار القرية، من المجلس  ممثلين أهالي قرية كفر كنا طلبو

، 3إليـه   يهتـدون  الالغرباء  ن المسلمين وا ،وكنائسهم المسيحيين معابد تضاهي نارةتوجد فيه إ

  .4وتكرر الطلب عدة مرات ووعدهم المجلس بمساعدتهم

 ،لتربية الحيوانـات الذي كان يستخدم  . تعمير مسجد قرية دبوريةومن هذه المساعدات 

وأرسل المجلـس اإلسـالمي   . نسمة 15005 يصل ي القريةعلى الرغم من أن عدد المسلمين فو

التي . إنشاء مسجد في قرية يافا الناصرة ومنها .6في ذلك أهالي القرية وشارك  هالنفقات لتعمير

سيحيون وهم يصلون على البيادر أما الم. مسلم 400على الرغم من أن عددهم لم يكن بها مسجد 

بـون المسـاعدة   ويطل ،ملكون المال لبناء مسـجد لهـم  فقراء ال ي والمسلمون. كنائس) 4(فلهم 

  .8هذا الغرضجنيه ل 100قرر إرسال ف.7منه

  .مساجد تسعةيتضح من ذلك أن المجلس اإلسالمي ساهم في بناء وتعمير 

  :نفقات الطابو -2

دائرة طابو في  وأراضيه  لتسجيل عقارات الوقف دفع المبالغ: ومن أبرز نفقات األوقاف

تسـجيل  فـي  اإلسراع و. 9سجيل أرض تابعة لجامع الشيخ رسالن في قرية نينمثل ت ،الناصرة

ال يعرف أسمه، وال توجـد حجـة    هان الشخص الذي أوقفوأل ، أرض في قرية طرعانقطعة 

                                                            
 . 1، ص 14/5/1935ت  ،، ب ع75 والناصرة، . 1
 . 4، ص 10/6/1947، ت 379، ع 75 والناصرة، . 2
 . 3- 1، ص 12/2/1935، ت 216، ع 75 والناصرة، . 3
 . 4، ص 27/2/1935، ت 483، ع 75 والناصرة، . 4
 .5، ص 18/5/1936، ت 384، ع 75 والناصرة،  5
 .5، ص 18/5/1947، ت 301، ع75 والناصرة، . 6
 . ، ي ص2/2/1935، ت 29/9، ع 75 والناصرة، . 7
  .ب ت ،ب ع ،م. ن. 8
 . 121، ص 26/9/1938ع، ت . ، ب77 واللواء الشمالي، . 9



 77

فأصـبح   .1تسجيل األرض باسم الوقف قبل تأسيس دوائر الطابو زمن الحكومة التركيةلم  ،وقفية

  . بو زمن الحكومة البريطانية للحفاظ عليهامن الضروري تسجيلها في دوائر الطا

وخصص المجلس اإلسالمي بعض نفقاته للمحامين للدفاع عن القضـايا الوقفيـة ومـن    

  .أبرزها قضية دحية الكلبي

  : اإلعانات -3

قسـمين  مالية وكانت تقسم إلـى  نفقات األوقاف في مجاالت اإلعانة ال كذلكالنفقات هذه ومن * 

  :أساسيين

اسم إعانة المعارف لموظفي مدارس األوقاف  عليه  وكان يطلق إعانة المدارس :ولالقسم األ -أ

، حيـث أرسـل يـوم    ت في الناصـرة للمدرسة اإلسالمية للبناالمقدمة  اإلعانةبالناصرة ومثالها 

  : إعانة للموظفين وكانت على النحو اآلتي 15/7/1946

   .)أبو أحمد(مالَ لمدير المدرسة  667جنيهات و  4 -

   .مالت للمعلمة صبا الفاهوم 803جنيهان و  -

  .2جنيه واحد للخادم محمود أبو زامل -

تقـديم  حيث ورد في الوثائق في أكثر من موقع  ،عانة المحتاجين من الناسإ: القسم الثاني -ب

لها راتب شـبه   حيث خصصثروت صالح البنا  ةومثال ذلك المحتاج ،إعانات للناس المحتاجين

  . 3كان يصرف لها مع موظفي األوقاف ي ما يوازي نصف جنيهأ مل 500مقداره  شهري

                                                            
 . 122، ص 29/9/1938ت  ،ع. ، ب77 واللواء الشمالي، . 1
  .ص .، ب1946ب  ،/29/28، م 95 واللواء الشمالي، . 2
  .، ب ص1946، ت 29/128، م، 95 واللواء الشمالي، . 3



 78

  :الضرائب -4

ومن النفقات األخرى التي كانت تتكفل بها األوقاف دفع الضرائب عن العقارات الوقفية 

  .1الضمان السير في معامالت التسجيل مع االحتفاظ بحق إقامة الدعوى على الحكومة باسترداده

  .1اباسترداده

 1930ي الناصرة وقضائها لعام لضرائب على األمالك الوقفية فوهذا نموذج يبين قيمة ا

   .في الوثائق التي تبين الضرائب المفروضة على مجموعة من قرى الناصرة اًنالحظ نقص و

  : 1930قيمة الضرائب على األمالك الوقفية في الناصرة وقضائها لعام  )12(جدول 

  الوقف
–القرية

  المدينة
  الموقع نوع الملك

/ ة المساح

  دونم

قيمة الضريبة 

  )قرش(

  10000  -  -  خان  الناصرة  المسجد األبيض

  15000  -  الحواكير  زيتون  =  =

  48433  -  زقاق الجامع  دكان  =  =

  11396  -  السوق  دكان  =  =

  25000  -  البيادر  دكاكين 4  =  مقام شهاب الدين

مقام الشـيخ عبـد   

  الغني

  375  -  وسط القرية  اوضه  الرينة

  10000  6  العين أرض  زيتون  =  =

كوكب أبو   -

  الهيجا

  1950  21  شرق القرية  زيتون

  3000  -  جدار القرية  زيتون  بعينه  جامع 

  7502  1  جدار القرية  حاكورة  كفر مندا  -

 250و  جنيهين) 2(بمبلغ ) 1931(ناصرة لعام دفع ضرائب عن أوقاف ال. ونماذج ذلك

  .3مالَ

                                                            
 . ، ب ص2/10/1940، ت 887، ع 80 والشمالي،  اللواء. 1
  . 30/8/1930أرشيف الناصرة، ت . 2
  .، ب ص1939 – 1930، ت 29/20، م 81 واللواء الشمالي، . 3
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  .1مالَ 174و جنيهين) 2(مبلغ ) 933– 932(ضرائب عن أوقاف الناصرة لعام  ودفع -

  .2مالَ 500و  جنيهين) 2(مبلغ  )1933(الدين لعام ودفع ضرائب عن أوقاف شهاب  -

  .3مالَ 625و  جنيهات) 6(مبلغ ) 934-933(صرة لعام ودفع ضرائب عن أوقاف النا -

  .4مالَ 625و  جنيهات) 6(مبلغ) 935-1934(رة لعام ودفع ضرائب عن أوقاف الناص -

  .5مالَ 675و  جنيهات) 6(مبلغ ) 1936(لناصرة لعام ودفع ضرائب عن أوقاف ا -

  .6مل 900و  جنيهات) 5(بمبلغ ) 1937(دفع ضرائب عن أوقاف الناصرة لعام  -

  الرواتب -5

ارة، واألئمـة،  العديد من الجوانـب أبرزهـا رواتـب اإلد   تمثلت  نفقات دائرة األوقاف في و* 

  :) 13(اجين، وهذا ما يوضحه الجدول رقم والمحتن، والخطباء، والمدرسي

                                                            
 .م. ن. 1
 . م. ن. 2
 . ، ب ص1933، 12، 5، ت 1984، ع 81 واللواء الشمالي، . 3
  .ص. ، ب10/11/1934، ت 4085، ع 81 واللواء الشمالي، . 4
  .ص .، ب1939 – 930، ت 29/20، م 81 واللواء الشمالي، . 5
  .ص. ، ب13/11/1937، ت )519(، ع 81 و ،اللواء الشمالي. 6
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  نفقات دائرة األوقاف  )13(جدول 

  اسم النفقات
19361 19372 19383  19394  

  جنيه  مل  جنيه  مل  جنيه مل جنيه مل

  216  -   216  -   216  -   239  580  مأمور أوقاف الشمال 

  144  -   120  -   108  -   108  -   كاتب اإلدارة 

  60  -   64  800  64  800  60  -   مساعد الكاتب 

  11  500  12  -   12  650  12  -   إمام المجيدل

واعظ الناصـرة عبـد   

  الرحمن صبري
 -   -   -   -   -   -   -  48  

مديرة المدرسة نزاهـة  

  أبو حمد 
 -   -   -   -   -   -  500  60  

  60  -     -   -   -   -   -   معلمة بشرى األدهم 

  60  -   -   -   -   -   -   -   معلمة صبا الفاهوم 

محتاجة ثروت صـالح  

  البنا
 -   -   -   -   -   -  500  6  

خادمة المدرسة فاطمـة  

  محسن 
 -   -   -   -   -   -   -  6  

  8  -   8  -   6  570  19  200  تعميرات وصيانه 

  12  -   -   -   12  -   15  -   تنويرات 

  

  

  

  
                                                            

   .1936، ت 29/33، م 83 واللواء الشمالي، . 1
   .322، ص 28/3/1937، ت 133، ع 77 واللواء الشمالي، . 2
  171، ص 31/5/1938، ت 554، ع 77 واللواء الشمالي، . 3
  . 1940 – 1936، ت 29/74، م 89 واللواء الشمالي، . 4
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  اسم النفقات
1940 19411 19422  19433  19444  

  جنية  مل  جنيه  مل  جنيه  مل  جنيه  مل  جنيه  مل

ــأمور أوقــاف   م

  الشمال 
 -   -   -  216    228   -  228    300  

  189  -   125  400  125  400  108    -   -   تب اإلدارة كا

  96  -   64  800  64  800  60    -   -   مساعد الكاتب 

  15  -   16  -   16  650  12  -   -   -   إمام المجيدل

واعظ الناصرة عبد 

  الرحمن صبري
 -   -   -  48   -  48  400  48   -   -  

ــة   ــديرة المدرس م

  نزاهة أبو حمد 
 -   -  500  60  800  60   -  60   -  60  

  -   -   -   -   -   -   60    -   -    معلمة بشرى األدهم

  -   -   60  -   60  -   60    -   -   معلمة صبا الفاهوم 

ــروت   ــة ث محتاج

  صالح البنا
 -   -   -  6   -  6   -  6   -  9  

ــة  ــة المدرس خادم

  فاطمة محسن 
 -   -   -  14  650  14   -   -   -  16  

  144  -   48  -   40  -   50  500  -   -   تعميرات وصيانه 

  2  -   -   -   5  -   4  400  -   -   تنويرات 

  

  

  

 
                                                            

  . 1943 – 1931، ت 3/1/4م  ،76 واللواء الشمالي، . 1
  . م .ن. 2
  . 1947 – 1942، ت 29/115، م 94 واللواء الشمالي، . 3
  م  .ن. 4
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  اسم النفقات
1945 1946  1947  19481  

  جنيه  مل  جنيه  مل  جنيه مل جنيه مل

  142  664  420  -   360  -   330    مأمور أوقاف الشمال 

  74  800  216  -   252    220  500  كاتب اإلدارة 

  52  850  158  400  132    115  600  مساعد الكاتب 

  5  -   18  200  16  400  12  -   إمام المجيدل

واعظ الناصرة عبد الـرحمن  

  صبري
 -  46   -  57   -  57   -  20  

مديرة المدرسة نزاهـة أبـو   

  حمد 
 -  60   -  60   -  67   -  23  

  -   -   60  50  60  500  -   -   معلمة بشرى األدهم 

  -   -   60  -   60  -   -   -   معلمة صبا الفاهوم 

  اسم النفقات
1945 19462  1947  19483  

  جنيه  مل  جنيه  مل  جنيه مل جنيه مل

  -   -   7  -   6  -   -   -   محتاجة ثروت صالح البنا

  -   -   -   -   -   -   -   -   ة المدرسة فاطمة محسن خادم

  -   -   -   -   -   -   -   -   تعميرات وصيانه 

  -   -   -   -   -   -   3  200  تنويرات 

من عام إلى آخر وكذلك أوجه  هامن خالل جدول النفقات يتبين التفاوت الكبير في حجم

وبشـكل كبيـر    1947نفقات عام الرتفاع في المالحظ من خالل تحليل الوثائق اال نفاقها، ولكنإ

وهي سنة انتهاء االنتداب البريطاني وإعالن قيام  1948في عام  اًواضح اًانخفاض انخفضتبينما 

  . دولة إسرائيل

                                                            
  .1947 – 1942، ت 29/115، م 94 واللواء الشمالي، . 1
  . م. ن. 2
  .م .ن. 3
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  رابعالالفصل 

  على األوقاف االعتداءات

  

   .اعتداءات المتولين -1

  .اعتداءات العامة -2

 .حكومة االنتداب البريطانياعتداءات  -3

 . داءات الحركة الصهيونيةاعت -4
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  الفصل الرابع

  االعتداءات على األوقاف

فتـرة   في أوقاف الناصرةالتي تعرضت لها  االعتداءاتيعالج هذا الفصل مجموعة من 

التي قام بها المتولون والعامـة   االعتداءاتوفي مقدمتها  ،معنوية سواء أكانت مادية أم ،الدراسة

وذلـك باالعتمـاد علـى    . وحكومة االنتداب والحركة الصهيونيةها، المنتفعون وغير المنتفعين ب

وثائق األوقاف الخاصة باللواء الشمالي وعلى وجه التحديد وثائق قضاء الناصرة وهـي علـى   

  :النحو اآلتي

  :المتولين اتاعتداء

يظهر ذلك مـن خـالل    ،تنوعتالمتولين على األوقاف في القضاء و اعتداءاتتعددت 

ظهر وتُ ،اف وأقسامها المختلفة والمتولينة بين المحاكم الشرعية ودوائر األوقالمراسالت المتداول

بشكل واضح تخلف المتولين على الوقف الخيري والذري عن مراجعة دوائر المحاسبة والهيئات 

 في اسـتيفاء ريـع   تقصيرهم و 1المحاسبة السنوية إلجراءالذرية المستفيدة من األوقاف الذرية 

شهدت األوقاف فـي قضـاء   وبموجب ذلك  .2ض من حقوقها المادية والمعنويةنتقاألاألوقاف وا

  :ومن أبرزهانفسه متولي الوقف اعتداءات من عدة الناصرة 

ـ . 3تالعب المتولي عبد المجيد بك الفاهوم دات الوقـف وحـاول   حيث اعتدى على عائ

ادات واألمـوال  اإليـر  اً فـي نقص  م المحاسبة في دائرة األوقاف كشفلكن قسالسيطرة عليها، 

  .4الناتجة عن هذا الوقف

                                                            
  . 22، ص 14/2/1933، ت )264(، ع 77و ، اللواء الشمالي 1
  . م. ن. 2
 ،ت –ب  ،، ب ع77 والناصرة، . هو المسؤول عن وقف عبد اهللا باشا في جامع الناصرة - :عبد المجيد بك الفاهوم. 3

  . ص
  . 20ص  ،ت –ب  ،ع .، ب77 واللواء الشمالي، . 4
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الشخصية على األوقاف حيـث يسـتغل الشـخص األوقـاف      االعتداءاتولقد تكررت 

مـن   استأجر من كاتب العدل حاصالً الذي لمصلحته الخاصة، كما فعل محمود سندس الجالالني

ـ  اإليجاروبعد انتهاء فترة . 1حواصل خان عبد اهللا باشا لمدة سنة قمرية ليم المفتـاح،  رفض تس

أي مـا يـوازي    )مائة مل(غرامة  تأخر عن موعد تسليم المفتاح دفع وكان قد اشترط عليه إذا

استكمال ب فطالبه الوقف اَيوم) 15(ولقد تأخر محمود . عن كل يوم تأخيرقروش فلسطينية ) 10(

 فاسـتولى  توفيق حمو على عائدات األوقـاف  الجابي  كما اعتدى المتولي. 2اإلجراءات القانونية

، لكنـه  رجاعهفطلب منه مرة أخرى إ ،ولم يعده ،وثائق قيمته لم تذكر ال –على مبلغ من المال 

 هوقرر فصل 3الشيخ كمال أفندي إسماعيل اجتماعاَ برئاسةالمجلس اإلسالمي األعلى  فعقد ،رفض

وعلـى الـرغم   . 4عن وظيفة الجباية، وعليه تسليم كافة األوراق والنقود والدفاتر لدائرة األوقاف

ها عن العمل عن المدة التي أوقف فيهات له تعويضاً جني) 10(من ذلك فقد قرر المجلس صرف 

على أن تسـتكمل المعـامالت واإلجـراءات الماليـة     . 30/4/1941 -22/2/1941من تاريخ 

  . 5الرسمية حسب التعليمات واألصول المالية

وترك عمله بتـاريخ   فقبلت للمجلساستقالته ثمانية أشهر قدم الجابي توفيق حمو  وخالل

ت بين األوقاف والجـابي  حجازي لتصفية الحسابا 6وأرسل المجلس محمود أفندي. 24/7/1943

ماطل فـي  الجابي  إال أن ، وبعد متابعة مستمرة للمجلستحقيقوبعد ال. 7الموضوعوالتحقيق في 

تبقيـة  مالتـي ال المبـالغ  استطاع مدير األوقاف العام الحصول على و .8دفع ما عليه من األموال

                                                            
أو ) 29(يوماَ، ولهذا فإن األشهر الهجرية هي ) 11(ص عنها أما السنة القمرية فتنق. يوم وربع) 365(السنة الميالدية  .1

سنة متواصلة فإنه يدفع ) 34(تأجير الوقف بالسنة القمرية أفضل للوقف فإذا استأجر الشخص الدكان . يوماَ في السنة) 30(

  . سنة إضافية
  . 6، ص 16/5/1932ت  ،ع. ب ،)70( والناصرة، . 2
  . م. ، ن.المجلس اإلسالمي أحد أعضاء: كمال أفندي إسماعيل .3
   .ص -، ب 1941، 2/ 22ت  ،6، ع 94 واللواء الشمالي، . 4
   .ص -، ب 26/11/1942، ت 877، ع 94 واللواء الشمالي، . 5
  . ص - ، ب5/8/1943، ت )510(، ع 94 واللواء الشمالي، . مساعد المحاسب العام. 6
  . ص -، ب5/8/1943ت ) 510(، ع 94 واللواء الشمالي، . 7
  . ص –، ب 18/8/1943، ت )2279(، ع 94اللواء الشمالي، ق . 8
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للجـابي عائداتـه    تصـرف و ،وانتهت القضية على ذلك. كامالَودفع توفيق حمو المبلغ  .بذمته

  .1التحصيلية

وقـاف  وعدم تقديمهم للمحاسبة السنوية قررت دائـرة أ  المتولين اعتداءاتونتيجة لتعدد 

بعض القواعد الخاصة بدفع  تعديل وإقراره  المجلس اإلسالمي األعلىللواء الشمالي بعد موافقة ا

فأرسل مدير األوقاف العام  ،لضمان تقدم جميع المتولين للمحاسبة السنوية. 2الرسوم عن األوقاف

وأخذ أسماء جميـع   ،لمأمور األوقاف في عكا مضمونه االتصال بالمحاكم الشرعية اًالعام إعالن

ـ ى األوقاف الذرية والخيرية، ودعاالمتولين عل وتقـديم   ،ورة منتظمـة هم للمحاسبة السنوية بص

إلجبارهم على ذالك أو كف أيديهم عن  لشرعيةمتنعون عن تقديم الحساب للمحاكم اأسماء الذين ي

  .3العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

وأشارت الوثائق إلى اعتداء آخر من سعيد بيك الفاهوم متولي وقف الجـامع األبـيض            

جامع شيئاً من الواردات ال علىولم ينفق  ،لوقف في مصلحته الخاصةحيث أنفق جميع واردات ا

عندما مراقب األوقاف حسن أبو السعود  اكتشف  االعتداء و. همال الجامع والخانمما أدى إلى إ

يتـرك الوقـف ولكنـه    فرصة أخيرة لسعيد بيك ل ة لمتابعة حسابات الوقف ومنحتجاء للناصر

أرسـل  ف. لخاصةعلى مصلحته ا اوأنفقه اد وأجر الخان واستولى على عائداتهتجاهل كل هذا وع

نزع الوقـف مـن   لسالة إلى المجلس اإلسالمي ، وخليل الفاهوم ركل من الشيخ عبد اهللا الفاهوم

  ..                                                                                 4سعيد بيـك 

  :اعتداءات العامة

بعـض   طـال منها مـا  ووقف رقبة ال فمنها ما طال وتعددت  عتداءاتالاهذه تنوعت 

مـن   اًخليل المشعور من الناصرة دكان أموال األوقاف فقد استأجر خليل المشعور منحاصالته 

للمستأجر الجديـد   هرفض تسليم اإليجاروعند انتهاء فترة  1933شهاب الدين سنة دكاكين وقف 

                                                            
  . ص-، ب1943، 9 ،4، ت )2463(، ع 94 واللواء الشمالي، . 1
  . 22، ص 14/2/1933ت  ،)264(، ع 77 واللواء الشمالي، . 2
  . م. ن. 3
  . 1930وثيقة من أرشيف الناصرة عام . 4
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الناصـرة  لمحكمة الصلح ببصفته مأمور األوقاف  1ادعى عليه صبحي الخضراف. محمد محسن

مصاريف أجرة المحاماة وذلك في العام ، وأن يتكفل بكل مالَ 650جنيهات و  8وطلب منه دفع 

ـ  في اعتدائه ستمرأكبر حيث ا تحكم المحكمة إال أّن جرأته كانمن رغم بال، ونفسه  2اَودفع جنيه

  .4المبلغ ورفض دفع بقية 3مل500و  اَواحد

حيـث  . عبد اهللا باشا وقف جـامع الناصـرة  االعتداء على خان الباشا من أوقاف ومنها 

قانون اإليجار ال جنيهاَ بالرغم من أن ) 120(وات متتالية بأجرة سن) 3(سعيد بك الخان  استأجر

وكيـل   محمـد الصـفدي   فطالبيعني عدم صحة التأجير وقانويته،  مما ،يسمح إال بسنة واحدة

 اسـتغل ألن المسـتأجر   ،هجني) 200(جنيهاَ إلى ) 175(يجار من اإلقيمة  رفعبأوقاف الناصرة 

ن تحديد الوقف كان لمصـلحة  وأ. 6إليجارقيمة ا نخفاضمع  ،دون وجه قانونيسنتين  5)الخان(

فعملت دائرة األوقاف إجراءات مالية وحسابية وأجبرت المستأجر . المستأجر على حساب الوقف

  .7على دفع المبلغ المستحق عليه

تداء على مقابر المسلمين، وهذا كان واضحاً في قرية العامة االع االعتداءاتومن أخطر 

على  شخص يدعى عبد الخطيب حيث اعتدىناصرة، لى الشمال الشرقي من الفر كنا الواقعة إك

فطالـب مختـار   . 9بوضع محاصيله وغالله على المقبـرة  وتمادى في اعتدائه 8مقبرة المسلمين

                                                            
وتخرج ضابطاً وشارك في الحرب العالمية األولى إلى جانب الدولة  في صفد وأتم تعليمه فيها) 1895(ولد سنة . 1

العثمانية وثم أسره وأنضم إلى ثورة الشريف حسين وعمل محامياً ثم مديراً لألوقاف في شمال فلسطين واختير عضواً في 

، 4ج ،موسوعةة، محمد، حماد). 1954(اللجنة التنفيذية العربية، ثم اعتقل ونفي وعاد وعمل في المحاماة حتى توفي عام 

  . 177ص 
  .501ص  ،)4(ج  ،الموسوعة الفلسطينية. قرش تساوي جنياَ، وقسم الجنية الفلسطيني إلى ألف مل) 100(كل : الجنية. 2
  .501ص  ،)4(ج  ،الموسوعة الفلسطينية. من القرش 1/10: المل. 3
  . 5، ص29/8/1933ت  ،ب ع) 70( والناصرة، . 4
ومعناها األصلي مخزن البضائع ثم أصبحت تعني الفندق والنزل داخل ) خانة(عن األصل الفارسي  كلمة معربة: الخان. 5

  . 55ص  ،2، ج الموسوعة الفلسطينية. المدن وقد يكون أيضاً خارج المدن على خطوط المواصالت القديمة
  . 1، ص 15/1/1930ت  ،ب ع ،70 والناصرة، .6
   .م .ن. 7
  . 1، ص 30/6/1934 ت ،، ب ع)75( والناصرة، . 8
  . 2، ص 28/6/1934ت  ،، ب ع75 والناصر، . 9
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هـذه  ألوقـاف، لإلطـالع علـى    صبحي الخضرا بصـفته مـأمور ا   القرية واألهالي بحضور

 وحضر المأمور إلى القرية وكان ذلك واضحاً من خالل ترحيب محمد عبد العزيز . االعتداءات

وأجبر عبد الرحمن الخطيب  ، ودهش المأمور مما رأىفي الناصرةبه وكيل وقف جامع كفركنا 

  . 1قيام بتنظيف المقبرةعلى تقديم االعتذار عن فعلته وال

ن ، إذ إ2هذا ما حدث في قرية الرينة، طمع الناس واعتداءاتهممن وعات المزر ولم تسلم

القرية لم يهتمـوا بهـا وذلـك     أوقاف مسجدن الناس المخولين باالهتمام بأراضي ومزروعات إ

للمسجد عندما ضرب المنطقـة   وانعكس ذلك على عدم توفر المال الكافي. إلطماعهم الشخصية

فذهب مأمور األوقاف صـبحي  ). 1932(ى أثره عام و تصدع المسجد عل) 1927(زلزال عام 

وكشفت الوثـائق عـن   . 3معاقبة المتخلفين عن رعاية مزروعات األوقاف تالخضرا للقرية وتم

 أوقفوا محاصيل حيث أن أفراد عائلة علي حسين عبد القادر الخطيب ،اعتداء أخر على األوقاف

د ينة وضعوا أيديهم عليها ولـم يسـتف  زراعية وأشجار زيتون لصالح الوقف ولكن أهل قرية الر

  .4منها شيئاًالوقف 

حفر أرض مقبرة الناصـرة فأرسـل    أن سليمان ناصيفومن االعتداءات العامة أيضا 

بمعاقبته ليكن عبرة  يخبرها بذلك ويطالبهاإدارة األوقاف إلى رسالة مام الناصرة إالشيخ الفاهوم 

  . 5لغيرة

 اقتلعت الزوايا الحديديـة المثبتـة  بأن كريرية عائلة الخضر على أرض وقف الاعتدت و

ويـتم    ،االعتداء عليهـا  كل مرة يتجددفي و ،دائرة األوقاف الحديد أربع مرات فأعادت. حولها

ثمن الحديد في كـل مـرة حتـى ال     لزمتهم بدفعوعاقبتهم دائرة األوقاف بأن أ. فيها خلع الحديد

ى ساكن دار الوقف بالناصرة حيـث رفـض   وكذلك اعتد. 6لمثل هذا العمل مرة أخرى وايعود

                                                            
  . 10/1/1/1939، م 26وثائق إحياء التراث اإلسالمي، ق. 3، ص 18/7/1934ت  ،، ب ع75والناصرة، . 1
  . 13، ص 1932ت  ،ع –، ب )75( وقرية الرينة، قرية من قرى الناصرة تقع في شمال الناصر، . 2
  . م. ن. 3
  .20ص  ،4/4/1932ت  ،ع - ، ب)75( و الناصرة،. 4
  . لم تشر الوثائق لنتيجة واضحة أو عقاب لسليمان ناصيف. 336ص  ،ت –ب  ،ع –، ب )77( واللواء الشمالي، . 5
  . 336ص  ،ت –ب  ،، ب ع77 واللواء الشمالي، . 6
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قضـية  إقامة  ر أوقاف عكا علي رضا النحويمأموفطلب المجلس اإلسالمي من  ،الخروج منها

الذين كـانوا   2االعتداء على أرض زراعية لعرب الصبيحومنها كذلك . 1ضده وتم إخراجه منها

ن المنطقـة  كان سـكا و ،نصف مساحة األرضلبها قواشين طابو و  اآالف دونم 8000يمتلكون 

سنة وهو تاجر من  150منذ  طندياألرض لشخص يدعى مدور قس بحاجة لبعض المال فرهنوا

دائـرة   فـي  ةوتم دفع ثالثة أرباع المبلغ عن األرض المرهونعثمانية  ةلير 475بيروت بمبلغ 

دون حاولوا إيقـاف ذلـك   ف ةمن األرض المرهون اًطندي باع قسمالطابو في الناصرة ولكن قس

أن غيـر  . إخراج أهلهـا منهـا  الذين حاولوا فائدة، وفي أثناء الفترة العثمانية تم بيعها لليهود و

  . األرض جلس اإلسالمي حل المشكلة وأعادالم

  :نتداب البريطانيحكومة اال اتعتداءا

وقعت فلسطين تحت الحكم العسكري البريطاني منذ دخول اإلنجليـز للقـدس بتـاريخ    

وانتهت اإلدارة العسـكرية وحلـت محلهـا    ) 1920(حزيران عام  ىحتوبقيت ) 9/12/1917(

وذلك بعد العمليات العسكرية الناجحة التي قامت بها القوات البريطانيـة ضـد   . 3اإلدارة المدنية

. وتقدم القوات البريطانية العثمانية على قناة السويسإفشال الحمالت العسكرية العثماني والجيش 

ومن الجدير بالذكر أن تركيا جهزت أربعة . 4ية من مصر إلى فلسطينبعد نقل العمليات العسكر

وأقامت عدة مراكز لتموين هذه . جيوش موزعة على المنطقة كلها ومن ضمنها األردن وسوريا

الجمعية األدبيـة  في الناصرة ووجدت . 5بمنزل فلسطين تعرفالتي الجيوش وأهمها الناصرة و

، وبتـاريخ  6يناعدات المالية للفقراء من أبناء المدينة المسيحياالقتصادية التي تأسست لتقديم المس

انسحاب الجـيش   قائد القوات البريطانية في فلسطين، يبناللارموند أعلن اللورد  11/12/1917
                                                            

  . 1، ص 21/2/1946، ت 3/2/3، ع 10/9/1/1946، م 79 ووثائق إحياء التراث اإلسالمي، . 1
دونماَ  8686قبيلة بدوية يقيم سكانها على طرفي جبل الطور الشمالي والشرقي، بلغت مساحة أراضيها : عرب الصبيح. 2

معجم العشائر الفلسطينية  ،محمد: شراب. 122ص  ،2، قسم بالدنامصطفى،  ،الدباغ. وجميع أراضي القبيلة ملك لها

  . 88، ص 1، ج والحمايل
  . 123ص  ،تاريخ ،جبارة، تيسير. 3
  . 138، ص فلسطينصبري، بهجت، . 4
  .م .ن. 5
  . 121، ص فلسطينصبري، بهجت، . 107ص  ،تاريخ ،منصور، أسعد. 6
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التي أخذت تتصرف ، 1ةالبريطاني الحكومة ةقبضب طينفلسوسط  العثماني وفي هذا التاريخ أصبح

حيث عملت على تعديل قانون األراضي الذي ينص . نواعهاعلى اختالف أ بكل أراضي فلسطين

. 2التنسيق مع الوكالة اليهوديـة وعلى التحكم باألراضي العربية وتشجيع اليهود على االستيطان 

كـرم،   طولوجنين، واصرة، العديد من المدن الفلسطينية الهامة مثل الن احتل) 1918(وفي عام 

  . عكاو، حيفاونابلس، و

أمـا  . 3اإلدارة العسكرية البريطانية على حالها في ظلالشرعية اإلسالمية المحاكم  بقيت

كانت إدارة األوقاف فـي عكـا تحـت     ، فبعد أنييرات واضحةإدارة األوقاف فقد تعرضت لتغ

 ،سنجق عكا مع بدايـة االحـتالل البريطـاني   ل تابعة أصبحتإشراف مدير األوقاف في بيروت 

ثـالث إدارات تشـرف علـى     وكانت هناك. 4ي األقضيةطة مجالس محلية شكلت فتدار بوساو

، إلى أن تم توحيد هذه اإلدارات تحت إشـراف موظـف   )عكاونابلس، والقدس، ( :هياألوقاف 

وعـدد مـن المـوظفين     ،وإلى جانبـه مستشـار بريطـاني    ،واحد باسم مدير أوقاف فلسطين

  . 5البريطانيين

بشكل تقديري، أصبحت مع كانت تتم  فبعد أنحدث تغير في إعداد موازنة األوقاف كما 

 ات المحلية التي كان يعـدها مـأمورو  الموازن إلىبداية االحتالل البريطاني لفلسطين تعد استناداً 

وقد أعدت أول موازنة في ظل الحكم العسكري البريطاني لسنجق القدس . 6األوقاف في األقضية

عفاء من العسكرية، وفـي بـاب   القدس بعد استبعاد عدد من بنود الموازنة السابقة مثل رسوم اإل

وبموجب قوانين االنتداب البريطاني المتعلقـة   .7المصروفات استبعد ما كان مخصصاً لألوقاف

صالحية أصبح المندوب السامي البريطاني صاحب الحق وال) 1922(بفلسطين التي صدرت عام 

                                                            
  . 31ص  ،األرضمصالحة، محمود، . 1
  . 143، ص فلسطينصبري، بهجت، . 2
  . 157، ص م. ن. 3
   .157، ص م. ن. 4
   .157، ص م. ن. 5
  . 157ص  ،م. ن. 6
  . 147ص  ،م. ن. 7
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مالك خاصـة أو  صالحيته بتحويل هذه األراضي إلى أ هوقد خولت ،في التصرف باألرض العامة

حيـث  . 1الصهيونية، وله أن يتحكم بأي أرض يراها مناسبة ومنهابيعها للشركات أو الجمعيات 

  .2رفعت الناصرة مذكرة احتجاج على هذا القانون

قائد الجـيش العثمـاني    أن جمال باشاإلى تشير الروايات مع بعض اإلشارات الوثائقية 

ية التركية إلى دمشق حتى ال تتعرض للحرق بفعـل  عمد إلى نقل أرشيف الدوائر الحكومالرابع 

وسيطرة قوات  ،هزيمة الجيش العثماني وبعد. 3قصف الطائرات والعمليات العسكرية البريطانية

مـا يتعلـق   بخاصـة  د قسم كبير مـن هـذا األرشـيف و   أعي ،الثورة العربية الكبرى والحلفاء

ودوائـر األرشـيف    ،الغربيـة  الضـفة ما هو موجود في دوائر األراضي ب ، ومنه4باألراضي

في دائرة األراضـي   اسم أرشيف أرض إسرائيل قبل االستقالل، ومنه ما هو موجودالصهيونية ب

عملت اإلدارة العسكرية البريطانية على إيقاف معامالت ملكية األراضـي  كما . عمانوالمساحة ب

ألن حالـة   18/11/19185بتاريخ ) الطابو(إغالق دوائر تسجيل األراضي واألميرية والخاصة، 

ضطراب غياب سجالت األراضي الرسمية بعد أن والسبب في هذا اإل ،الملكية في إضطراب عام

دمشق مما عرقل عمليـة افتتـاح دوائـر تسـجيل     دم األتراك على سحب هذه السجالت إلى أق

  .6األراضي

طـالن أي  فيـه ب  أكـد منشوراً  1919أبريل  30في  Mony وأصدر الجنرال موني 

هذا المنشـور إلغـاء   ما جاء في ومن أخطر . كل شخص يخالف هذه القوانينوتهديد  ،تتعامال

والذي كان يدعمه القانون العثماني بإثبـات زراعـة    ،في إثبات الحق فوق األرض) حق التقادم(

من هذا المنشور اعتبرت أحكـام مـرور   ) 6(ذلك أن المادة  ،األرض لمدة عشر سنوات متتالية

                                                            
  . 42، ص أراضيالبديري، هند، . 32، ص األرضمصالحة، محمود، . 485، ص فلسطينخلة، كامل، . 1
  . 485، ص فلسطين ،كامل ،خلة. 2
  . 61، ص 19/12/1935ت  ،، ب ع73 والناصرة، . 3
  . م .ن. 4
  . 42ص  ،أراضيالبديري، هند، . 193، ص فلسطينصبري، بهجت، . 5
  . 193، ص فلسطينصبري، بهجت، . 6
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ضد إدارة بريطانيا منذ تاريخ االحـتالل  ) المرفوعة(بحق األموال غير المنقولة  )التقادم(الزمان 

  .1خرأإشعار  بر سارية المفعول حتىال تعت

بريطـاني السـماح لحكومـة    ومن اإلجراءات الخطيرة التي اتخذتها سلطات االنتداب ال

كانـت تشـمل    التيلتصبح أراضي الوقف اإلسالمي . وشراؤها بيع األراضي الوقفيةاالنتداب 

واسـتناداَ  . 2ونوعيتهم عدد والمنتفعين من هذه األوقاف فيمما أثر بشكل كبير  ،مساحات كبيرة

ى األراضي الفلسـطينية  لسيطرة عللجبارة  اًجهودبذلت سلطات االنتداب المصادر والوثائق إلى 

لتنفيذ وعـد  وإجراء كافة اإلجراءات ). اليهود(منها وتثبيت جذور أجنبية أصحابها  وخلع جذور

  .بلفور بكافة جوانبه

بدأت اإلدارة العسكرية بعد ذلك في إعداد مشروع قانون إلعادة افتتاح دوائـر تسـجيل   

  . 3)1919(األراضي، وذلك منذ بداية عام 

اإلدارة خطواتها هذه بأن االستمرار في إغالق دوائر الطابو يؤثر علـى  هذه وقد عللت 

رأت ضرورة إعادة افتتاح هذه الدوائر وخاصة بعد العثور على  الحياة االقتصادية في البالد، لذا

وقد جاء مشروع القانون الذي أعدته  4العديد من سجالت الطابو في دمشق وإعادتها إلى فلسطين

 ،بقصد تنظيم معامالت األراضـي ) 1919(أعدته والذي أطلق عليه قانون انتقال األراضي لعام 

ومن أهـم بنـود هـذا القـانون     . 5ألراضي في البالدوالعمل على إعادة افتتاح مكاتب تسجيل ا

وتشكيل جميع الممتلكات غير المنقولة حسب ما جاء فـي قـانون   . المجاالت التي سيطبق عليها

غير المنقولـة وأنـه    أراضي الوقف وأي شكل من الممتلكاتو )1858(الصادر عام األراضي 

                                                            
  . 42ص  ،أراضيالبديري، هند، . 1
  . 24ص  ،األرضمصالحة، محمود، . 485، ص فلسطين ،كامل ،خلة. 193، ص فلسطينصبري، بهجت، . 2
  . 45ص  ،أراضي ،البديري، هند. 195، ص فلسطينصبري، بهجت، . 3
  . 195، ص فلسطين ،صبري، بهجت. 4
  . 45ص  ،أراضي ،البدري، هند .فلسطينصبري، بهجت، . 5
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ق دوائر تسجيل األراضي في الذي قضي بإغال 18/11/1918محل اإلعالن الصادر في  سيحل

  . 1فلسطين

  نـه أل، عليـه فـاعترض   Haym Wisman  2طرح هذا القانون على حاييم وايزمـان 

ذه األراضي عن من أجل أبعاد هوإنما ليس بدافع ديني أو خيري  اهسيؤدي إلى إنشاء المزيد من

 بهـذه  فال يسمح للمنظمة الصـهيونية بحريـة التصـر   أنه وايزمان  رأي و. سيطر الحكومة

هذا القانون ضد المصالح الصهيونية وسياستها الرامية إلى االسـتيالء   يصبحوبالتالي  .األراضي

تطلع وايزمان إلى قوانين ال تترك عائقـاً أمـام الجمعيـات    و. 3على المزيد من أرض فلسطين

 أول منـدوب سـام   وكان هربرت صموئيل.4والمنظمات الصهيونية في عملية شراء األراضي

. 5ة اليهودي نورمان نبتـويش تحت إمر) 1920(دائرة الطابو عام أمر بإعادة افتتاح ي قد بريطان

مـن خـالل   ، 6وهكذا أصبحت كل شؤون األراضي الزراعية تحت قبضة الدوائر الصـهيونية 

حيث تعتبـر معظـم   . القوانين التي أوجدتها حكومة االنتداب بما فيها أراضي الوقف اإلسالمي

تصادر وكانت الحكومة . الوقف الرسميوتدعى ب ،صحيحالالوقف غير  أوقاف فلسطين من نوع

  . أراضي الوقف من خالل تلك القوانين

قضـاء الناصـرة وهـي    . 7قرية كوكبأرض بقرية عليها  فمن األراضي التي اعتدي

  .8زاميخالبوقفها على ال معروفة 

                                                            
  . 45ص  ،أراضيالبديري، هند، . 195، ص فلسطين ،صبري، بهجت. 1
زعيم صهيوني، وأول رئيس لدولة إسرائيل وكان من العناصر الصهيونية النشيطة منذ بدايتها، دعا إلى : حاييم وايزمان. 2

  . 254ص  ،7ج  ،سياسيةالكيالي، عبد الوهاب، الموسوعة ال. إنتاج الصهيونية العملية بعد فشل جهود هرتزل الدبلوماسية
الهنيدي، سحر، . 48ص  ،أراضيهند، . 199، ص فلسطين ،بهجت ،صبري. 132 – 629ص  ،أحكامالمر، دعيبس، . 3

  . 246ص  ،نشاط ،محمد ،سليم. 266ص  ،التأسيس
  . 199، ص فلسطين ،بهجت ،صبري. 4
  . 124، ص تاريخير، جبارة، تيس. 48، ص أراضيالبديري، هند، . 199، ص فلسطينبهجت،  ،صبري. 5
  . 199، ص فلسطينصبري، بهجت، . 6
دونمات، وكثيراً ما تذكر ) 10(مساحتها ) م400(قرية تقع إلى الشمال من الناصرة تعلو عن سطح البحر : قرية كوكب. 7

وقع كوكبا واألرجح أن قرية كوكب بنيت على م. نسبة إلى الشيخ أبو الهيجا المدفون في شمالها) كوكب أبو الهيجا(باسم 

  . 87ص  ،7، ج بالدناالدباغ، . الرومانية
  . 484ص  ،7، ج بالدناالدباغ، مصطفى، . نسبة إلى بني مخزوم من قريش: الخزامي. 8
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) ألـف 100(نحووتقدر مساحتها ب). 1929(عام 1باسم جمعية البيكا أراضيهاسجلت قد و

قامة دعوى لعدم مشروعية هذا التعدي في المحكمة الشرعية مما دفع دائرة األوقاف إلى إ 2دونم

وبالرغم من ذلك ومن خـالل الرشـاوي تمكـن اليهـود مـن       ،ونالت حكماً لصالحها ،بدمشق

. 3اوتم تسجيلها باسم أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي كتمويه بدالً من وكيل البيك ،المراوغة

مالي جنوب الناصرة في الطرف الش الواقعة على أرض شهاب الدين وسيطرت سلطات االنتداب

الوقف باسـم المنـدوب    وسجلت هذا. 4وشرقي خان الباشا الغربي من ساحة مدرسة المسكوب

وعللت ذلك بأن مهمـة إدارة الوقـف   ). قانون أمالك الغائبين( السامي، من خالل القانون الجديد

لمجلس اإلسالمي األعلى وبانتهائه أصبحت هذه األراضي أراضي دولـة باعتبارهـا   كانت بيد ا

  .5المتصرف بها في حكم الغائبين

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة اإلسرائيلية اعترفت بجميع الطوائـف غيـر اليهوديـة    

صـادرة  األمر الذي أجاز لها مرة أخرى م. ولكنها لم تعترف بالطائفة اإلسالمية ،كطوائف دينية

  . 6وممتلكاته جميع أراضي الوقف اإلسالمي

على مسجد كفر كنا قضاء الناصرة والسيطرة عليه  االعتداءالبريطانية  االعتداءاتومن 

م للمجلس فرفعوا دعواه. لكن دون فائدةالقرية منعها،  وحاول أهل. بناء مدرسة اميرية بدالً منهل

طيعوا إيقـاف القـوات   قوى من أي شيء، ولم يستولكن قوة السلطان أ. 7حلهااإلسالمي األعلى ل

  . ستمر االعتداءالبريطانية وا

                                                            
  . 492ص  ،1، الموسوعة الفلسطينية، ج 129، ص فلسطينعلي، فالح، . جمعية يهودية لالستعمار في فلسطين: البيكا. 1
  . 366، ص تنظيم أراضي األوقاف في فلسطين وضبطتهاأبو بكر، أمين، . 180، ص أراضيالبديري، هند، . 2
  .366، ص تنظيم أراضي األوقاف في فلسطين وضبطتهاأبو بكر، أمين، . 180، ص أراضيالبديري، هند، . 3
  . 188، ص تاريخمنصور، أسعد، . 4
  . 27، ص وقفلجنة، الدفاع عن وقف شهاب الدين، . 5
  . 56، ص ألرضامحمود،  ،مصالحة. 6
  . 10، ص23/3/1931ت  ،، ب ع)75( والناصرة، . 7
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على قرية  اعتداؤها ومن أبرز التحديات واالعتداءات البريطانية على األوقاف اإلسالمية

جبل الدحي من األوقاف غيـر المضـبوطة   و. 2الكلبي للصحابي الجليل دحيةالمنسوبة  1الدحي

تتـراوح  و. ع في مرج ابن عامر إلى الشمال الشرقي مـن العفولـة  التابعة لقضاء الناصرة، يق

الـذي  .4يعلو قمة الجبل مقام الصحابي دحية الكلبـي . 3دونم) 8000 – 6000(مساحته ما بين 

قبـة صـغيرة    للغرفةاألولى والثانية تحوي المقام، ،يتكون من غرفتين صغيرتين األولى مدخل

وعرضها وارتفاعها ) سم10م و 3(والثانية  ،)سم 40م، و 2(وعرضها ) سم 3م و 3(ارتفاعها 

 84(وهي قرية صـغيرة سـكنها    ،ه تقع قرية الدحيوإلى الشمال من الجبل وعلى سفح. 5)م5(

بلغ  1948وفي عام ) نسمة 110(بلغ عدد السكان  1945إحصائية عام وفي . 1922عام ) نسمة

والموقوف فيها هـو   ،الكلبي على مقام دحيه 7وهي موقوفة وقف التخصيصات. 6)108(عددهم 

كمـا   ،سم األوقافتجبى با 1914العالمية األولى عام أعشار القرية أول الحرب  وكانت 8العشر

وذلك بعد تلزيمها من قبل مجلس اإلدارة العثمانية  ،سائر القرى الوقفية فيتجبى أعشار األوقاف 

  .9)المدير المالي(بموجب وصوالت مزايدة مصدقة من المجلس 

الدولة العثمانية تجبى أعشار القرية الوقفية  أخذتدما وقعت الحرب العالمية األولى وعن

كانـت قريـة   و .11، وكانت تستلم أعشار القرية عينا إلعاشة الجيش10تهامع المحافظة على صف

قضاء الناصرة سـنة  وألحقت فيما بعد ب الدحي تابعة لقضاء جنين حتى فترة االحتالل البريطاني
                                                            

م عن ) 400(قرية من قرى الناصرة تقع بين قريتي سولم ونين على الجبل المسمى باسمها على علو : قرية الدحى. 1

  . 134ص  ،7ج  ،بالدنا ،الدباغ. دونم) 10(مساحتها . سطح البحر
بن زيد ابن امرئ القيس بن الخزرج بن عامر بن بكر بن عامر األكبر بن  دحية بن خليفة بن فضالة: دحية الكلبي. 2

  .134ص  ،7، ج بالدناالدباغ . 104ص  ،1ج  ،معجم أسماءالجليلي، حسين، . عوف الكلبي
  . 4ص  ،ب ت ،، ب ع59 وسجالت عكا، . 3
  . 18 ، ص2/8/1927، ت 3260، ع 97 واللواء الشمالي، ). ص(كاتب الرسول : دحية الكلبي. 4
  . 2ص ،ب ت ،ب ع ،)71(ق  ،الناصرة. 5
  . 335ص  ،7، ج بالدناالدباغ، . 6
دمبر، مايكل، . وهو ما أوقفه السالطين من األرض األميرية لألعمال الخيرية مع بقاء رقبتها واعشارها لبيت المال. 7

  . 56، ص 4/10/1938ت  ،، ب ع97 و، اللواء الشمالي، 35ص  ،األراضيالبديري، هند، . 27، ص سياسة
  . 56، ص 4/10/1938ت  ،اللواء الشمالي، ب ع .8
   .م. ن. 9

   .م. ن. 10
  . 5، ص 24/6/1933ت  ،ع –، ب 13 واللواء الشمالي، . 11



 96

فقد انقطعت بطبيعة الحال صلة الوقف  ،بالناصرةله عالقة  الأمور أوقاف نابلس م وألن ،1919

كن لألوقاف إدارة عامة تهتم بمثـل  أنه لم ت ذلك، وساعد على 1919سنة أواخر  ذبهذه القرية من

تجبـى واردات  أخـذت  اإلدارة المالية البريطانية  وحينما جاءت. 19221هذه القضايا حتى عام 

  .2دائرة األوقاف في ملكيتها تنافسوبدأت الحكومة البريطانية  ،حق وجهدون القرية 

المجلـس اإلسـالمي    فأبلغواوأستطاع أهل القرية اكتشاف االعتداء على أعشار قريتهم 

فقـدم مـأمور   ،1927عام زلزال على أثر  ياألعلى بضرورة إعادة بناء ما تهدم من مقام الدح

قامـة  فيه من المندوب السامي إكمة األراضي يطلب لمح 1/1/1929استدعاء في  أوقاف الشمال

ة الدحي وقف الحكم بوقفي يطالب فيه 22/4/1929ر هذا األذن في وصد ،الدعوى ضد الحكومة

وبـدأ  . 3وتعديل السجل لصالح األوقاف ،الحكومة بوقفية هذه القرية تخصيصات وعدم معارضة

وتصـرف   ،هـا وحـق األوقـاف في   همأهل القرية يجمعون المستندات الرسمية التي تثبت دعوا

تلزيماً وتحصيالً حتـى أوائـل الحـرب     العثمانيةأعشار القرية منذ زمن الحكومة األوقاف في 

  . 4لميةالعا

 ،من صندوق مال جنـين  عثر أهل القرية على مضبطة من مدير أوقاف نابلس وأخرى

سـندات   3 5لغنـي أخذ من سليم أحمد عبـد ا قد سنوات كان مأمور أوقاف عكا ) 3( وذلك قبل

هـذه السـندات   تضـمنت  و ،من صندوق مال جنينسندين مقبوضين مقبوضة من مدير نابلس و

كما قدموا للمحكمة شهادة خطية من مدير مـال  .6تسليم أهالي القرية ما عليهم من أعشار قريتهم

 وأنه ،بقضاء الناصرة 1919خالصتها أن قرية الدحي ألحقت سنة  5/6/1937جنين مؤرخة في 

تاريخ االحتالل إلى تاريخ إلحاق هذه القرية بالناصرة لم يتحقق أي شي من أعشـارها فـي    من

  .7مال جنين

                                                            
  . م .ن. 1
  . 1، ص 1927مارس،  7، ت 193، ع 97 واللواء الشمالي، . 2
  . 57، ص 4/10/1938ت  ،، ب ع97 واللواء الشمالي، . 3
   .م .ن. 4
  . 1، ص 7/4/1927، ت 193، ع 97 وأحد سكان أهل القرية، الناصرة، . 5
  . 1، ص 7/4/1927، ت 193، ع 97 و ،اللواء الشمالي. 6
  . 57، ص 4/10/1938ت  ،، ب ع97 واللواء الشمالي، . 7
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 31/5/1937قدموا شهادة خطية أخرى من مدير مـال الناصـرة مؤرخـة فـي     كما 

خالصتها أن أول مبلغ جرى تحقيقه في دفاتر المالية في الناصرة من أعشار القرية كـان فـي   

حكومـة  وبـدأت  . 1وأن هذه الدفعة دخلت الصندوق فعالً وتحصلت ،1919سنة / 9نهاية شهر 

 وأن.1/10/1919تـاريخ  ي بأعشار القرية للمرة األولى بتتصرف بشكل فعلالبريطاني  اإلنتداب

التصرف خاللها بأعشار القرية بدون منازعة هي  2للحكومة الحاضرة أن تدعي المدة التي تسمح

مرور الزمن  ولم يتم االعتراف بأن مدة  ،سنوات) 10( قل منوهي أ 1/10/1919المدة ما بين 

سنة عن قرار محكمة االسـتئناف بـدعوى    36سنوات بل اعتباره  10في وقف التخصيصات 

فإن تصـرف   ،سنوات في أوقاف التخصيصات 10حتى لو اعتبرت المحكمة مدة مرور  .اليهود

ستندات التي قدمها مدير مالية جنين مـن  الموتؤكد ، 3الحكومة بأعشار القرية هو دون هذه المدة

وهـي   4سنة روميـة  1334القيود العثمانية أن الحكومة السابقة اعترفت بقرية الدحي وقفاً لغاية 

وإلثبات وقفية القرية استطاع صبحي الخضرا بصـفته مـأمور   . السنة التي وقع فيها االحتالل

صوالت مزايدة عقد إيجار وعلى الية توقيع من مجلس اإلدارة لمدير الم الحصول علىاألوقاف 

 ،وبناء عليـه  ،وهو إقرار منه على أن أعشار القرية ليست للميري بل هي للوقف ،باسم الوقف

كمـا  .5أو معارضة الوقف ،أو ملكية أعشارها ،بملكية هذه القرية من االدعاءوكيل الميري  يمنع

 1324لقريـة لسـنة   وقف ان مدير أوقاف نابلس تسلم أعشار عثر على وصل رسمي يصرح بأ

لشهود الذين يقرون ويشهدون وتم إدراج مجموعة من أسماء ا. 6طة قائم مقام جنيناسبو ،رومية

يوسـف  و، 9علـي بكـر اليوسـف   و، 8سـالم األحمـد  و، 7وهم مصطفى الحسن. القرية بوقفية

                                                            
  .م. ن .1
   .م. ن. 2
  . 58، ص 4/10/1938ت  ،ع –، ب 97 واللواء الشمالي، . 3
  . 999، ص معجم اإلعالمالجابي، بسام، . 1918هـ تساوي 1336تساوي  1334سنة رومية مالية . 4
   .58، ص 4/10/1938ت  ،، ب ع97 واللواء الشمالي، . 5
  .58، ص 4/10/1938ت  ،، ب ع97 واللواء الشمالي، . 6
   .58، ص 4/10/1938ت  ،، ب ع97 واللواء الشمالي، . مختار قرية الدحي قديماً وهو مقيم فيها. 7
  .م. ن. ر قرية الدحي الحالي وهو مقيم فيهامختا. 8
  . م. ن. من أهالي القرية وهو مقيم فيها. 9
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ي إبـراهيم أفنـد  و، 3الحاج شريف أفندي العبوشـي و، 2محمد سعيد أفندي الزعبيو ،1اإلبراهيم

  .7الحاج نمر أفندي حمادو، 6محمد فؤاد البسطاميو، 5طالب أفندي الرفاعيو، 4الفاهوم

في ألنها فقدت  ،لكنهم لم يعثروا عليها ،لقريةاوقف البحث عن حجة وحاول أهل القرية 

ـ ها أهل القريـة للسـكرتير العـام بو   وعلى الرغم من المستندات التي قدم. 8أثناء الحرب طة اس

وجد توال  ،أعشار القرية كانت غير كافية إلثبات وقفيةأن هذه المستندات  إال المجلس اإلسالمي

أن الدولة العثمانية كانت حتـى الحـرب العالميـة    وهو  ،بينه كتابية تؤيد ما ورد في المضبطة

فأرسل المراقب العام عدة تساؤالت ليـتمكن مـن إيجـاد    . 9األولى تقيد األعشار لحساب الوقف

السبب الذي منع أهل القرية من عدم وأهمها عن  ،لتثبيت أحقية األوقافاً مستندات أكثر وضوح

وإذا حصـل ذلـك    ،تقديمهم اإلدعاء بوقفية القرية اعتباراً من االحتالل حتى مراجعتهم األخيرة

) لتجهيـز الجـيش  (، لظروف عسكرية 11أعشارها لصندوق الميري 10ذلكثبات تواريخ فعليهم إ

وبعد زوال الدولة العثمانية أصحبت الحكومة . القرية غنية بعائداتهاوهذا ما يدل على أن أوقاف 

 ،أميرية وكان ذلك بعد فك ارتباط القرية عـن جنـين   باعتبارها أمواالًالبريطانية تأخذ أعشارها 

خيرة األالثالث في السنوات وأصبح بدالت القرية غير معلوم  12).1919(وإلحاقها بالناصرة عام 

وحاول مأمور األوقـاف أن يعثـر   . 13وتأخذ الحاصالت عيناً اخمنها تخمينألن الحكومة كانت ت

وسأل المأمور الحاج علي ). 1926(حرقت سنة قد  هالكنه وجد ،طريقتهاعلى دفاتر التخمين أو 

                                                            
  . م. ن. من أهالي القرية وهو مقيم فيها. 1
  . م.من وجهاء الناصرة ومن أهالي قرية جنين ن. 2
  . م .ن. مدير مالية الناصرة. 3
  . م .مدير مالية جنين ن. 4
  . م. كاتب تحرير سابق ن. 5
   .م .، ن)وهو من نابلس(تب تحرير سابق متقاعد في عجلون كا. 6
  .م. ن. مأمور أوقاف نابلس سابقا. 7
  . 7، ص26/10/1927، ت 38، 7، ع 97 واللواء الشمالي، . 8
  . 10، ص 20/11/1927ت  ،، ب ع97 واللواء الشمالي، . 9

  . 11، ص 17/12/1927، ت 42. 64، 97 واللواء الشمالي، . 10
  . 13، ص 15/7/1927ت  ،، ب ع97 ولشمالي، اللواء ا. 11
  . 19+180، ص 2/8/1927، ت 326، ع 97 واللواء الشمالي، . 12
  . 17، ص 28/7/1927، ت 250، ع 97 واللواء الشمالي، . 13
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بعـدم   الية فأجابـا لجهة الشمفي ا كان يخمنان لذينلا .الجرباوي والشيخ يوسف أمين من عرابة

  .1هذه القرية فيتذكرهم بكيفية التخمين 

ث كانوا يدفعون األعشـار  حي ،عدم معرفتهم بالقوانين واألصولفذكروا أهل القرية  ماأ

كومة وبعد االحتالل أصبحت الح 2بموجب وصوالت للمجلس اإلسالمي أو لحسن أفنديلألوقاف 

وعنـدما علمـوا بـالقوانين    خزنة وهم ال يعلمـون،  في ال اكومة تأخذ منهم األعشار وتضعهالح

هو أن مقام الدحى قد أوشـك علـى   دفعهم ، والسبب الرئيسي الذي 3غوا عن القضيةبلَواألصول 

وأخذ أهل القرية يطالبون بإعادة المبلغ المأخوذ من أعشار  ،-سبق وذكر ذلك –االنهيار الكامل 

وقـدم  . 4ن غير وجه حـق ع هاتالعب الحكومة باألعشار وأخذ حينئذ اكتشف ،القرية إلصالحه

أن أرض القرية مقيدة في الطابو  اً أخبره فيهي لرئيس المجلس اإلسالمي بالغسليم أحمد عبد الغن

وكانوا يدفعوا أعشارها  ،الكلبي هوأعشارها وقف منذ فترة طويلة لدحي ،أميرية يأراضباعتبارها 

ومن خالل متابعة مأمور األوقاف الشمالي للقضية تـم   ،5اًلصندوق أوقاف نابلس باعتبارها وقف

ابلس يحاسب إدارة األوقـاف  مركز حكومة ن الحرب كان وإلى بدايةثائق تبين أنه و العثور على

 ،1904 وعثر أيضاً على دفترين قديمين ألعشـار الوقفيـة لسـنوات   . 6أعشار القرية وتدفع له

 بين أنهـا وقـف دحيـة   ويوجد بالدفترين قيد للقرية . 19097، 1908، 1907، 1906، 1905

وكانت على  إدارة اللواء تضمن أعشارها وتجبي بدالتها فة مجلسبمعروالكلبي، وكانت األوقاف 

  :النحو التالي

  1909 – 1904جباية أعشار دحية الكبي من : )14(جدول 

 الملتزم قروش  السنة

  حافظ أفندي عبد الهادي  775  1904
                                                            

  . 39ص  .25/6/1356، ت 44، ع 59 واللواء الشمالي، . 1
  . 42ص  ،7/2/1928ت ،ع –، ب 97 واللواء الشمالي، . مأمور أوقاف عكا. 2
  . 42، ص 7/2/1928ت  ،ع –، ب 97 واللواء الشمالي، . 3
  . م .ن. 4
   .م .ن. 5
  . 29ص/13/8/1930، ت 371، ع 97 واللواء الشمالي، . 6
  . 981ص  ،معجم ،الجابي، بسام. 7
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  حافظ أفندي وبشارة أفندي عطا اهللا  1025  1905

  أهل القرية بالكفالة المتسلسلة  1025  1906

1907  1125  =  

1908  1150  =  

1909  1150  =  

  .1وجميع هذه البدالت موردة لصندوق األوقاف ومسددة

أنـه أرسـل جميـع المسـتندات     األوقاف لمحامي األوقـاف بالقـدس    أكد مراقبقد و

لمحكمة إلثبات حقوق الوقف، إضافة لما تـم ذكـره   ت المختصة بالمعاملة لرفع أمام اوالمراسال

مدير أوقاف  وإقرار) 325و  ،324(لقرية عن سنة زايدة تتضمنان حالة أعشار ام ت قائمتاأرسل

ومضبطة من أهالي القرية  ،مقام جنين من أصل أعشار القرية اً من قائميهقرش 897م تسلَنابلس ب

استطاع مأمور أوقاف نابلس الحصول على إذن من المندوب السامي بإقامـة  وقد . 2تؤيد الوقفية

  . 3وقف الدحي في دعوى ضد الحكومة

 ّضـمنها لمحكمة األراضي في نابلس رسـالة   ،مأمور األوقاف(أرسل صبحي الخضرا 

 ألنها تتعلق بعـدم معارضـة   ،رؤية هذه الدعوىلى أن محكمة األراضي هي المخولة بتأكيده ع

 ،باعتبارها وقـف تخصيصـات   4ي باستيفاء أعشار األرض المدعى عليهاحكومة فلسطين للمدع

إلى وقـف هـو مـن صـالحيات     مسجلة ميري الديل سجالت الطابو في األرض وأن طلب تع

 ،وإلغـاء هـذه الصـفة    ،األرض في سجالت الطابو من ميـري  تغيير صفةطلب و ،المحكمة

 اًمن المال باعتباره عشر اًوهو ال يريد أن يدفع المدعي عليه مبلغ ،واعتبارها وقف تخصيصات

ـ . لألرض أو ناتجها رض باعتبارهـا وقـف   ه عـدم معارضـته لـأل   ويطلب من المدعي علي

                                                            
  .29ص/13/8/1930، ت 371، ع 97 واللواء الشمالي، . 1
  . 37 ، ص14/8/1928، ت 6173، ع 97 واللواء الشمالي، . 2
  . 38، ص 25/4/1929، ت 238، ع 97 و ،اللواء الشمالي. 3
  . 12، ص 21/8/1935ت  ،، ب ع44 والنائب العام لحكومة فلسطين، الناصرة . 4
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صبحي بك أن في حالة األرض األميرية يكون العشر للحكومة أما في حالة  تخصيصات، ويذكر

  .1األرض الموقوفة وقف تخصيصات يكون العشر لجهة الوقف

ير صـفة  يواألشخاص يدفعون العشر في الحالتين وال يؤثر عليهم، أما الذي يتأثر في تغ

سـنة   36وقررت المحكمة البريطانية أن مرور الزمن في الدعوى هو . 2كومةي الحهاألرض ف

ويجب  ؟أم من تاريخ التصرف ؟من تاريخ التسجيل هل تبدأ ،وبقي عليها أن تحدد الفترة الزمنية

ألن التسـجيل ال   ،وليس من تاريخ تسجيل األرض في الطـابو  ،تاريخ التصرف بالعشراألخذ ب

مة ضاع أكثرها بسبب نقلهـا  األوقاف على أن دفاتر األوقاف القدي وأكد مأمور. 3يعني التصرف

ولم يعثروا على مجموعة أخرى من القيـود ليتمكنـوا مـن     ،الشامدمشق بفي سني الحرب إلى 

نزاع بين دائرة األوقاف وبين الحكومة العثمانية علـى أعشـار    لم يوجدوأكد أنه . إثبات الوقف

أن الحكومـة  مـن  وأمتنعت تسليمها لألوقاف على الـرغم   هابتوأن الحكومة العثمانية ج ،القرية

وعدم  ،القضية رَدت الجلسة وكان قرار المحكمة عقدو. 4الحكومة العثمانية البريطانية هي وريثة

مرة  ومة فلسطين في أعشار القرية، وغير أن المأمور أستأنف وعدم معارضة النائب العام لحك

ـ  اًالقضية أو الدعوى قـرار ورفعها لمحكمة القدس واعتبر رد  ،أخرى وأكـد البنـك   . 5اًمجحف

أنه يكفل للنائب العام لحكومة فلسطين جميع الرسوم والمصاريف إذا تبين الزراعي العربي بعكا 

  .6غير محق بدعوته) مأمور األوقاف(لمحكمة االستئناف العليا أن المستأنف 

يوم األربعاء دعوى تقرر موعد الو ،إعالن بشأن قضية الدحي أرسل. 29/6/1937وفي 

توكيل عـادل   8واقترح صبحي الخضرا على محي الدين أفندي عبد الشافي. 14/7/19377 في

                                                            
  . 12، ص 21/8/1935ت  ،، ب ع44 والناصرة، . 1
   . م. ن. 2
  . 13، ص م. ن. 3
  .15، ص 21/8/1935ت  ،، ب ع44 والناصرة، . 4
  . 41- 38، ص 27/1/1936ت  ،ع –، ب 44 والناصرة، . 5
  . 36ص  ،م .ن. 6
  . 62، ص 29/6/1937ت  ،، ب ع97 والناصرة، . 7
  . 61، ص 4/10/1938ت  ،، ب ع97 واللواء الشمالي،  ،أحد أعضاء المجلس اإلسالمي. 8
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ن وأل. 1مـن قبـل   في قضية مماثلةوكلته  ألن األوقاف ،عادل أفندي زعيتر من نابلس بالقضية

 مديَروسال مأمور األوقاف . 2كان معتقالً لدى سلطات االنتدابمحامي القضية صبحي الخضرا 

  : أي سنة إلحاق الدحي بالناصرة فأجابه باآلتي1919سنة  عن مجموع التحقق في ال جنينم

  إلحاق الدحي للناصرة 1919مجموع التحقق عن سنة : )15(جدول 

 التحقق السنة

  تمال 4و  اًقرش 984  م1919أيلول 

  تمال 8و  اًقرش 1968  م1919تشرين ثاني 

  تمال 8و  اًقرش 1968  1919تشرين ثاني 

 49223 أي المجموع

 ،وإلكمال اإلجراءات القانونية وتوفير ما يمكن من األدلة التي تثبت أحقية الدحي بالوقف

إرسال قائمة بأسماء األحياء من أعضاء مجلـس اإلدارة   4طلب صبحي الخضرا من محمد أفندي

ال يوجـد مـن    فأجابه بأنـه  5على تلزيم أعشار القرية باسم الوقف اًوأن يكونوا شهود ،التركية

وهو مـريض   ،)حيبول قضاء بيسان(مجلس اإلدارة التركية سوى الشيخ صالح القاسم من قرية 

خليل الحداد عضو مجلس اإلدارة مـن   ومنهم. إال راكباً وال يستطيع الحضور ،بارتجاج دماغي

ذا كان إ دليل من الوثائقال و -. 6يسكن حيفا مع أوالدهو ،قرية أم الفحم وهو مصاب بداء الفالج

ـ  – ت مقابلتهم مع صبحي الخضراءأو حتى إذا تم ،أم ال ذهبواقد الشهود  اق وبعد ذلك تم االتف

صرف األعشار المستحقة عن أوقاف أراضي القرية على أسـاس   بين المجلس و الحكومة على

وأكد المحاسب العام ضرورة دفع تعـويض  . 7ات السنويةيقعلى أساس التحق وليس ،التالتحصي

لمأمور أوقاف الشمال بعكـا بصـفته   و ،شار المعنية عن األوقاف الخاصة لوقف الدحيعن األع

                                                            
  . 61، ص 4/10/1938ت  ،، ب ع97 واللواء الشمالي، . 1
  . 60، ص 20/9/1938، ت 2767، ع 97 واللواء الشمالي، . 2
  . 36، ص 31/5/1937ت  ،ع ، ب59 والناصرة، . 3
  . 37، ص 30/6/1937ت  ،، ب ع59 والناصرة، . وكيل األوقاف في جنين. 4
  . 37، ص 30/6/1937ت  ،، ب ع59 والناصرة، . 5
  . 38، ص 3/7/1937، ت 37، ع 59 والناصرة، . 6
   .، ب ص1944، 10، 22، ت 543، ع 59 والناصرة، . 7
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 ،في السنة مال 897و  جنيها 28بمعدل  31/3/1945لغاية  1/4/1935لهذه األوقاف من  اًمدير

و  جنيهـاًُ  288 البالغالمبلغ  حتى استكمال ،م3/1/1945بموجب االتفاق مع حكومة فلسطين في 

إدارة األوقـاف العامـة    طالبـت . 2استرداد المبلغ بعد مماطلة الحكومة بدفعـة وبعد . 1مالً 97

وبالفعل تم االتفاق بين السكرتير العـام  . 19483من أعشار الدحي عن سنة  ما يخصهاالحكومة 

 على اعتبار  ،وبين مأمور أوقاف عكا بصفته قيما على وقف الدحي ،عنها اًلحكومة فلسطين نائب

وأن تكـون الدفعـة    1948ويسمى االتفاق اإلضافي لسـنة   ،لالتفاق األصلي هذا االتفاق ملحقاً

 1/4/1942بتداًء مـن  باعتبارها الدفعة السنوية وا اجنيه 72األولى التي ستدفع لمأمور األوقاف 

  .4مالً 897و  جنيها 28سيدفع 

حسـب   زيادة أو نقصاناً يكون ذلـك  ،مستقبالًَإعادة النظر في الدفعة السنوية  وفي حال

جري فيه أعادة اً سابقه للتاريخ الذي تشهر 12ة في مدة أسعار المحاصيل الزراعية الرئيس معدل

سكرتير عام الحكومة هذا االتفاق باللغتين العربية واالنجليزية إلى مأمور أرسل بالفعل و. 5النظر

  .6بعكا مأمور أوقاف اللواء الشمالي

إال أنه لـم يـرد فـي    الدحي  قفيةوالت المجلس اإلسالمي إثبات ووعلى الرغم من محا

رد إذا كانت الحكومة دفعت أعشـار  يولم  ،إذا كانت القرية سجلت بشكل رسمي أم الما الوثائق 

  .سنة ةعشر تفاقية أي ما يعادل تقريباً أربعحسب اال 1935 – 1919القرية من عام 

النبي سـعين   على األرض التابعة لمقام ومن اعتداءات الحكومة البريطلنية أنها استولت

اً واَلت هذه كلها إلى حكومـة اسـرائيل   دونم 213البالغة الذي يطلق عليها اسم أرض السلزيان 

                                                            
  . 4، ص 15/3/1945، ت 234، ع 7 والناصرة، . 1
  . 21، ص 2/6/1946، ت 1285، ع 71الناصرة، ق . 2
  . 15، ص 28/1/1948، ت 138، ع 71 والناصرة، . 3
  . 18، ص 13/2/1948ت  ،، ب ع71 والناصرة، . 4
  . 17، ص 13/2/1948ت  ،، ب ع71 والناصرة، . 5
  . 19 ، ص25/2/1948ت  ،ب ع/ 71 والناصرة، . 6
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وحاول آل الزعبي مسؤولو الوقف التصـدي  ، 1م ألرض الوقف فقط 226سوى التي لم تعترف 

لدية واعترفت ب. م فترة االحتالل اإلسرائيلي250لهذا االعتداء واستطاعوا بالقوة الحصول على 

خـزان ميـاه   جزء منهـا لبنـاء   كانت تسعى لشراء  حيثالوقف أرض م من 325 الناصرة ب

  . 2اًدونم 213م من أصل 801وعاد للوقف . عمومي

  :الحركة الصهيونية اتعتداءا

 فلسـطين  بخاصـة لسيطرة على البالد العربية ولتكاتفت الجهود البريطانية والصهيونية 

الحركة الصهيونية وسائل ، ومن أبرز رض النفوذ االستعمارياالستغالل وف ما فيربهتحقيق مأو

ولم تفرق . زيادة الرقعة االستيطانيةلعلى أكبر مساحة ممكنة من األراضي الفلسطينية  استيالؤها

وقد نظـر  لتسيطر عليها، ملتوية عدة قوانين وأنظمة  وأوجدت. التي تريدهااألراضي بين أنواع 

خطراً يهـدد وحـدة   باعتباره نظام األوقاف الفلسطيني إلى  يليونالمسؤولون والسياسيون اإلسرائ

السيطرة المؤسساتية لألغلبية اليهوديـة الصـهيونية    يهددو ،دولة إسرائيل واستقرارها السياسي

الصهيونية السياسية والقانونية و العسكرية الشـاملة علـى    –على الرغم من الهيمنة اإلسرائيلية 

  .3الفلسطينيين

المعـروف  اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحـدة قـرار    1947الثاني عام وفي تشرين 

حصـلت الدولـة    وبموجب هذا القرار ،يهودية أخرىتقسيم فلسطين المنتدبة إلى دولة عربية وب

من % 50من األرض بينما كان اليهود ال يشكلون سوى أقل من % 60اليهودية على ما يقارب 

ذي أثر في نظام األوقاف في هذه المرحلة المبكرة هـو حـدود   وكان التغير األساسي ال. سكانال

أدت إلى تقطيع أوصال نظام األوقاف الـذي سـبق   ، وم1949اتفاقيات الهدنة التي كرست سنة 

فقد فصلت أراضي األوقـاف وأمالكهـا عـن    . للمجلس أن جعله وحدة إقليميه وإدارية موحدة

                                                            
نواف حمودة، متولي وقف مقام النبي  :مقابلة شخصية). آل الزعبي(وثيقة من وثائق أوقاف النبي سعين . 1

  . 25/3/2011سعين،الناصرة، ت 
نواف حمودة، متولي وقف مقام النبي سعين،  :مقابلة شخصية). آل الزعبي(وثيقة من وثائق أوقاف النبي سعين . 2

  .25/3/2011الناصرة، ت 
  . 180ص  ،فلسطين ،يوسف ،الحسيني. 4ص  ،سياسة ،مبر، مايكلد. 3



 105

وعقب انتهاء حكم االنتداب انهـارت المؤسسـات    .األمالك والمؤسسات الدينية التي كانت تعيلها

 كالمفتين والقضاة إلى خارج الـبالد  الدينية في المجتمع اإلسالمي وقد فر كبار الموظفين الدينيين

  .1وأنهار نظام القضاء الديني تماما

بأضرار وأصيبت بعض مبانيه  ،الموظفين توقف نظام األوقاف عن العمل معظموبغياب 

وكان مأمورو المجلس اإلسالمي األعلى الـذين  . 2ت بحاجة إلى تصليحات واسعةإبان القتال وبات

سجلت األوقاف المضبوطة بأسمائهم قد فروا، فبقيت اإليجارات والتصليحات واإلدارة العامة بال 

مال الخيرية التي كانت واألع ،وتعطلت الخدمات الصحية ،وزالت لجان األوقاف المحلية ،رقيب

. 3اء الدولة اليهودية كانت اللجنة الصهيونية قد اقترحت تدويل األماكن المقدسةل إنشتقدمها، وقب

وكانت األدلة تشير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية شرعت في إتباع سياسة أكثر تشدداً فـي أشـهر   

كـان  بنظام األوقـاف،   تجاهكومة الح عن نية 4عندما سئل بني غوريونو،  1949من عام ) 5(

تدرس وسائل حل هذه القضية استناداً إلى قوانين الوقف اإلسالمي واألوضاع  ن الحكومةإ": رده

) 1950(، وبعد ذلك بعام واحد عقب سن قانون أمالك الغـائبين سـنة   "السائدة حالياً في إسرائيل

من وقد عوملت أراضي األوقاف وأمالكها على أساس ليس لها . اتضح تماماً ما كانت تخطط له

در المجلس اإلسالمي األعلى والمأمورون المحليون البلد، صادرت إسـرائيل  فبعد أن غا ،يملكها

األوقـاف  (وصنفت األمالك التي كان المجلس اإلسالمي يديرها . جزءاً كبيراً من نظام األوقاف

نقل موارد نظام األوقاف اإلسرائيلية بالقوانين سمحت حيث  .على أنها أمالك غائبين) لمضبوطةا

تابعـة لدولـة    شـكل أراضٍ  ة لخير المسلمين إلى يهود إسرائيل وذلك علـى اإلسالمية الموقوف

مـن مجمـل مسـاحة    % 80وتم انتزاع  ،يملكها الصندوق القومي اليهودي أو أراضٍ ،إسرائيل

  .إسرائيل من الفلسطينيين استناداً إلى أحكام قانون أمالك الغائبين

                                                            
  . 59، ص سياسةدمبر، مايكل، . 1
  .61ص  ،م .ن. 2
  . 63ص  ،م .ن. 3
  . 64ص  ،سياسةدمبر، مايكل، : أول رئيس للحكومة. 4
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اإلسـرائيلي فـي   ) لبرلمـان ا(وكان هدف قانون أمالك الغائبين الذي أقـره الكنيسـت   

 فاسـتحدث   ،البلـد حماية أمالك الالجئين الفلسطينيين المقيمين خـارج   في ظاهره 14/5/1950

 االبـدال وخوله مسؤولية صيانة أمالك الالجئين وتحصـيل  ) القيم على أمالك الغائبين(منصب 

ـ  لكن الحقيقة إلى أن يتم حل لمشكلة الالجئين، والتأخير وغيرها  لسـلب  جـاء  انون أن هـذا الق

  . 1أراضي الالجئين بكافة أنواعها وعلى رأسها أراضي األوقاف

على مسجد الدار البيضـاء فـي    االعتداء الصهيونية التي ال حصر لها االعتداءاتومن 

 ةبطرد أهلهـا منهـا وإقامـة مسـتوطن     4على قرية صفوريةو، 3بتحويله إلى مكاتب 2قرية نين

وأسـتمر  . 5، وأقامت في القرية لليهود على مقام المسلمين)1949(على أرضها عام ) تسيبوري(

أهلهـا  هـدموها وشـردوا   التي  6اعتداء الصهاينة على قرى الناصرة ومن أبرزها قرية معلول

وأقيمـت علـى   . 7كزرايب للبقر استعملوهإلى كيبوتس  مسجدها والوحَو. 15/7/1948بتاريخ 

علـى المقبـرة اإلسـالمية    وكما اعتدوا . 8)1948(أراضيها مستعمرة يتموريم التي أنشئت عام 

اقـتالع الحجـارة   وتمثل ذلك فـي  . ى حدود أراضي يهود نهالللعرب المزاريب ألنها تقع عل

  . 9المبنية

للشيخ التي فيها مزاران أحدهما موجودة بأرض سمونيه على أرض وقف  وكذلك اعتدوا

 200 – 150مسـاحتها تقريبـاً    لهما أرض وقف منذ فترة طويلةو ،والثاني للشيخ سعيد ،ملحم

بشـأنها  تمـت  لقد و. 10وحرثوهااألشجار  اقتلعواعليها يهود مستعمرة نهالل و وقد اعتدى ،دونم

                                                            
  .66، ص سياسةدمبر، مايكل، . 1
  . 181ص  ،فلسطين ،الحسيني، يوسف. 2
  . 181، ص فلسطينيوسف،  ،الحسيني. 668، ص كي ال ننسى ،خالدي، وليدال. 35، ص طرد ،بيني ،موريس. 3
  . 181ص  ،فلسطينالحسيني، يوسف،  4
  . 181، ص م. ن. 5
  . 182ص  ،م. ن .6
   .182، ص فلسطينالحسيني، يوسف، . 7
  . 680، ص كي ال ننسىالخالدي، وليد، . 37، ص طردموريس، يني، . 8
  . 1، ص 9/7/1934، ت 198، ع 75 والناصرة، . 9

  . م .ن. 10
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اعتدى أصحاب المستعمرة على  كماو. 1المراسالت بين مدير األوقاف ورئيس المجلس والمأمور

شـراءها   ولواحا حينفي قرية صفورية،  اًدونم 500على أرض تسمى المصلبة تبلغ مساحتها 

شراؤها المجلس اإلسالمي  واستطاع وإخراجهم منها، ،هاومنعهم من العمل في ،أشخاصمن عدة 

ولكن قوة اليهود وتسلطهم كان أعظم مـن أي مراسـالت    .2وقفية اًواعتبرت أرض هااسترجاعو

  . ولم تحل المشكلة وبقيت االعتداءات مستمرة ،ومن أي قوة فلسطينية

وضع مخطط لتوسيع مسجد شهاب الـدين  راها بيدة من نوعها قراومن االعتداءات الفر

وهكـذا نـرى   . 3مهم لجلب السياح إليهم ليكن مورداً اقتصادياً هاماً إلسرائيل اًأثري اًليكون موقع

كيف أن الحركة الصهيونية بذلت كل طاقتها وجهدها للسيطرة على األرض واالسـتيالء عليهـا   

  . بكل الطرق 

                                                            
  . 4، ص 29/1/1935، ت 111، ع 75 والناصرة، . 1
  . 10/6/1/1935، م 79 و ،وثائق إحياء التراث اإلسالمي. 2
  . 2011/ 3/  25ت  ،نواف، حمودة، متولي وقف مقام النبي سعين، الناصرة. 3
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  تالنتائج والتوصيا

  : النتائج -أ

وتصـاعد أهميتهـا    ،ازدياد أهمية مدينة الناصرة وقضائها منـذ مطلـع القـرن العشـرين    ) 1

واالقتصادية والسياسية منذ انتهاء الحرب العالمية األولى والسيطرة البريطانية على  اإلستراتيجية

  .فلسطين

عيـة واقتصـادية   حيوية الوثائق الخاصة باألوقاف حيث عالجت موضوعات سياسية واجتما) 2

  . ودينية وغير ذلك

لهام ألوقاف قضاء الناصرة على كافة المستويات االقتصادية والدينيـة واالجتماعيـة   الدور ا) 3

  . والسياسية لخدمة المجتمع المحلي

ـ ) 4 والمصـاعب نتيجـة    اتواجهت األوقاف اٍإلسالمية في قضاء الناصرة مجموعة من العقب

 العربية، وعدم وجود حجج وقفيـة لمعظـم   على استالب األراضيالسياسات البريطانية القائمة 

الحروب التي توالت على عكا والتـي  في نتيجة ضياعها أو فقدانها وعقاراتها األوقاف أراضي 

  . كانت مركزاً للوثائق والحجج الوقفية

ـ االدور ) 5 ا لهام ألوقاف قضاء الناصرة في حصر األراضي والعقارات الوقفية، وتحديد أنواعه

  . وحجمها وانتشارها، والعمل على إثباتها وإدارتها وزيادة عائداتها

خلفت مسيرة تنظيم أراضي األوقاف وضبطها في فلسطين مكتبـة وثائقيـة غنيـة تزخـر     ) 6

  .بأصناف الوثائق والدفاتر والسجالت الحيوية

مهمـاً فـي تنظـيم     لعبت التشكيالت اإلدارية العثمانية والفلسطينية وأجهزتها التنفيذية دوراً) 7

االهتمـام بهـا    الناس إلـى  دفعتأراضي األوقاف وضبطتها وحمايتها من المتربصين بها كما 

  .والدفاع عنها
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عادة ألعلى وتشكيالته اإلدارية في األلوية واألقضية التابعة له على إلعب المجلس اإلسالمي ا) 8

والعمل على إزالتهـا   ،العتداءاتاتنظيم شاملة ألراضي األوقاف ومحاولة تسجيلها وحمايتها من 

بطرائق مختلفة، حيث كان بمثابة حكومة ثالثة في فلسطين بعد حكومـة االنتـداب البريطـاني    

  والحكومة الصهيونية 

  . اشتمال أوقاف قضاء الناصرة على أراضٍ ودور ودكاكين، ومقامات ومقابر وغير ذلك) 9

 فـي قضـاء   راضي األوقاف وعالقتهـا أالتي تعرضت لها  االعتداءاتالكشف عن طبيعة ) 10

، واإلجراءات التي اتبعتها دائرة األوقاف في اللواء الشـمالي  الناصرة، واألطراف التي مارستها

  . وبتوجيه من المجلس اٍإلسالمي للرد عليها

يؤيد ذلك  ،في حينها، وفقاً لسعر صرف الجنيه ضخامة حجم عائدات أوقاف قضاء الناصرة) 11

  . ه دوائر األوقاف إلى األهالي، وتوظيفها أعداداً كبيرة من المواطنينالدعم الذي قدمت

عليهـا إن   من أي اعتداءوحمايتها األوقاف اإلسالمية  جهود موظفي األوقاف للحفاظ وعلى) 12

  . كان من جهة االنتداب البريطاني وإسرائيل أو حتى من المتولين أنفسهم

  : التوصيات -ب

  . بكل نواحيهاي بشؤون األوقاف إنشاء مراكز أبحاث تعن) 1

والتدنيس  االعتداءرفع قضايا دولية على حكومة االنتداب والحركة الصهيونية، وذلك لقيامها ب) 2

  . في الناصرة وغيرها حتى وقتنا الحاضر وقاف، والتي ما زالت تتعرض لهالممتلكات األ

المية والمسيحية والعمـل علـى   مقاومة السياسات اإلسرائيلية تجاه األوقاف والمقدسات اإلس) 3

  . الدولي لمقاومتها والعمل على الحد منهانشر الوعي المحلي و

واإلسالمي، بحيث  إصدار مجلة ناطقة باسم األوقاف من وزارات األوقاف في العالم العربي) 4

  . وقاف اإلسالمية في فلسطينتوجه اهتماماً خاصة باأل
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توثيق األوقاف، والتعريـف بهـا، والحفـاظ    للسطين عة لألوقاف اإلسالمية في فموسوإنشاء )5

  . عليها

إعادة إحياء األراضي الموقوفة وتوجيهها نحو األماكن الدينية المقدسـة التـي تعـاني مـن     ) 6

  . إجراءات االحتالل التعسفية

  . حث الباحثين على القيام بدراسات معمقة عن أوقاف فلسطين باالعتماد على وثائقها الخاصة) 7

ودعوة الناس للحفاظ على ما بأيديهم من أوراق ووثـائق   ،هتمام بالجانب التوثيقي لألوقافاال) 8

يمكن أن تساعد في حفظ حقوق األوقاف وفي مقدمتها قواشين الطابو والبراءات السلطانية التـي  

  . كانت تمنح إلى متولي األوقاف ونظارها

  . مادة علمية أصليه هامةعتبارها لى الوثائق وترميم التالف منها باالحفاظ ع) 9

 لعقارات الوقفية لدراستها والحفـاظ الكشف عن المقدسات والمقامات والمقابر واألراضي وا) 10

  . عليها

المقام وبنائـه أو أهميـة الشـخص،    المقامات اإلسالمية بغض النظر عن مكان باالهتمام ) 11

ذي يوجد جواره مكان لتجميع وأخص بالذكر مقام عبد الصمد ال ،عتباره شخصية تاريخية مهمةبا

ألهالي الناصرة ويأتيه الزوار والسياح مـن جميـع   ينما مقام شهاب الدين مقام مقدس النفايات ب

  . المناطق

ضرورة البحث عن السجالت الوقفية لتحديد حجم األوقاف التي اعتدت عليها إسرائيل مـن  ) 12

  . اوقتنا الحاضر والمطالبة بإرجاعه وإلى 1948عام 
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  مة المصادر والمراجعقائ

  : المصادر غير المنشورة: أوالً

-70( صـناديق ). 1948 – 1921. (، أرشيف مكتبة بلدية نابلسوثائق أوقاف قضاء الناصرة

  . نابلس فلسطين). 75

نابلس،  .)104 – 76(صناديق ). 1948 – 1921(. ، أرشيف بلدية نابسوثائق اللواء الشمالي

  . فلسطين

 ،نـابلس ) 68-75(صـندوق  ). 19211948(شيف مكتبة بلدية نـابلس  أر وثائق أوقاف عكا،

  .فلسطين

وثائق أوقاف اللواء الشـمالي، أرشـيف   ) 1948 – 1921(، قرارات المجلس اإلسالمي األعلى

  . مركز إحياء التراث اإلسالمي، القدس، فلسطين

  . ن، مركز أحياء التراث والبحوث اإلسالمية، القدس، فلسطيوثائق أوقاف الناصرة

  . 1932 ،4/  97ملف ) 93(صندوق  -أ

  . 10/1/1/1939ملف  26صندوق  -ب

  . 10/1/2/1944ملف  26صندوق  -ت

  10/1/2/1927ملف  71صندوق  -ث

  . 10/2/2/1930ملف  71صندوق  -ج

  . 10/9/1/1946ملف  79صندوق  -ح

  . 10/10/1/1944ملف  79صندوق  -خ
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  . 10/7/1/1944ملف  79صندوق  -د

  . 10/4/1/1927ملف  79صندوق  -ذ

  . 10/6/1/1935ملف  79صندوق  -ر

  . م1944، 1942ت  ،بيان المجلس اإلسالمي األعلى -ز

  .المصادر المنشورة: ثانيا

  : يدة الرسمية لحكومة فلسطين، األعداد التاليةرالوقائع الفلسطينية، الج -أ

  ، 1/1/1922، ت 4+2، ص 58ع  -

  . 1/9/1924، ت 727، ص 116ع  -

  . 1/7/1925، ت 373، ص 142ع  -

  . 1/11/1930، ت 118، ص 27ع  -

   :الكتب -ب

، تحقيـق أحمـد   )أجزاء 4(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، اسماعيل بن حماد، 

   .ت .ب .ط .ب ،عبد الغفور عطا، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر

لعربية العليا لفلسطين، القاهرة، مصـر،  ، مكتبة الهيئة احقائق عن قضية ،الحسيني، محمد أمين

  . م1956، 2ط

ط  ،، دار الهدى، كفر قرع، فلسـطين 1، ق )أجزاء 10(، بالدنا فلسطين ،الدباغ، مصطفى مراد

  . م2003جديدة، 

، دار الغـرب اللبنـاني،   )مجلـدات  6(، )م1948 – 1887(مذكرات من دروزة، محمد عزة، 

  . م1993، 1بيروت، لبنان، ط
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، مكتبة فلسطين الجديدة، )جزءان(، فلسطين العربية بين االنتداب والصهيونيةيسى، السفري، ع

  . م1937، 1يافا، فلسطين، ط

ب ط،  ،دار الهـدى، ب م  ،أجـزاء  6، نكبة بيت المقدس والفردوس المفقودالعارف، عارف، 

1959.  

، نة العثمانيـة أحكام األراضي المتبعة في البالد العربية المنفصلة عـن السـلط  المر، دعيبس، 

  . م1923 ،ط. ، مطبعة بيت المقدس، القدس، فلسطين، ب)جزءان(

، دار صادر، بيروت، لبنان، )مجلداً 15(، ، لسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم

  . م1955 ،ط. ب

  . 1923 ،، دار الهالل للطباعة والنشر، القاهرة، مصرتاريخ الناصرةأسعد،  ،منصور

  قابالتالم: ثالثاً

عاماً، رئيس قسم الوثائق، أرشيف مكتبة بلدية نـابلس،   51معين سليمان غزال، : مع مقابلة) 1

  . م24/4/2010ت 

عاماً، من الجليل األعلى، رئيس قسم  80اتصال هاتفي مع شكري عراف، مقابلة شخصية و) 2

  .23/3/2011، عكا، من أهالي وسكان عكا، ت دراسات القروية في الجليلالمكتب 

، متولي وقف الجامع األبيض، من أهالي وسكان اًعام 81مقابلة شخصية مع عاطف الفاهوم، ) 3

   .23/3/2011الناصرة، الناصرة، ت 

، من أهـالي وسـكان الناصـرة، الناصـرة، ت     اًعام53مقابلة شخصية مع لطفي دراوشة، ) 4

  . 24/3/2011و  23/3/2011

  . 24/3/2011و  23/3/2011الناصرة، ت  زياد الظاهر، مهندس من أهالي الناصرة،) 5
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، متولي وقف مقام النبي سعين، من سكان وأهالي الناصرة، الناصرة، اًعام 53نواف حمودة، ) 6

23/3/2011 .  

  . 24/3/2011، باحث من سكان وأهالي الناصرة، الناصرة، ت اًعام 32أحمد المروات، ) 7

  المراجع: رابعاً

الثامن عشـر مـن خـالل سـجالت     القرن معامالته في مطلع الوقف واِألشقر، محمود سعيد، 

  .2008، ب ط، المحكمة الشرعية

يتـام الصـناعية،   ، ب ط مطـابع دار األ رة أخرى للنكبةصواألشقر، محمود سعيد، مساجدنا، 

  .2008القدس، فلسطين، 

ترجمـة   ،)1948-1878(االستيطان اليهودي والعرب، –دعوة نزع الملكية  ،افنيري، أريه ل

شير شريف البرغوثي، دار الجليل، للنشر والدراسـات واألبحـاث الفلسـطينية عمـان     ب

  . م1986، 1األردن، ط

الناشر منشأة المعـارف،   ،الوصية والوقف في اٍإلسالم مقاصد وقواعدأمام، محمد كمال الدين، 

  . 1999اإلسكندرية، مصدر،  ،ب ط

، إدارة وتثمير هد اإلسالمي للبحوث والتدريبالبنك اإلسالمي للتنمية المعاألمين، حسن عبد اهللا، 

  . 1989 ،1ط  ،ممتلكات األوقاف ب ن

، 5، مكتبة األهـرام، ط قانون العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت الوقفباشا، محمد قدري، 

  . 1928مصر، 

مطـابع جامعـة    ،مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ فلسطين بين يأراضالبديري، هند أمين، 

  .1998، 1لعربية، القاهرة، طالدول ا

مؤسسة عبـد   ـ)1918 – 1858(ملكية األراضي في متصرفية القدس أبو بكر، أمين مسعود، 

  .1996 ،1الحميد شومان، عمان، األردن، ط 
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 – 1826تنظيم أراضي األوقاف في فلسطين وضـبطتها فـي فلسـطين   أبو بكر، أمين مسعود، 

لعربي اإلسالمي إلى نهاية القـرن العشـرين   األوقاف في بالد الشام منذ الفتح ا 1948

المجلـد الثالـث،    ،2006 – 9 – 14-10المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بـالد الشـام   

فلسطين، تحرير محمد عدنان البخيت، منشورات لجنة تـاريخ بـالد الشـام، الجامعـة     

  . 2008األردنية، عمان، األردن، 

، الجفـان،  1ج. نساء من العـرب والمسـتعربين  ال والألشهر الرجمعجم تراجم الجابي، بسام، 

1987 .  

، مؤسسة البيادر الصحيفة، القدس، فلسطين، دراسات في تاريخ فلسطين الحديثجبارة، تيسير، 

  . 1986، 2ط

، مؤسسة الجمعية العلميـة،  قضية فلسطين من خالل سيرة الحاج أمين الحسينيجبارة تيسير، 

  . 1998 ،ط –نابس، فلسطين، ب 

، مركـز أبحـاث   معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسـير معانيهـا  ، حسين، الجليلي

  . 2004، 1الدراسات، بيروت، لبنان، جزء 

  .1998 ،1، مؤسسة األسوار، عكا، فلسطين، ط ملكية األراضي في فلسطينالحزماوي، محمد، 

، ت اإلسـالمية عتداءات اإلسرائيلية على المقدسـا فلسطين واالني، يوسف كمال حسونة، الحسي

  . م2000فلسطيني،  مركز النهضة االبراهيمي،

دار قتيبـة  ) أجـزاء  3( عالم فلسطين من القرن السابع حتـى العشـرين  أحمادة، محمد عمر، 

  . 1988 ،ط –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ب 

دار  ،)1948 – 1917(القيادات والمؤسسات السياسية في فلسـطين،  الحوت، بيان نويهض، 

  . 1997، 3الهدى، بيروت، لبنان، ط
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، ، وأسماء شهدائها1948كي ال ننسى قرى فلسطين التي دمرتها اسرائيل سنة الخالدي، وليد، 

  . م1997، 1مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان، ط 

المنشـأة العامـة للنشـر     )1939 – 1922(فلسطين، واالنتداب البريطـاني  خلة، كامل محمد، 

  . م1982، 2ا، طيطرابلس، ليب ،لتوزيع واإلعالنوا

 ،)1988 – 1948(إسرائيل تجاه األوقاف اإلسـالمية فـي فلسـطين،    . سياسيةدمبر، مايكل، 

  . م1993، 1مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان، ط

  .م2008نابلس، فلسطين، ) 1948-1922(أوقاف قضاء عكا سليمان، هيثم فريد أحمد، 

منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوني ألمالك الدولـة الخاصـة   ، عبد الحميد، الشواربي

 ،، الناس، المعارف، اإلسـكندرية، مصـر، بـط   ونزع الملكية في ضوء الفقه والتشريع

  . م1995

 ،2، دار المأمور للتراث، دمشـق سـوريا، ط   معجم بلدان فلسطينشراب، محمد محمد حسن، 

  . م1996

 ،10، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط النظم اإلسالمية نشأتها وتطورها صبحي، ،الصالح

1996 .  

جمعيـة   ،)1920 – 1914(فلسطين خالل الحرب العالمية األولى وما بعـدها  صبري، بهجت، 

  . 1982 ،ط –القدس، فلسطين، ب  ،الدراسات العربية

، مكتبة الطالب الجـامعي، مكـة   وقافاإلسعاف في أحكام األالطرابلسي، برهان الدين إبراهيم، 

  . هـ1406المكرمة، العزيزية، 

صفحات في حياة الحاج أمين الحسيني مفتي فلسـطين األكبـر وقائـد    العبيدي، عوني جذوع، 

  . 1985 ،1مكتبة المنار، الزرقاء، األردن، ط  حركتها الوطنية،
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مؤسسـة   تسميات العبرية،المواقع الجغرافية في فلسطين األسماء العربية وال، شكري، فعرا

  . م2004، 1الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان، ط

المؤسسـة العربيـة، بيـروت     ،1948 – 1939فلسطين واالنتداب البريطاني علي فالح خالد، 

  .1980 ،1لبنان، ط 

  . 1976ب ط  ،عمان، األردن ،، ب تعالم الفكر واألدب في فلسطينأالعودات، يعقوب، 

، ملكية األراضي في قضاء طولكرم في ظل الحكم البريطـاني ر، رجا محمود، عودة، عبد الجبا

  . 2007، نابلس، فلسطين، 1948 – 1918

 )1918 – 1864(، لواء عكا في عهد التنظيمـات العثمانيـة   غنايم، زهير غنايم عبد اللطيف

  . 1999، 1مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت، لبنان، ط

 ،)1948-1922(وقاف قضاء حيفا خالل فترة االنتداب البريطاني أفشافشة، راضي أحمد ذيب، 

  . 2010فلسطين،  ،نابلس دراسة وثائقية،

، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت،   تاريخ فلسطين الحديثالكيالي، عبد الوهاب، 

  . 1985 ،9لبنان، ط 

، ية والقانونية والشرعيةوقف شهاب الدين النواحي التاريخلجنة الدفاع عن وقف شهاب الدين، 

  . 1998مطبعة دبور، الناصرة، فلسطين، 

، مطبعـة  فلسطين وسماحة المفتي األكبر الحاج محمد أمـين الحسـيني  محسن، خليل عيسى، 

  . 1989 ،1الصخرة، عمان، األردن، ط 

متولي الوقف دراسة قانونية بين الفقـة اإلسـالمي فـي مذاهبـة     محمد، رافع يونس محمد، 

   .2008 ،مصر، ب ط ،دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية ،المختلفة

  . 2001، 1، دار الفجر للتراث، األزهر القاهرة، مصر، ط منهاج المؤمنمصطفى،  ،مراد
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مؤسسة األسوار، عكا، فلسـطين،   ،1948 -1800أعالم وشخصيات مروات، أحمد، الناصرة، 

2009 .  

، 1واوفست الحكيم، الناصرة، فلسطين، طبعة ، مطبعةدراسة وتحليل ،األرضمصالحة، محمود، 

1986 .  

جمعيـة الدراسـات    ،)1918-1800(أعالم فلسطين في أواخر العهد العثمـاني  مناع، عادل، 

  .م1986 ،ط .العربية، القدس، فلسطين، ب

 )وثيقة إسـرائيلية (طرد الفلسطينيين والدة مشكلة الالجئين ، )مؤرخ إسرائيلي(موريس، بيني 

  .1993 ،1ط  ،لجليل، عمان، األردنترجمة دار ا

، منشـورات فلسـطين   1948رجال من فلسطين ما بين بداية القرن حتـى  عجاج،  ،نويهض 

  . م1981 ،1ط  ،المحتلة، مطابع الكرمل الحديثة، بيروت، لبنان

-1920(تأسيس البريطاني للوطن القومي اليهودي فترة هربـرت صـامويل   سحر،  ،الهنيدي

  . م2003، 1سات الفلسطينية، بيروت، لبنان، طمؤسسة الدرا ،)1925

  :غير المنشورة المراجع :خامساً 

  .م2008نابلس، فلسطين،  )1948-1922(أوقاف قضاء عكا سليمان، هيثم فريد أحمد، 

، ملكية األراضي في قضاء طولكرم في ظل الحكم البريطـاني عودة، عبد الجبار، رجا محمود، 

  2007، نابلس، فلسطين، 1948 – 1918

 ،)1948-1922(أوقاف قضاء حيفا خالل فترة االنتداب البريطاني فشافشة، راضي أحمد ذيب، 

  . 2010فلسطين،  ،، نابلسدراسة وثائقية
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  الموسوعات: اًسادس

، المجلس األعلى للشؤون اإلسـالمية، إشـراف محمـود حمـدي،     الموسوعة اإلسالمية العامة

  . م2003 ،ط. زقزوق، القاهرة، مصر، ب

، مطبعة ميالنـو،  )مجلدات 4(، القسم العام، هيئة الموسوعة الفلسطينية، وسوعة الفلسطينيةالم

  . م1948، 1استامبيا، ايطاليا، تحقيق أحمد المرعشلي، عبد الهادي هاشم، أنيس الصانع، ط

، دار أسـامة للنشـر وللتوزيـع،    )جزأن(، آمنة أبو حجر، الفلسطينيةموسوعة المدن والقرى 

  . م2003، 1ن، طاألردن، عما
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  المالحق

  

  ملحق األشكال: أوالً

  ملحق الوثائق: ثانياً

  ملحق الخرائط: ثالثاً

  ملحق الصور : رابعاً
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  ملحق األشكال: أوالً

  تشكيالت األوقاف اإلدارية في العهد العثماني ): 1(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طنبولاس/ وزير األوقاف 

 مدير أوقاف الوالية 

 مدير أوقاف لواء عكا 

قضاء طبرية  قضاء صفد  قضاء عكا قضاء الناصرة  قضاء حيفا 

مدير أوقاف 

 القضاء 

مدير التحريرات 

 صادر ووارد 

  

الصندوق 
  

المحاسب 
  

 الجابي 
المتولي 

 الذري/ الخيري
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 – 1917اب البريطاني على فلسطين حتالل واالنتدتبعية األوقاف اإلدارية في ظل اإل): 2(شكل 

  . م1948

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االحتالل العسكري البريطاني

  مغلقة / وتسجيل األراضي  دائرة األوقاف 

 ) م1920 – 1917(

  وزير المستعمرات/ حكومة االنتداب 

 م1921 – 1920

  القدس/ المجلس اإلسالمي األعلى 

 م1948 – 1921

  مدير عموم األوقاف 

 القدس

 مأمورية لواء نابلس مأمورية اللواء الشمالي عكا  مأمورية لواء القدس 

اء قض قضاء حيفا  قضاء عكا 

 الناصرة 

 قضاء صفد قضاء طبريا 
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  ) م1948 -1921(التبعية اإلدارية لألوقاف في لواء عكا ): 3(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المجلس اإلسالمي األعلى 

 لجنة األوقاف العامة 

 مديرية األوقاف العامة 

 مأمورية دائرة اللواء 

  مأمورية دائرة 

 قضاء عكا 

  مأمورية 

 قضاء حيفا 

  مأمورية 

قضاء الناصرة 

  مأمورية 

 قضاء صفد

  مأمورية 

 قضاء طبريا
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  )م1948 -1921(التشكيل اإلداري لألوقاف في لواء عكا ): 4(شكل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشمالي مأمورية اللواء

 ومركزه عكا

  

 مساعد المأمورية 

  

 لجنة األوقاف المحلية 

  

 لجنة توجيه الجهات 

  

 الذرية / متولي األوقاف الخيرية 
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  الجهاز اإلداري للموظفين في لواء عكا): 5(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مأمورية اللواء الشمالي عكا

 مساعد المأمور

رئيس وأعضاء لجنة األوقاف 

رئيس وأعضاء لجنة توجيه الجهات 

 جهاز الموظفين اآلخرين 

 ء الشرع قضا

 أمين الصندوق 

 كاتب اآللة 

  متولي األوقاف 

الذرية / الخيرية 

 المحاسب 

مساعدو الكاتب 

 الجباة 
الوعاظ والمدرسون 

والقراء وأمين 

المكتبة 
األئمة والخطباء 

 والمؤذنون



 126

 الوثائق ملحق : ثانياً

  إنهاء عمل موظفي األوقاف بسبب االحتالل الصهيوني): 1(وثيقة 
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 النظام الداخلي لدائرة األوقاف في اللواء الشمالي في عكا :)2(وثيقة 
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 أعضاء لجنة توجيه الجهات :)3(وثيقة 
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 قرية دحي الكلبيرفع األوقاف دعوة ضد بريطانيا لتعديها على : )4(وثيقة 

  

  



 130

 وثيقة غير واضحة الخط كتبت باليد وأصابها التلف: )5(وثيقة 

  

  



 131

  وثيقة توضح استالم المجلس اإلسالمي رصيد اإليجارات الوقفية: )6(وثيقة 
  

  



 132

 شوشة طلب محمد خضر إبراهيم زعرورة من القاضي للمحافظة على مقام أبي: )7(وثيقة 

  



 133

 نة األوقاف لمدرسة اإلناث اإلسالميةوثيقة تبين إعا: )8(وثيقة 

  



 134

 )سعيد بيك الفاهوم(تعدي متولي وقف الجامع األبيض : )9(وثيقة 

  



 135

  حجة وقفية خان عبد اهللا باشا: )10(وثيقة 
 

  



 136

  وثيقة تبين مساحة وقف مقام النبي سعين: )11(وثيقة 
 

  



 137

  نم لوقف النبي سعي226اعتراف الحركة الصهيونية بمساحة : )12(وثيقة 
 

  



 138

  الخرائطملحق : ثالثاً

 خارطة لفلسطين تبين منطقة الدراسة لقضاء الناصرة: )1(خارطة 
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 خارطة لقضاء الناصرة: )2(خارطة 

  



 140

  الصور ملحق : رابعاً

  1940صورة لخان الباشا في مدينة الناصرة عام : )1(صورة 
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  1891الجامع األبيض عام : )2(صورة 
 

  



 142

  ة للجامع األبيض مع اختالف السنوات صورة مختلف: )3(صورة 
 

  



 143

  مقام عامر األيوبي : )4(صورة 
 

  



 144

  مقام شهاب الدين : )5(صورة 
 

  



 145

  مقام النبي سعين : )6(صورة 
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 صورة داخلية لخان الباشا: )7(صورة 

  



 147

  محالت تجارية لوقف الجامع األبيض: )8(صورة 
 

  



 148

  بيض وهي مغلقة حالياً مجموعة من محالت الوقف للجامع األ): 9(صورة 
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صورة لمخطط يهودي لتوسيع مسجد شهاب الدين ليكون موقع أثـري لجلـب   : )10(صورة 
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Endowments District of Nazareth During the British Mandate  
(1922-1948) Documentary study 

By 
Hanadi Rashad Mustafa Al-Ashqar 

Supervision 
Dr. Ameen Abu –Baker 

Abstract 

The Islamic Endowments had a big role in all aspects of life and it 

became clear that since the establishment of the Supreme Islamic Council 

in 1921 played a leading role in maintaining the Islamic holy places. This 

was a role complementary to the role of the Ottoman Empire , which 

maintained its rule this land shown to Palestine , where the Ottoman lands 

in accordance with the provisions and regulations. 

The study focused on the Islamic Endowments in Nazareth, served in 

a time where the British Mandate reviewed the types of endowments, in 

particular charitable endowments such as mosques, tombs and shrines, cells 

and Endowments Atomic land and houses, shops and real estate 

endowment. Which was a major source for the refresh of social and 

economical situation in the judiciary. 

This study dealt with administrative formations which include 

formations in the district of Nazareth and the District of Acre and the 

administrative system and the agent steering committee actors in Nazareth , 

and incumbent and showed the responsibility of each of them as indicated 

to the administrative nature of the relationship between them. 



 c

And the study clarified dependency management which represents 

things Endowments and the Commission authorities in Acre and assistive 

devices and the Directorate general of Awqaf and Islamic Supreme 

Council. The study highlighted the size of the endowments, its divisions 

and its revenues and expenditures. 

And also addressed the direct and indirect infractions on the 

endowments either form the managing of endowments himself, or the 

public or the Government of the British Mandate, which helped the Israeli 

occupation during his reign in control of large tracts of land and the Islamic 

Endowments believe in the Zionist movement. 

The procession of endowments in the district of Nazareth left 

important documents which known documents District of Nazareth and 

Acre documents to be considered a center of the Islamic Endowments in 

the Northern District and documentation center to servive the Islamic 

heritage in Jerusalem and that these documents are the main source of 

information on the Islamic Endowment in the judiciary. 

 




