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الشكر والتقدور 

     بعد أن أمحد اهلل الذي من علي بين أنهوت هذه الرسالة، فإنين أتوجه بالشكر والعرفان 

إىل الدكتور أمني أبو بكر، املشرف على رساليت، والذي كان له الدور الكبري يف إمتام 

هذه الرسالة، بدأ من فكرة الرسالة إىل أن أصبحت رسالة واضحة االبعاد واملعامل، فله مين 

. كل الشكر والتقدور

      كما أتقدم بالشكر والعرفان اىل أساتذتي االعزاء يف قسم التاروخ وخباصة االستاذ 

الدكتور مجال جودة والدكتور عدنان ملحم والدكتور عامر القبج الذون استنرت بىرائهم 

. احلكومة طوال فرتة دراسيت

     وال وفوتين أن أتقدم بالشكر الكبري إىل االخوة يف مكتبة جامعة النجاح الوطنوة على ما 

بذلوه من جهد ومساندة، وأخص بالذكر االستاذ فاوز سلوم، وعبد اهلل نصر، وعبد احلي أبو 

.  لول

 كما وسعدني أن أتقدم بالشكر لألخوة يف مكتبة بلدوة نابلس الذون قدموا املساعدة يف 

. أثناء فرتة كتابة الرسالة

   وال وفوتين أن أتقدم بالشكر إىل االستاذ بركات دوابشة وجودت دوابشة  وحممد جودة 

. على جهدهم يف تدقوق هذه الرسالة

 

 

 

 

 



 ج
 

اإلقرار 

: أنا المكقع أدناه مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف

الحياة االقتصادية واالجتماعية في مدينة نابلس 

 (م1918 – 1900)

أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىك نتاج جيدم الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليو 
حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة كاممة، كأم جزء منيا لـ ُيقدـ مف قبؿ لنيؿ أم درجة أك لقب عممي أك 

 .بحثي لدل أم مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل

 

Declaration 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification. 

Student's Name:                         اسم الطالب:

                                                                                                                                                                                                    

Signature: :                                                                                      التوقيع  

 

Data: :                                                                                            التاريخ  

 

 



 ح
 

قائمة المختصارات والرموز 

: المختصرات: أوال

: سأشير إلى المصادر كالمراجع كفؽ النمط اآلتي

إذا كاف لممؤلؼ كتاب أك أكثر، فسأذكر في اليامش اسـ العائمة، كاالسـ األكؿ لمكتاب، كالجزء  -1
 .إف كاف لو أجزاء، ثـ رقـ الصفحة

. 65أبك بكر، ممكية، ص: مثاؿ
. ، تاريخ السجؿ، رقـ الصفحة36نابمس سجؿ، 

 .عند ذكر الكتاب مرة ثانية مباشرة أكتفي بذكر المرجع نفسو، ثـ رقـ الصفحة -2
: الرموز: ثانيا
. جزء: ج.                                                           صفحة: ص
. ترجمة: تر.                                                              طبعة: ط
. ميالدم: ـ.                                                            تحقيؽ: تح
. ىجرم: ق.                                                      قبؿ الميالد: ـ.ؽ
. بدكف ناشر: ف.د.                                                      بدكف طبعة: ط.د
. بدكف تاريخ نشر: ت.د.                                                  بدكف مكاف نشر: ـ.د
 
 
 
 
 
 
 
 



 خ
 

فيرس المحتويات 
الصفحة الموضوع 

ت اإلىداء 

ث الشكر كالتقدير 

ج االقرار 

ح الرمكز كالمختصرات 

خ فيرس الحتكيات 

ز فيرس المالحؽ 

ض الممخص 

 1المقدمة 

 4دراسة في المصادر : الفصل األول

 5سجالت محكمة نابمس الشرعية - أ

 11دفاتر بمدية نابمس - ب

 14سالنامات الدكلة العثمانية - ج

 17المصادر - د

 22جغرافية نابمس : الفصل الثاني

 23التسمية - أ



 د
 

 23المكقع - ب

 26الحدكد كالمساحة - ج

 30التضاريس - د

 34المناخ - ق

 36مصادر المياه - ك

 41اإلدارة : الفصل الثالث

 42التشكيالت اإلدارية - أ

 43التبعية اإلدارية - ب

 48الجياز اإلدارم - ج

 48الجياز المدني  -1

 59الجياز المحمي  -2

 70الجياز الشرعي  -3

 77الجياز العسكرم  -4

 79الحركة العمرانية : الفصل الرابع

 80المحالت - أ

 87 الشكارع - ب

 89األسكاؽ  - ج



 ذ
 

 91نمط البناء -   د

 92االماكف الدينية - ق

 106المشافي -  ك

 108دكر الحككمة -  ز

 110الحمامات -  ح

 113األسبمة - م

 117األوضاع االجتماعية : الفصل الخامس

 118عدد السكاف : أكالن

 124طكائؼ السكاف : ثانيان

 134العالقة بيف السكاف : ثالثان

 142التعميـ : رابعان

 148الصحة : خامسان

 153الحياة االقتصادية : الفصل السادس

 154الزراعة - أ

 166الصناعة - ب

 166صناعة الصابكف  -1

 172صناعة الحمكيات  -2



 ر
 

 173طحف الحبكب  -3

 175الدباغة  -4

 176النسيج  -5

 176معاصر الزيت  -6

 177معامؿ الصباغة  -7

 177األفراف  -8

 179التجارة - ج

 181النقكد -  د

 184المكاييؿ كالمكازيف - ق

 185المكاصالت -  ك

 188الخاتمة 

 190قائمة المصادر كالمراجع 

Abstract b 

 
 
 
 
 
 



 ز
 

 الخرائطفيرس 
الصفحة الخارطة الرقم 

 24فمسطيف قبيؿ اندالع الحرب العالمية األكلى ( 1)خارطة 

 87مكقع محالت نابمس في البمدة القديمة ( 2)خارطة 

 
 فيرس االشكال

الصفحة الشكل الرقم 

 9نمكذج مف السجالت عمى الخط الكاضح ( 1)شكؿ 

 10نمكذج مف السجالت عمى الخط غير الكاضح ( 2)شكؿ 

 13مناقصة لمد الكيرباء الى نابمس ( 3)شكؿ 

 13قائمة بأسعار المكاصالت ( 4)شكؿ 

 16أعضاء الييئة التدريسية في مدارس نابمس ( 5)شكؿ 

 29نابمس اكاخر القرف التاسع عشر ( 6)شكؿ

 29ـ 1918صكرة جكية لنابمس في عاـ ( 7)شكؿ

 120التكزيع الطبيعي لمسكاف ( 8)شكؿ 

 
 
 
 



 س
 

 فيرس الجداول
الصفحة الجدول الرقم 

 6قائمة لسجالت محكمة نابمس التي تمت دراستيا ( 1)جدكؿ 

 11قائمة لدفاتر بمدية نابمس التي تمت دراستيا ( 2)جدكؿ 

 15قائمة السالنامات العثمانية التي تمت دراستيا ( 3)جدكؿ 

 45ـ 1872/ق1289تشكيالت لكاء نابمس في عاـ ( 4)جدكؿ 

 46ـ 1892/ق1310تشكيالت لكاء نابمس في عاـ ( 5)جدكؿ 

 47ـ 1907/ق1325تشكيالت لكاء نابمس في عاـ( 6)جدكؿ 

 49ـ 1914- 1900اسماء المتصرفيف في نابمس ما بيف عاـ ( 7)جدكؿ 

 53ـ 1901-1900أعضاء مجمس معارؼ نابمس في عامي ( 8)جدكؿ 

 60ـ 1918-1897رؤساء بمدية نابمس مف عاـ ( 9)جدكؿ 

 107ـ 1909-1908عدد المرضى في المشفى الكطني في عامي ( 10)جدكؿ 

 119ـ 1922-1900سكاف نابمس مف عاـ ( 11)جدكؿ 

 126ـ 1922-1900عدد المسمميف في نابمس مف عاـ ( 12)جدكؿ 

 129ـ 1922-1900عدد النصارل في نابمس مف عاـ ( 13)جدكؿ 

 133ـ 1922-1900عدد السامرييف في نابمس مف عاـ ( 14)جدكؿ 

 134ـ  1922-1900عدد الييكد في نابمس مف عاـ ( 15)جدكؿ 

 156أراضي نابمس خارج المدينة ( 16)جدكؿ 

 186أسعار المكاصالت في نابمس ( 17)جدكؿ 

 



 ش
 

 فيرس الصور

الصفحة الصورة الرقم 

 18جكلة ميدانية، محمة القريكف ( 1)صكرة 

 19مقابمة شخصية، ساحة السرايا ( 2)صكرة 

 28بكابة الكرككف، محمة الغرب ( 3)صكرة 

 31جبؿ عيباؿ ( 4)صكرة 

 32جبؿ جرزيـ ( 5)صكرة 

 33كادم نابمس (  6)صكرة 

 34قنظرة داخؿ كادم ( 7)صكرة 

 39عيف القريكف ( 8)صكرة 

 40عيف رأس العيف ( 9)صكرة 

 94نقش جامع الحنبمي ( 10)صكرة 

 95نقش جامع العيف ( 11)صكرة 

 96نقش جامع التينة ( 12)صكرة 

 97نقش مسجد الخضراء ( 13)صكرة 

 98نقش جامع الخضر ( 14)صكرة 

 102مقاـ عماد الديف ( 15)صكرة 



 ص
 

 103نقش مقاـ مسمـ الصمادم ( 16)صكرة 

 105 كنيس السمرة ( 17)صكرة 

 107قبر نكر الديف الكريدم ( 18)صكرة 

 112حماـ الخميؿ ( 19)صكرة 

 114سبيؿ الغزاكم ( 20)صكرة 

 115سبيؿ الخضر ( 21)صكرة 

 116سبيؿ التكماني ( 22)صكرة 

 171مصبنة البدر مف الخارج ( 23)صكرة 

 171مصبنة البدر مف الداخؿ ( 24)صكرة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ض
 

 (م1918 – 1900)الحياة االقتصادية واالجتماعية في مدينة نابمس
 إعداد

مروان محمد حمدان أقرع 
إشراف 

أمين مسعود أبو بكر .د
 الممخص

 تعد مدينة نابمس مف أىـ المدف الفمسطينية التي لعبت دكران ميمان في حركة التاريخ لممناطؽ     
، كىك ما تؤكدهِ كثائؽ (ـ1918-1516)الكسطى كالجنكبية مف بالد الشاـ خالؿ العيد العثماني 

المدينة المحمية كفي مقدمتيا سجالت المحاكـ الشرعية كدفاتر األكقاؼ كأدبيات الرحالة المسمميف 
كاألجانب، كما ينتشر في جنباتيا مف شكاىد عمرانية كما تحممو مف نقكش كالمساجد، كالجكامع 

 كالصبانات كالمطاحف كالمعاصر  كاألفرافكاألسبمة كالمقامات كالزكايا كالخانات كالحمامات
.  كالمطاحف

سطنبكؿ خالؿ القرف السابع إناطتيا السدة السمطانية في أفعمى صعيد عالقاتيا مع الدكلة فقد       
يابا، كىي ميمة  عشر، بقيادة قافمة الحج الشامي انطالقا مف دمشؽ إلى الديار الحجازية ذىابا كا 
عمى درجة كبيرة مف األىمية لما ليا مف رمزية كبيرة تؤكد عمى دكر السمطاف في خدمة الحجاج 

ضافة إلى حمايتيا مف تعديات القبائؿ البدكية كىك ما إكالحرميف الشريفيف كزعامة العالـ السني،
. دائو مدينة دمشؽ كغيرىا مف عكاصـ الكاليات الشاميةأعجزت عف 

ما عمى الصعيد االقتصادم فقد شكمت نابمس محطة تجارية حيكية عمى خطكط التجارة       أ
العابرة بيف دمشؽ كالقاىرة كالحجاز كالبكادم االردنية كمكانئ البحر االبيض المتكسط، ناىيؾ عف 

 في صناعة الصابكف الذم ناؿ شيرة كاسعة في األسكاؽ كخاصةدكرىا في حركة التجارة المحمية 
المحمية كاإلقميمية كالدكلية كركاج صناعة الحمكيات كفف البناء كقص الحجارة كنقشيا األمر الذم 

. نشطتيا االجتماعية كأنماط استيالكيا المرىؼأانعكس عمى بنية 
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 كفي سبيؿ الكقكؼ عمى حقيقة تاريخ المدينة كتحكالتو االقتصادية كاالجتماعية بشكؿ مركز     
 ـ كتنتيي برحيؿ الحكـ العثماني 1900فقد تـ اختيار حقبة زمنية محددة األبعاد، تبدأ بإطاللة عاـ 

. ـ1918عاـ 

      يتناكؿ المحكر االكؿ دراسة المصادر المختمفة التي استخدميا الباحث في البحث، كسجالت 
المحكمة الشرعية كدفاتر بمدية نابمس كغيرىا مف المصادر كالمراجع المختمفة التي تناكلت فترة 

    .الدراسة

بعاده عمى دراسة الجغرافيا التاريخية لممدينة كالتي يتجسد فييا أفي الثاني كيركز المحكر       
العنصر المكاني لمكقائع التاريخية، كتشتمؿ عمى المكقع كالمكضع كالحدكد كالتضاريس كالمناخ 

 .كمصادر المياه كالتربة كالصخكر

ك عمى صعيد التبعية أ لدراسة الكاقع اإلدارم الذم عايشتو المدينة الثالث كخصص المحكر     
سطنبكؿ مركران بمدينة بيركت كالتشكيمة اإلدارية التي كضعت فييا حيث إاإلدارية إلى العاصمة 

نيطت بالعمؿ أاتخذت مركزان رئيسيان لمتصرفية نابمس كاألجيزة االدارية المدنية كالعسكرية التي 
االدارم فييا كفي مقدمتيـ المتصرؼ كمدير التحريرات كالطابك كالنفكس كالزراعة كالمالية كالبنؾ 

 .الزراعي كالصحة كاألكقاؼ كالمعارؼ كالقاضي كالمفتي

 عمى دراسة كعرض خطط المدينة كأنشطتيا العمرانية كما تشتمؿ عميو مف  الرابع  كيقـك المحكر  
حكاش كأنماط لمبناء كمكادىا المحمية كالمستكردة كما ينتشر في جنباتيا مف أكحارات كأزقة ك أمحالت

مساجد كجكامع كزكايا، كحمامات ككنس ككنائس كأسكاؽ كمستشفيات كمراكز لمجيش كالشرطة 
دخاؿ مجاالت التحديث ، سبمة كطكاحيفأكساحات عامة ك كدكر دائرة البمدية في الحفاظ عمييا كا 

.  كآالت الجر، كمصابيح الكيرباء،المستكردة مف األسكاؽ األكربية كفي مقدمتيا مضخات المياه

لدراسة الحياة االجتماعية في المدينة كركزت في ذلؾ عمى فقد كرس  الخامسما المحكر      أ
حركة النمك السكاني صعكدان كانحداران كالعالقة القائمة فيما بينيـ عمى صعيد الطكائؼ اإلسالمية 

كذلؾ ، كغير اإلسالمية كالعائالت المتنفذة كمستكيات المعيشة كاالستيالؾ كالتعميـ كالصحة
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باالعتماد عمى كثائؽ المدينة المحمية كفي مقدمتيا سجالت المحاكـ الشرعية كدفاتر الطابك، 
 .كالبمدية كالنقكش كاألكقاؼ كالمجالت كالمذكرات كغيرىا مف المصادر األكلية

لدراسة الفعاليات االقتصادية التي انتابت المدينة خالؿ الفترة التي في حيف أفرد المحكر السادس 
الزراعة بأبعادىا عمى صعيد ممكية األراضي كالمحاصيؿ التي : نعالجيا بقطاعاتيا األربعة كىي 

زرعت فييا كالحرؼ التي احترفيا السكاف مثؿ صناعة الحمكيات كالبناء كالمجكىرات كالصابكف، 
سكاؽ المدينة كالقرل المجاكرة، كالخارجية مع مدينة السمط كالقبائؿ أكالتجارة الداخمية عمى صعيد 

كاألسكاؽ اإلقميمية كالدكلية مثؿ الحجاز كمصر كالدكؿ ، البدكية في البكادم األردنية مف ناحية 
كقطاع الخدمات الذم ساير حركتيا الداخمية كفي مقدمتيا قطاع النقؿ ، خرل أاالكربية مف ناحية 

عبر العربات عمى الطرؽ المعبدة كالخط الحديدم الحجازم كالبنؾ الزراعي العثماني كالتمغراؼ 
 .كالبريد كالبكستة كغيرىا
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المقدمة  

 تعد مدينة نابمس مف أىـ المدف الفمسطينية التي كاف ليا دكر ميـ في حركة التاريخ        
لممقاطعات الفمسطينية الكسطى خالؿ الحكـ العثماني كىك ما جعميا محط اىتماـ الدارسيف 

كالباحثيف، فكؿ المراحؿ التي مرت بيا مدينة نابمس تحدثت عنيا كتب عديدة كلكف الفترة الزمنية 
كفي ضكء ىذا ، التي شممتيا الدراسة فترة ال يكجد عمييا إال دراسات قميمة ال تغطي مختمؼ الجكانب

الكاقع كقع اختيار الباحث عمى مدينة نابمس كالحياة االقتصادية كاالجتماعية التي كانت سائدة في 
نياية الحكـ العثماني كمدل تأثير ىذه األكضاع عمى سكاف المدينة كأثر اإلصالحات العثمانية 

. عمى السكاف

شيدت اإلدارة في الدكلة العثمانية إصالحات كثيرة تمثمت في إصدار قانكف البمديات، الذم        
ميد لتأسيس البمدية التي كاف ليا دكر كبير في مختمؼ جكانب الحياة في المدينة كما شيدت تمؾ 

كطرأ ،  تمثؿ في زيادة حجـ المدينة كتكسعيا إلى خارج حدكدىا القديمةان كبيران عمرانينيكضانالفترة 
تطكر عمى األكضاع االقتصادية مع دخكؿ عكامؿ كثير أدت إلى ازدىار الزراعة كالصناعة 

كما طرأت أمكر أدت إلى تغيير أكضاع السكاف كمعيشتيـ كأدت إلى نقصاف عددىـ بسبب  كالتجارة
فمذلؾ حاكؿ الباحث أف يحيط بيذه الجكانب الغائبة مف ، األمراض كالمجاعات كالتجنيد االجبارم

تاريخ المدينة كتـ فيو االعتماد عمى المصادر األكلية كفي مقدمتيا سجالت المحكمة الشرعية 
. جؿ معرفة المزيد عف ىذه الفترةأكسجالت بمدية نابمس التي شكمت رافدان ميمان مف

ىذه الفترة الزمنية لـ تحظ باالىتماـ  :كىناؾ أسباب عديدة دفعت الباحث إلى اختيار ىذه الدراسة   
نيا تعالج فترة زمنية حرجة ، كما إكالدراسة مف قبؿ الباحثيف كالميتميف بالتاريخ الفمسطيني الحديث

في تاريخ المدينة منذ مؤتمر الحركة الصييكنية في مدينة باؿ مركران بنياية الحكـ العثماني كبداية 
الدكر ، ك البمديةدفاترتكفر المصادر األكلية مثؿ سجالت المحكمة الشرعية ك، كاالحتالؿ اإلنجميزم

الميـ الذم لعبتو مدينة نابمس في التاريخ الفمسطيني الحديث كالذم أسيـ في الحفاظ عمى األرض 
-1914)الظركؼ الحرجة التي شيدتيا مدينة نابمس خالؿ الحرب العالمية االكلى ، ككاإلنساف
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باف عيد االنتداب إأثر الحقبة العثمانية المتأخرة في تككيف مسيرة المدينة التاريخية  ـ، ك(1918
. البريطاني

إبراز حقبة مف التاريخ الفمسطيني لمدينة نابمس اعتمادان عمى دراسة  :كتيدؼ الدراسة إلى    
التعرؼ عمى األكضاع اإلدارية لمدينة نابمس كمكانتيا ، كالكثائؽ الخاصة بالمحكمة الشرعية كالبمدية

 كدكرىا االقتصادم كالتجارم كاالكضاع الناحية العمرانية، ككمعرفة ضمف كاليات الدكلة العثمانية
 .االجتماعية التي كانت سائدة فييا في نياية الحكـ العثماني

خصص الفصؿ األكؿ لدراسة : اقتضت طبيعة الدراسة أف يقسـ ىذا البحث إلى ستة فصكؿ       
المصادر كالمراجع كتحميميا كفي مقدمتيا سجالت المحكمة الشرعية كدفاتر بمدية نابمس كما بني 

الحديث عف الجغرافيا الثاني فتناكؿ الفصؿ ، كأما عمى أساسيا مف مقابالت كجكالت ميدانية
التاريخية لممدينة كالتي يتجسد فييا العنصر المكاني لمكقائع التاريخية، كتشتمؿ عمى المكقع 

.  كمصادر المياه،كالمكضع كالحدكد كالتضاريس كالمناخ

ك عمى صعيد التبعية أما الفصؿ الثالث فتحدث عف الكاقع اإلدارم الذم عايشتو المدينة       أ
سطنبكؿ مركران بمدينة بيركت كالتشكيمة اإلدارية التي كضعت فييا حيث إاإلدارية إلى العاصمة 

نيطت بالعمؿ أاتخذت مركزان رئيسيان لمتصرفية نابمس كاألجيزة اإلدارية المدنية كالعسكرية التي 
المتصرؼ كالطابك كالنفكس كالزراعة كالمالية كالبنؾ الزراعي كالصحة : اإلدارم فييا كفي مقدمتيـ

. كاألكقاؼ كالمعارؼ كالقاضي كالمفتي

كتناكؿ الفصؿ الرابع الحديث عف خطط المدينة كأنشطتيا العمرانية كما تشتمؿ عميو مف       
حكاش كأنماط لمبناء كمكادىا المحمية كالمستكردة كما ينتشر في جنباتيا مف مساجد أمحالت كأزقة ك

كجكامع كزكايا، كحمامات ككنس ككنائس كأسكاؽ كمستشفيات كمراكز لمجيش كالشرطة كساحات 
  .سبمة كطكاحيفأعامة، ك
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 في حيف تناكؿ الفصؿ الخامس الحياة االجتماعية في المدينة كركزت في ذلؾ عمى حركة      
النمك السكاني صعكدان كانحداران كالعالقة القائمة فيما بينيـ عمى صعيد الطكائؼ اإلسالمية كغير 

 .كمستكيات المعيشة كاالستيالؾ كالتعميـ كالصحةكالعادات كالتقاليد كأماكف النزىة اإلسالمية 

 عف الفعاليات االقتصادية التي انتابت المدينة خالؿ الفترة التي سادس كتحدث الفصؿ اؿ    
الزراعة بأبعادىا عمى صعيد ممكية األراضي كالمحاصيؿ التي : نعالجيا بقطاعاتيا األربعة كىي

، زرعت فييا كالحرؼ التي احترفيا السكاف مثؿ صناعة الحمكيات كالبناء كالمجكىرات كالصابكف
كالخارجية مع مدينة السمط كالقبائؿ ، سكاؽ المدينة كالقرل المجاكرةأكالتجارة الداخمية عمى صعيد 

البدكية في البكادم األردنية، مف ناحية كاألسكاؽ اإلقميمية كالدكلية مثؿ الحجاز كمصر، كالدكؿ 
خرل كقطاع الخدمات الذم ساير حركتيا الداخمية كفي مقدمتيا قطاع النقؿ أاألكربية مف ناحية 

عبر العربات عمى الطرؽ المعبدة كالخط الحديدم الحجازم كالبنؾ الزراعي العثماني كالتمغراؼ 
 .كالبريد كالبكستة كغيرىا

   كفي سبيؿ تكضيح محتكيات الرسالة كمضامينيا، فقد نظمت بعض بياناتيا في جداكؿ خاصة 
خرائط، كقد كاجو الباحث أثناء إعداد (3)جدكالن ك (17)صكرة ك (24)شكالن ك (11)كأرفقت بيا 

عدـ معرفة مكاقع كثير مف االماكف التي اندثرت بسبب : الرسالة مجمكعة مف العقبات مف أىميا
ـ أك أزيمت مف أجؿ البناء مكانيا، كتـ تذليؿ ىذه العقبة عف طريؽ سؤاؿ عدد مف 1927زلزاؿ عاـ 

 .كبار السف ممف يسكف في البمدة القديمة حيث تـ التعرؼ عمى معظـ ىذه المكاقع

 كتظؿ ىذه الدراسة جيد بشرم ينشد كاتبيا الكصكؿ إلى درجة عالية مف الدقة كالصكاب، فإف   
ذا انتابيا بعض اليفكات كالثغرات فسنعمؿ بإذف اهلل عمى تجاكزىا  تحقؽ ليا ىذا فبضؿ مف اهلل، كا 

 .بناءن عمى تكجييات أساتذتي األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة
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 الفصل األول

 دراسة في المصادر
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الفصل األول 
 في المصادر ةدراس

سجالت :       اعتمدت ىذه الدراسة عمى مجمكعة مف المصادر كالمراجع المتنكعة كفي مقدمتيا
المحكمة الشرعية، كدفاتر بمدية نابمس، كسالنامات الدكلة العثمانية، كالجكالت الميدانية، كالمقابالت 

الشخصية، إضافة الى المصادر التاريخية، كالمراجع المتخصصة في تاريخ الفترة الزمنية التي 
 .شممتيا الدراسة

 سجالت محكمة نابمس الشرعية -أ 
      شكمت سجالت محكمة نابمس الشرعية المصدر األكؿ لمدراسة كجميعيا متكفرة في 

بنسخيا األصمية، إضافة الى نسخة الكتركنية أخذت  (المحكمة الغربية)محكمة نابمس الشرعية
عنيا قبؿ عدة سنكات، كتحتفظ مكتبة جامعة النجاح بنسخة الكتركنية ألغراض البحث العممي 
عالكة عمى نسخة قديمة محفكظة عمى مجمكعة مف أشرطة الميكركفيمـ، كفي ضكء ذلؾ كاف 
مف السيكلة بمكاف االستفادة مف مضامينيا في ظؿ التعاكف الكبير مف جانب المحكمة كمكتبة 
الجامعة كخاصة بعد أف تطكرت أجيزة العرض أك الكمبيكتر كالتي أعطت دفعة قكية لمبحث 

العممي كأصبح بمقدكر الطالب أف يقرأ نصكصيا بكؿ كضكح كاستخداـ تقنيات التكبير 
كالتصغير كالنسخ، كذلؾ بخالؼ أجيزة الميكركفيمـ التي تفتقر لمثؿ ىذه التقنيات، إضافة إلى 
ىذا أسيمت الحقكؽ العامة لممجتمع بالحفاظ عمى بنية السجالت األصمية بعد أف قممت مف 

 .استخداميا المباشر كحفظيا مف جميع العكامؿ الطبيعية كالبشرية التي قد تناؿ منيا
     كمف الجدير بالذكر أف جميع سجالت فترة الدراسة متكافرة كال يشكبيا أم نقص األمر 
الذم شكؿ دافعان ميمان في اختيار مكضكع الدراسة، كما شكمت سجالتيا السابقة مادة غنية 
لفعاليات المدينة االقتصادية كاالجتماعية في أكاخر القرف التاسع عشر في حيف كضحت 

السجالت الالحقة العديد مف فعاليات الحركة االقتصادية كاالجتماعية خالؿ الفترة المدركسة 
كالنبالغ إف قمنا أف نتائج الحرب العالمية األكلى عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ال تتضح بصكرة 
زاء ذلؾ تـ تكظيؼ السجالت الحاممة لألرقاـ المتسمسمة بيف  كاممة إال في السجالت الالحقة، كا 

 : كىك ما يكضحو الجدكؿ األتي (33-50) 
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 (1)جدول 
 قائمة لسجالت محكمة نابمس التي تمت دراستيا

 مالحظات العام الرقـ

  صفحة359سجؿ عاـ يتككف مفـ 1897/ق1315-ـ1895/ق1313 33

  صفحة95سجؿ عاـ يتككف مفـ 1897/ق1315-ـ1897/ق1315 34

  صفحة391سجؿ عاـ يتككف مفـ 1899/ق1317-ـ1897/ق1315 35

 صفحة393سجؿ عاـ يتككف مف ـ 1901/ق1319-ـ1899/ق1317 36

 صفحة178سجؿ عاـ يتككف مف ـ 1901/ق1319-ـ1901/ق1319 37

 صفحة289سجؿ عاـ يتككف مفـ 1903/ق1321-ـ1901/ق1319 38

 صفحة396 سجؿ عاـ يتككف مفـ 1907/ق1325-ـ1904/ق1322 39

 صفحة   217سجؿ عاـ يتككف مفـ 1905/ق1323-ـ1903/ق1321 40

 صفحة79+391 سجؿ عاـ يتككف مف ـ 1910/ق1328-ـ1907/ق1325 41

 صفحة100+393سجؿ أحكاـ يتككف مفـ 1910/ق1328-ـ1909/ق1327 42

 صفحة140+267سجؿ ككالت يتككف مفـ 1911/ق1329-ـ1910/ق1328 43

 صفحة389سجؿ أحكاـ يتككف مفـ 1912/ق1330-ـ1911/ق1329 44

 صفحة299سجؿ عاـ يتككفـ 1913/ق1331-ـ1912/ق1330 45

 صفحة239سجؿ عاـ يتككف مف ـ 1914/ق1332-ـ1913/ق1331 46
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       كأما عمى صعيد الكتابة، فقد كتبت بخط يدكم مف قبؿ كتبة المحكمة الذيف كانكا يمتازكف 
بحسف الخط، كبأقالـ كأحبار محمية الصنع، كبعضيا غير كاضحة، كتشيع األخطاء اإلمالئية 

كالنحكية كالمصمحات المحمية كالرسمية الشائعة في ذاؾ الحيف، كبالرغـ مف التغيرات التي انتابيا 
في اإلطار الفني فإنيا غطت جكانب عديدة مف الدراسة، حيث إف المادة المكجكدة في ىذه 

السجالت مادة دقيقة مجردة عف األىكاء كالمصالح، فيي تحتكم عمى مادة فريدة غير مكجكدة في 
المصادر التاريخية المطبكعة أك المخطكطة، كالسبب في ذلؾ يعكد إلى أف السجالت تعالج 

كتتحدث عف قضايا المجتمع بشكؿ مباشر دكف الشعكر بالمراقبة عمى ما تحتكيو الكثائؽ، لذا فيي 
تذكر دكف تكمؼ أك تكجيو المعمكمات؛ ألنيا كضعت لغايات سامية ىي خدمة الشريعة، كتحتكم 
عمى العديد مف األسرار التي لـ يتحفظ عمييا طرفا القضية كالقاضي، كلـ يدخؿ اعتباراتو الذاتية 
إف : فمك عرؼ أنيا سكؼ  تدخؿ الكتابة التاريخية ربما دخمت االعتبارات الذاتية، كىذا يصدؽ القكؿ

 .أصدؽ المصادر التاريخية ما كتب لغير خدمة التاريخ

        اشتممت السجالت عمى معمكمات ميمة أفادت الدراسة في مختمؼ جكانبيا  فمف ناحية 
المكقع الجغرافي تحدثت عف أىـ المناطؽ التي كاف يتـ فييا البناء داخؿ المدينة كخارجيا، كتحدثت 
عف مصادر العيكف كطرؽ االستفادة منيا، كفي الجانب اإلدارم كاف ىناؾ ذكر ألسماء مف تكلى 
المسؤكلية اإلدارية في المدينة، سكاء كانت محمية اك مدنية، كىناؾ بياف لألكقاؼ المكجكدة في 

، ككضحت ميمات كأعماؿ القاضي الشرعي 1المدينة كالجيات المكقكفة عمييا مف مساجد كمقامات
كالمفتي كاىتمت بصندكؽ دار األيتاـ كتسجيؿ العمميات التي تتـ فيو، كأما الجانب المعمارم 

                                                                 
 .65ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 1

 صفحة396سجؿ عاـ يتككف مفـ 1916/ق1334-ـ1914/ق1332 47

 صفحة191سجؿ عاـ يتككف مف ـ 1916/ق1334-ـ1916/ق1334 48

 صفحة300سجؿ عاـ يتككف مف ـ 1918/ق1336-ـ1916/ق1334 49

 صفحة360سجؿ عاـ يتككف مف ـ 1919/ق1337-ـ1918/ق1336 50
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فيتناكؿ بياف أسماء المحالت كالخطكط المكجكدة داخميا فضالن عف أسماء الشكارع كاألسكاؽ ، 
كطبيعة البيكت المكجكدة في تمؾ الفترة الزمنية كما تحتكيو، كاشتممت عمى تعريؼ بالجكامع التي 

كانت مكجكدة في تمؾ الفترة كالمقامات الصكفية، كاشتممت عمى ذكر لممستشفيات كاألسبمة 
 .1كالحمامات التي كانت مكجكدة

 كتناكلت السجالت األكضاع االجتماعية حيث بينت أحكاؿ المسمميف كأىـ مذاىبيـ كالطرؽ 
الصكفية التي كانت منتشرة كتناكلت طبقات السكاف كطرؽ معيشتيـ،  كشممت أصحاب األدياف 
األخرل مف سامرييف كنصارل كييكد، حيث بينت أماكف سكناىـ كطرؽ معيشتيـ كعالقتيـ مع 
المسمميف، كتحدثت عف العادات كالتقاليد في الزكاج كالكفاة كالمالبس كاأللقاب كأماكف النزىة، 
كتناكلت أىـ المناسبات كاالحتفاالت، كغطت التعميـ بشقيو الرسمي كالديني، حيث بينت أىـ 

المدارس كالمناىج التي كانت تعطى في المدارس، كغطت أيضان الجانب الصحي لمسكاف مف حيث 
 .2المستشفيات كاألطباء

      كلقد زكدتنا السجالت بالكثير مف المعمكمات االقتصادية مف خالؿ حجج تقسيـ التركات، 
كبينت األراضي الزراعية المكجكدة في المدينة كخارج المدينة، كأىـ المحاصيؿ الزراعية، كأىـ 

الصناعات التي كانت مكجكدة كخصكصان المصابف كما تحتكيو مف أدكات، كالصناعات األخرل 
كطحف الحبكب كاألفراف كالدباغة كمعاصر الزيت كمعامؿ النسيج، كتحدثت عف التجارة الداخمية مع 
ستانبكؿ، كاحتكت عمى معمكمات  المناطؽ القريبة منيا، كالخارجية مع بالد الشاـ كالعراؽ كمصر كا 

. 3عف أىـ النقكد كالمكاييؿ كالمكازيف  التي كانت مستخدمة في تمؾ الفترة
 
 
 
 
 

                                                                 
 . 106ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 1
 .184ـ، ص1919/ق1336، 50 نابمس سجؿ، 2
. 240ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 3
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 (1)شكل 
 نموذج من السجالت عمى الخط الواضح

 
 سجالت محكمة نابمس: المصدر

. 164م، ص1913/ه46،1331نابمس سجل، 
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 (2)شكل 
 نموذج من السجالت عمى الخط غير الواضح

 

 .58م، ص1909/ه42،1327سجالت محكمة نابمس، نابمس سجل: المصدر              
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 دفاتر بمدية نابمس -ب 
األمر الذم كفر مادة مصدرية غنية  (ـ1868/ق1285)       تأسست بمدية نابمس عاـ

عززت مف مادة السجالت كأكدتيا، كغطت دفاتر بمدية نابمس جكانب عديدة في ىذه الدراسة، 
حيث كانت البمدية جية ميمة لتسيير األمكر داخؿ المدينة ككاف ليا عالقة قكية مع السكاف 
كمع الدكائر األخرل، فالمعمكمات التي كردت في الدفاتر ميمة كذات مصداقية؛ ألنيا كانت 
تغطي كقائع محددة حدثت في تمؾ الفترة كلـ يكف اليدؼ منيا تاريخيان، غطت دفاتر البمدية 

دفتر  (11)كيبمغ عدد الدفاتر  (ـ1917/ق1333-)(ـ1892/ق1308)الفترة الزمنية بيف عاـ 
 ( :2)كفؽ ما ىك مبيف في جدكؿ رقـ

 (2)جدول 
 قائمة لدفاتر بمدية نابمس التي تمت دراستيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 العام السجل
ـ 1892/ق1308 27/1
ـ 1901/ق1319 27/2
ـ 1907/ق1323 27/3
ـ 1908/ق1324 27/4
ـ 1909/ق1325 27/5
ـ 1909/ق1325 27/6
ـ 1911/ق1327 27/7
ـ 1912/ق1328 27/8
ـ 1914/ق1330 27/9
ـ 1916/ق1332 27/10
ـ 1917/ق1333 27/11
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        تعتبر دفاتر بمدية نابمس سجالت خاصة لألعماؿ التي كانت تقـك بيا البمدية في مختمؼ 
الجكانب، كىي محفكظة في مكتبة بمدية نابمس في الشكيترة، حيث قاـ الباحث باالطالع عمى ىذه 

 .السجالت بمكافقة إدارة المكتبة
      انعكس الدكر الكبير الممقى عمى عاتؽ البمدية في تمؾ الفترة الزمنية عمى المعمكمات 

المكجكدة في الدفاتر، كالتي تشتمؿ عمى معمكمات تتعمؽ بأعماؿ البمدية المختمفة كالتي كانت عمى 
شكؿ قرارات تصدرىا البمدية مف أجؿ القياـ باألعماؿ المختمفة كالحفاظ عمى مصادر المياه مف 

التمكث كسكء االستخداـ، كالعالقة اإلدارية مع الجياز اإلدارم المكجكد في المدينة بمختمؼ 
 .المدنية كالمحمية كالشرعية: مككناتو

     احتكت الدفاتر عمى األعماؿ التي كانت البمدية تقـك بيا كشؽ الطرؽ كاإلشراؼ عمى البناء 
كىدـ البيكت اآليمة لمسقكط كاإلشراؼ عمى الحمامات كاالىتماـ بالسالمة العامة لمسكاف حيث قامت 

 .1بمنع كؿ ما يؤدم إلى اإلضرار بالصحة كمنع إلقاء القاذكرات كمنع الذبح داخؿ المدينة
       كاشتممت أيضا عمى معمكمات تتعمؽ بأىـ المشاريع التي قامت بيا البمدية كتعمير بعض 

نشاء مشاريع أخرل، حيث سجؿ كؿ ما أنفقتو عمى ىذه المشاريع، كىناؾ بعض  المساجد كا 
المشاريع التي لـ يكتب ليا النجاح كمشركع تزكيد المدينة بالكيرباء بدالن مف اإلنارة التقميدية في 
البيكت كالحارات، كمف األمكر التي ذكرتيا تقديميا المساعدة لعدد كبير مف السكاف الذيف كانكا 

ّما الى زيارة بيت المقدس، كما بينت قياميا بمساعدة الفقراء  يأتكف إلى المدينة إّما لمتجارة كا 
كالمحتاجيف، حيث اشتممت الدفاتر عمى جداكؿ بينت ىذه األسماء، ككضحت مقدار ما كانت تدفعو 

 كأسعار المكاصالت بيف المدينة كمختمؼ 2ليـ، كتحتكم الدفاتر عمى قكائـ بأسعار الخضركات
 .3المناطؽ

       كتبت جميع الدفاتر بالمغة العربية باستثناء دفتر كاحد كتب بالمغة العثمانية، كفي أحياف 
أخرل كانت بعض القرارات التي تتعمؽ بالدكلة تكتب بالمغة العثمانية، كأما عف حالة الدفاتر فيي 
في معظميا جيدة كلكف بعضيا يعاني مف التمؼ بسبب كثرة االستخداـ كعدـ تصكير ىذه الدفاتر 

                                                                 
 .205ـ، ص1907/ق1323، 27/3 نابمس دفتر، 1
. 247ـ، ص1912/ق27/8،1328 نابمس دفتر، 2
 .111ـ، ص1914/ق27/9،1330 نابمس دفتر، 3
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مف أجؿ الحفاظ عمييا، كاف استمرت ىذه الدفاتر عمى ىذا الحاؿ دكف حفظ كترميـ كتصكير فإننا 
 .سكؼ نفقد مصدران ميما أرخ لفترة زمنية ىامة مف تاريخ المدينة كالمنطقة

 (3)شكل 
 (م1914/ه1333)مناقصة لمد الكيرباء الى نابمس في عام 

 

 .111ـ، ص1914/ق27/9،1330         دفاتر بمدية نابمس، نابمس دفتر، 

 (4)شكل 
 (م1912/ه1331)قائمة بأسعار المواصالت عام

 

 .247ـ، ص1912/ق27/8،1328         دفاتر بمدية نابمس، نابمس دفتر، 



14 
 

 :سالنامات الدولة العثمانية -ج 
األكؿ ساؿ كالثاني نامة، كتعني الكتاب :    السالنامة  ىي كممة عثمانية تتككف مف مقطعيف

السنكم، ك تصدرىا الدكلة سنكيا كقد تـ الحصكؿ عمييا مف مكقع جامعة متشيغاف، كقد غطت 
في مجمميا الدراسة كبينت تفاصيؿ التقسيمات اإلدارية في مختمؼ الكاليات كاأللكية كاألقضية، 

 كالسكاف كأسماء 1كعرضت أسماء كبار المكظفيف، كاحتكت عمى إحصاءات بعدد الخانات
الذيف اشتغمكا بالكظائؼ المحمية كالمدنية كالعسكرية كالدينية، كاحتكت عمى أسماء المدارس 

، كىي مكتكبة بالمغة العربية، 2كعدد الطالب كالمعمميف كالمكاد التي كانت تدرس في ذلؾ الحيف
كيالحظ كجكد كثير مف األخطاء فييا نتيجة أخطاء لغكية أك المدة الزمنية الالزمة لكصكؿ 

المعمكمات، كعمى الرغـ مف تحفظنا عمى بعض بياناتيا إال أف مادتيا أكدت ما كرد في 
سجالت المحكمة الشرعية كدفاتر البمدية كسدت بعض الثغرات، كلقد اشتممت عمى سالنامات 
كاليت سكرية كبيركت كدكلة عمية عثمانية كنظارات معارؼ عمكمية كىذا ما تظيره بيانات 

(. 3)جدكؿ رقـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
. 218ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كالية بيركت، 1
 .419ـ، ص1903/ق1321 سالنامة نظارات معارؼ عمكمية، 2
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 (3)جدول
  قائمة السالنامات العثمانية التي تمت دراستيا

 عام–المعارف  عام–دولت عمية عثمانية  عام-والية بيروت والية سورية عام
ـ 1898/ق1316ـ 1892/ق1310ـ 1900/ق1318ـ 1869/ق1286

ـ 1900/ق1318ـ 1903/ق1321ـ 1901/ق1319ـ 1872/ق1289

ـ 1903/ق1321ـ 1904/ق1322  

 ـ 1905/ق1323  

 ـ 1907/ق1325  

 ـ 1908/ق1326  

 ـ 1909/ق1327  
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 نموذج عن السالنامات (5)شكل 
 أعضاء الييئة التدريسية في مدارس نابمس

 
 

. 315م، ص1900/ه1318سالنامة والية بيروت، سالنامة : المصدر
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 المصادر -د 
 جكلة ميدانية في المدينة لمتعرؼ عمى ما أغفمت  (12 )نظـ الباحث :الجوالت الميدانية

عنو المصادر، كاالطالع عمى مضاميف الكثائؽ ميدانيان، كبذلؾ شممت العديد مف النقكش 
كالمصابف كالمساجد كالزكايا كالحمامات كاألديرة كاألفراف كاألسبمة كالدكاكيف كحديقة البمدية 

جكلة ميدانية، مكاف الجكلة، تاريخيا، كفي ضكء النظاـ : كالمطاحف، كتتـ بالصيغة اآلتية
العاـ كالحقكؽ الشخصية لمسكاف فقد تـ تصكير مجمكعة مف الصكر لحفظ أكبر قدر 
ممكف مف المالمح العامة التي يمكف االستفادة منيا في صياغة المحتكل كفي ما يمي 

 :تاريخ الجكالت التي قاـ بيا الباحث
ـ 24/2/2014جكلة ميدانية في جامع األنبياء كالخضرة كمقاـ بشر الحافي  -
 .ـ1/3/2014جكلة ميدانية في الجامع الصالحي الكبير كجامع التينة  -
 .ـ14/3/2014جكلة ميدانية في عيف حسيف كعيف القريكف  -
 .ـ30/3/2014جكلة ميدانية في محمة الغرب كالقريكف  -
 .ـ29/3/2014جكلة ميدانية في محمة الغرب كالقريكف كالياسمينة  -
 .ـ2014/ 13/4جكلة ميدانية في محمة الشكيترة  -
 .ـ19/4/2014جكلة ميدانية في مقاـ الشيخ مسعكد كالياسمينة  -
 .ـ15/5/2014جكلة ميدانية في محمة القريكف  -
 .ـ17/5/2014جكلة ميدانية في مقاـ مجير الديف،  -
 .ـ25/5/2014جكلة ميدانية في المستشفى الكطني كاالنجيمي،  -
 .ـ1/6/2014جكلة ميدانية في جبؿ عيباؿ،  -
 .ـ4/6/2014جكلة ميدانية في محمة الشكيترة،  -
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  (1 )صورة 
 (مدخل مقر السرايا )جولة ميدانية في محمة القريون

 
 م1/3/2014تصوير الباحث، : المصدر

 لـ ييمؿ الباحث المصدر الشفكم بالرغـ مف المحاذير التي تؤخذ :- المقابالت الشخصية
عميو عمى صعيد اعتماده عمى الذاكرة كالركاية المكركثة، كتعرضيا لمضعؼ كالنسياف، 
كدخكؿ الجانب الشخصي في بعض جكانبيا، كبالرغـ مف ذلؾ حرص الباحث عمى 

تكظيفيا بغية تكضيح مالمح بعض المصادر كفي مقدمتيا سجالت المحكمة الشرعية 
ف مصداقية ركاياتيا تختمؼ مف مكضع آلخر كليذا فقد  كالبمدية كالجكالت الميدانية ، كا 
أفادتني في تكضيح أماكف الحمامات كالمصابف كاألسبمة كالمقامات كالعيكف كالمساجد 
كاألديرة كأسماء الخطكط، ككما أفادت في ضبط أسماء المحالت كاألحكاش التي كانت 

تكتب في السجالت بطريقة خاطئة، فأرشدتني الى مكقع عيف القريكف عمى سبيؿ المثاؿ 
ككيفية صناعة الصابكف كمكاف السرايا القديمة ككنيس السامرة الذم ىدـ في اجتياح قكات 

ـ، كفي ما يمي أىـ المقابالت الشخصيىة التي قاـ بيا 24االحتالؿ لممدينة في عاـ 
 _:الباحث
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 عاـ، حي الياسمينة، نابمس، (46 )مقابمة شخصية، جميؿ عبدالرحمف عكض، -
 .ـ19/4/2014

 .ـ15/5/2014عاـ، محمة القريكف، نابمس،   (78)مقابمة شخصية مع فؤاد حالكة،  -
عاـ، الجبؿ الشمالي، نابمس،  (33)مقابة شخصية مع عالء تيسير السركجي،  -

 .ـ17/5/2014
عاـ، صبانة البدر، محمة القريكف  (70)مقابمة شخصية مع معاذ ماجد النابمسي،  -

 .ـ7/6/2014
 (2 )صورة 

 مقابمة شخصية مع الحاج فؤاد حالوة

 
 م7/6/2014تصوير الباحث، :                  المصدر

 المصادر المنشورة: 
التميمي، بيجت كآخركف، كالية بيركت، كىك كتاب مككف مف قسميف تحدث عف  -1

مختمؼ األلكية في كالية بيركت، كتناكؿ بشكؿ تفصيمي الكضع اإلدارم كاالجتماعي 
كالمعمارم كاالقتصادم داخؿ مدينة نابمس في فترة حساسة مف تاريخ المدينة حيث يعد 

 .الكتاب مف المصادر األساسية في تاريخ تمؾ الفترة
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النمر، إحساف، تاريخ جبؿ نابمس كالبمقاء، كىك كتاب مككف مف أربعة أجزاء يتكمـ عف  -2

تاريخ مدينة نابمس بشكؿ تفصيمي كفي الجزء الثالث يتكمـ الكتاب عف عيد تطبيؽ 
النظـ الحديثة في الدكلة العثمانية، حيث يتحدث بشكؿ تفصيمي عف األحداث التي 
جرت في المدينة كيتناكؿ أىـ االصالحات كأىـ االعماؿ التي تمت في الفترة التي 

 .سبقت انييار الدكلة العثمانية كدخكؿ االحتالؿ اإلنجميزم الى المدينة
دركزة، محمد، محمد عزة دركزة، خمسة كتسعكف عاما في الحياة مذكرات كتسجيالت،  -3

كتعكد أىمية الكتاب إلى أف الكاتب عايش بشكؿ شخصي األحداث التي جرت في 
نياية الدكلة العثمانية حيث إنو نشأ كتعمـ في نابمس كقاـ بنقؿ تفصيمي لألحداث التي 
حدثت أماـ عينيو عمى شكؿ مذكرات بدأت بطفكلتو ثـ تعميمو ثـ عممو في دائرة البريد 

 .كالبرؽ
 المراجع -ه 

أفادت الدراسة مف مجمكعة مف المراجع المختمفة في مكضكعاتيا كمضامينيا كحرص في 
ذلؾ الباحث عمى مكضكع اإلحاطة كالقاضي بعدـ إغفاؿ المراجع ذات العالقة الكثيقة 
بمضاميف كمحاكر الدراسة كفي مقدمتيا الدراسات االكاديمية الجادة بغية تفعيؿ ما ىك 

 _:كالمتجسدة باآلتي" الدراسات السابقة"متعارؼ عميو 
1-  ، كىي رسالة ماجستير نكقشت ،(ـ1976)،نابمس في القرف التاسع عشرالراميني، أكـر

 تناكلت الدراسة بالبحث مدينة نابمس كالمناطؽ التابعة ليا مف ،في الجامعة األردنية
حيث النكاحي اإلدارية كالعسكرية كالمدنية كاالقتصادية كاالجتماعية التي كانت تحكـ 

 مف خالؿ المصادر األكلية ، كأبرز طكائؼ السكاف كعاداتيـ كتقاليدىـ،جبؿ نابمس
 .كفي مقدمتيا سجالت المحكمة الشرعية

-1850)الحياة االجتماعية كاالقتصادية في نابمسحسيف، عبد اهلل،  -2
 تناكلت ىذه الدراسة مدينة نابمس كالمناطؽ ، حيثرسالة دكتكراه، (ـ1989)،(ـ1875

ثر التنظيمات أالتابعة ليا مف حيث النكاحي االقتصادية كالزراعية كالصناعية ك
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العثمانية عمى ىذه النكاحي كعالقتيا مع باقي القكل السياسية التي كانت تحكـ جبؿ 
برز طكائؼ السكاف كذلؾ مف خالؿ المصادر األكلية كفي مقدمتيا سجالت أ ك،نابمس

 .محكمة نابمس الشرعية
تناكؿ الكتاب دراسة الجكانب حيث  (ـ1990)،إعادة اكتشاؼ فمسطيفالدكماني، بشارة،  -3

 كما تناكؿ الجكانب االجتماعية ،االقتصادية كالتجارية كالزراعية في منطقة جبؿ نابمس
كالعادات كالتقاليد التي كانت سائدة في تمؾ الفترة كذلؾ مف خالؿ سجالت المحكمة 

 .الشرعية
رسالة (ـ1998)،باف االنتداب البريطانيإاألكضاع التعميمية في نابمس عبده، مجد،  -4

-1917)تناكلت األكضاع التعميمية في مدينة نابمس خالؿ الفترة ،ماجستير
نشاء المدارس كمدل إ االنتداب البريطاني عمى الكضع التعميمي ك،كأثر(ـ1948
 .تطكرىا
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 الفصل الثاني

 جغرافية نابمس
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 الفصل الثاني
 جغرافية نابمس

: التسمية-أ
ـ (67)الى سنة كيرجع تسميتيا بذلؾ  تمفظ نابمس بضـ الباء المكحدة كالالـ كالسيف ميممة،      

كبعدىا بثالث سنكات أمر "Cerealis "بعد أف ىدمت المدينة عمى يد القائد الركماني سيرياليس
بنقؿ حجارتيا كتجديد بنائيا في غرب المدينة القديمة "fasbeanos"القيصر الركماني فاسبسيانكس

، كفالفيا اسـ عائمتو، كنيابكلس " Flavia-Neoplis"نيابكلس -في مركزىا الحالي كسماىا فالفيا
كمنيا اشتؽ اسـ مدينة نابمس الحالي كالتي قامت عمى أنقاض مدينة شكيـ 1،المدينة الجديدةتعني 

، كبالتالي فاف الركايات التي تناقمتيا بعض المصادر كالمراجع، كمنيا ياقكت 2التي ىدميا الركماف
الحمكم في معجمو حكؿ كجكد حية في كاديو تدعى لس قتمت كقمع نابيا كعمؽ عمى بابيا كعرؼ 

 ما ىي إال ركايات أسطكرية كأدبيات شعبية اقترنت 3بناب المس، كبمركر الزمف حرؼ الى نابمس
 .4ببناء العديد مف المدف في منطقتنا العربية

: الموقع- ب

 شماؿ خط االستكاء  درجة(12:32º )في شماؿ فمسطيف عمى خط العرض تقع مدينة نابمس     
ـ  (550)نابمس يبمغ متكسط ارتفاع ، كما 5شرقي خط غرينتشدرجة (16:35º)كعمى خط الطكؿ 

 (42) كعف البحر االبيض المتكسط  كـ(69) مستكل سطح البحر كتبعد عف مدينة القدس عف
. 6كـ

 

 
                                                                 

 .18 عارؼ، مدينة، ص1
 .697 شراب، معجـ، ص2

. 248، ص5الحمكم، معجـ، ج3 
.  463، ص1 المقريزم، المكاعظ، ج4
 .10 عارؼ، مدينة، ص5
. 698 شراب، معجـ، ص6
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  (1 )خارطة
 خارطة فمسطين قبيل اندالع الحرب العالمية األولى

 

 .369تحوالت جذرية في فمسطين، ص:  المصدر           



25 
 

، كتتكسد في الكاد الممتد بيف الجبميف 1 ـ(940) كعيباؿ ـ(881)بيف جبمي جرزيـ        كتربض 
 500) تقريبا، كعرضيا مف  ـ(1400) يبمغ طكليا مف الشرؽ الى الغرب ،2ؿبشكؿ طكلي مستطي

كفي ، 4بشكؿ طكلي كضيؽ عمى طكؿ الكادمإلى الغرب كتمتد المدينة مف الشرؽ ، ـ3)1000-
 حيث الجبؿ الذم ال يسمح ليا باإلشراؼ عمى الجية الشرقية ال يكجد مجاؿ أماـ المدينة لمتكسع

كادم األردف ناىيؾ عف خصكبة األراضي الشرقية حيث سيؿ عسكر كبالطة كبالتالي االبتعاد عف 
، أما جية الغرب فيناؾ مجاؿ كاسع ممتد يشمؿ أراضي كاسعة يسيؿ البناء األراضي الزراعية

، كما أف مناخو أفضؿ  كلو إطاللة عمى أراضي فمسطيف كيصؿ إلى منطقة المدف الساحمية 5فييا
-دمشؽ-حيفا-جنيف-يافا كممر نابمس -طكلكـر - يافا كممر نابمس–عبر ممر نابمس قمقيمية 

ككاف امتداد نابمس عمى جانب الكادم الجنكبي مع امتداد بطيء نحك الشماؿ لظركؼ بيركت، 
 كاالبتعاد عف الشريط الزراعي الممتد في بطف الكادم التحصيناتاألمف كانحدار السفح كقمة 

ضافة الى طبيعة البناء كالمكاد المتكافرة ليذه إكاالعتماد عمى الحفر اليدكم في تكسير الصخكر 
. الغرض

       كمف الجدير بالذكر أف مكقعيا االستراتيجي كسط فمسطيف قد جعميا حمقة كصؿ ميمة عمى 
الطريؽ الداخمي العابر بيف دمشؽ كالقاىرة كالحجاز كمكانئ البحر األبيض المتكسط كأقاليـ البكادم 

، كلذلؾ غدت إحدل المحطات الحيكية الزاخرة باألنشطة االقتصادية كاالجتماعية، تعبرىا 6الشرقية
، كليذا حظيت باىتماـ الرحالة 7قكافؿ التجار كالحجاج كالسائحيف كسكؽ رائج يعج بالحركة التجارية

، كنتيجة لمكقعيا المتميز فقد غصت باألنشطة الحيكية المختمفة، كمما 8الرحالة العرب كاالجانب
يؤيد ذلؾ المساعدات التي قدمتيا بمدية نابمس لعدد مف المسافريف المنحدريف مف أصكؿ مختمفة 

                                                                 
. 248، ص5 الحمكم، معجـ، ج1
. 110 القزكيني، اثار، ص2
. 80، ص1 التميمي، كالية، ج3
 .98، ص2 الدباغ، بالدنا، ج4
 .78، ص1 التميمي، كالية، ج5
. 192 شكلش، تحكالت، ص6
 .98، ص2 الدباغ، بالدنا، ج7
. 306 النابمسي، الحقيقة، ص8
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 8 كمصر7 كليبيا6 كتكنس5 كاليمف كالحجاز4 كبالد الشاـ3 كالعراؽ2ككردستاف1اليند): كفي مقدمتيا
 13 كيافا12القدس: ، إضافة إلى المدف الفمسطينية مثؿ11 كالمانيا10 كايطاليا9 كالبكسنة8كمصر
 (.23 كطبريا22 كالناصرة21 كالرممة20 كحيفا19 كبيساف18 كصفد17 كالخميؿ16 كالمد15 كغزة14كعكا

: الحدود والمساحة-ج 

 فمنذ بداية القرف التاسع ، الحّد مف تكسعيادكران في نابمس بيف جبمي عيباؿ كجرزيـ      لعب مكقع
عشر كانت مدينة نابمس محصكرة داخؿ النطاؽ الجغرافي الذم كاف لو أثر كبير في ضيؽ 
كال تزاؿ مساحتيا، كزاد مف حصرىا كجكد سكر يحيط بيا لو بكابات تسمح بالدخكؿ كالخركج منيا، 

                                                                 
. 169ـ، ص1908\ق1324، 4\27 نابمس دفتر، 1
. 52ـ، ص1892\ق1308، 1\27 نابمس دفتر، 2
. 131ـ، ص1908\ق1324، 4\27 نابمس دفتر، 3
. 183ـ، ص1907\ق1323، 3\27 نابمس دفتر، 4
 .305ـ، ص1908\ق1324، 4\27 نابمس دفتر، 5
. 37ـ، ص1912\ق1328، 8\27 نابمس دفتر، 6
. 130ـ، ص1907\ق1323، 3\27 نابمس دفتر، 7
 .208ـ، ص1908\ق1324، 4\27 نابمس دفتر، 8
 .19ـ، ص1909\ق1325، 5\27 نابمس دفتر، 9

 .283ـ، ص1911\ق1327، 7\27 نابمس دفتر، 10
 .51ـ، ص1914\ق1330، 9\27 نابمس دفتر،11
. 170ـ، ص1908\ق1324، 4\27 نابمس دفتر، 12
. 228ـ، ص1912\ق1328، 8\27 نابمس دفتر، 13
. 82ـ، ص1908\ق1324، 4\27 نابمس دفتر، 14
. 118ـ، ص1908\ق1324، 4\27 نابمس دفتر، 15
. 228ـ، ص1912\ق1328، 8\27 نابمس دفتر، 16
. 90ـ، ص1909\ق1325، 5\27 نابمس دفتر، 17
. 72ـ، ص1908\ق1324، 4\27 نابمس دفتر، 18
. 32ـ، ص1914\ق1330، 9\27 نابمس دفتر،19
. 202ـ، ص1912\ق1328، 8\27 نابمس دفتر، 20
 .156ـ، ص1912\ق1328، 8\27 نابمس دفتر، 21
. 229ـ، ص1912\ق1328، 8\27 نابمس دفتر، 22
. 12ـ، ص1908\ق1324، 4\27 نابمس دفتر، 23
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 القائمة قرب جامع 1"الكرككف"بعض بكابات نابمس القديمة قائمة حتى اليـك مثؿ البكابة الغربية 
 .2حيث يظير في زكايا الجدراف خرزات حمؽ الباب كمغالقو" عاشكر"الخضر

عاـ  كاستمر ذلؾ حتى 3    كيالحظ أف المدينة ظمت رىف تحصيناتيا الدفاعية منذ قركف خمت
كمف جية الشرؽ تظير عكامؿ عديدة ، 4 حيث تـ بناء أكؿ بيت خارج السكرـ1889-ىػ1307
فخارج البكابة الشرقية لـ يكف يكجد سكل بعض ، لى عدـ انتشار البناء في ىذه المنطقةإأدت 

ككانت أراضي نابمس ، 6 دكانان(14)السكؽ الشرقي الذم كاف يحتكم عمى إضافة إلى ،5البيكت
 أما في الجية الشمالية فطبيعة التضاريس الجبمية، 7 ككفر قميؿ قرل بالطة كعسكر أراضيتجاكر

يكجد سكل بعض البيكت يكف كصعكبة البناء أدت إلى قمة البناء في ىذه المنطقة، كلـ كانحدارىا
، كلذلؾ اقتربت حدكد عصيرة الشمالية كبيت كزف مف 8التي كانت مكجكدة بيف بساتيف تمؾ المنطقة

 .مباني المدينة مما يمي الشماؿ

عف سطح البحر حّد مف ـ  ( 870)فكجكد جبؿ جرزيـ الذم يرتفع كأما مف جية الجنكب     
الذم ُكجد فيو 9الزحؼ العمراني، كزاد في التكسع مف جية الشرؽ كالشماؿ، فيناؾ خط رأس العيف

 .12 كخط اكشيكة،11 كخط الطكيمة،10عدد كبير مف البيكت كىناؾ حاككرة الغندكر

                                                                 
أصميا قرة قكؿ، لفظ عثماني بمعنى مغفر أصبح يمفظ فيما بعد كرككؿ ثـ كرككف، الذم ما زاؿ دارجا عمى السنة :  الكرككف1

 .351الخطيب، معجـ، ص. الناس عند عامة اىؿ الشاـ حتى يكمنا ىذا
 .ـ2014\3\14 جكلة ميدانية، بكابة الكرككف، 2
. 174 المقدسي، أحسف، ص3
 .66، ص3 النمر، تاريخ، ج4
. 220ـ، ص1911\ق1329، 44 نابمس سجؿ، 5
 .152ـ، ص1907\ق1325 ،41 نابمس سجؿ، 6
 .12 عارؼ، مدينة، ص7
 .64ـ، ص1916\ق1334، 49 نابمس سجؿ،8
 .101ـ، ص1890\ق1308، 29 نابمس سجؿ، 9

 .184ـ، ص1907\ق1325، 41 نابمس سجؿ، 10
. 100، ص1895\1315، 34نابمس سجؿ، 11
 .126، ص1910\1328، 43 نابمس سجؿ، 12
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كأما الجية الغربية فيي الجية الكحيدة المفتكحة كالتي كاف فييا النصيب األكبر مف البناء    
كانت محمة الشكيترة التي بدأ البنياف فييا في 1( الكرككف)كالتكسع العمراني؛ ففي بكابة نابمس الغربية

 في بداية القرف العشريف، لتصبح محمة منفصمة عف محمة تسعخر القرف التاسع عشر كاأكافي 
 مثؿ بيت محمكد كحسف النابمسي كأحمد بدكم عاشكر كالقس الغرب كفييا عدد كبير مف البيكت

كال تزاؿ العديد مف الشكاىد العمرانية 4البمدية" الحديقة" كمنتزه 3االنجميزم كالمستشفى، 2يكحنا القرة
ككانت أراضي ، 5مكتبة البمدية كالمدرسة الفاطمية كالمباني المجاكرة لصبانة الشكعة: مكجكدة مثؿ

 مف الجية زكاتا، كبيت إيبا، كبيت كزف، كرفيديا عصيرة الشمالية كنابمس تحد أراضي قرلمدينة 
 .6الغربية

  (3 )صورة رقم
 بوابة الكركون، محمة الغرب

 

م 15/3/2014تصوير الباحث، :                          المصدر

                                                                 
 .3ـ، ص1916\ق1334، 48 نابمس سجؿ، 1
 .100ـ، ص1918\ق1336، 50 نابمس سجؿ، 2
. 277ـ، ص1916\ق1334 ،49 نابمس سجؿ،3
. 142ـ، ص1911\ق1327، 7\27 نابمس دفتر، 4
. ـ1/5/2014 جكلة ميدانية، محمة الشكيترة، 5
 .12 عارؼ، مدينة، ص6
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  (6 )شكل 

 نابمس في أواخر القرن التاسع عشر

 

 .5إعادة اكتشاف فمسطين، ص:     المصدر

  (7 )شكل 
 م1918صورة جوية لنابمس في عام 

 

. 80أطمس فمسطين، ص:  المصدر                    
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: التضاريس-د 

كسط سمسمة جباؿ نابمس التي تفصؿ بيف جباؿ الجميؿ مف جية كالقدس مف جية  تقع نابمس     
جباؿ بالد الشاـ الغربية الممتدة بمكازاة حفرة االنيداـ مف سمسمة ؿ الجنكبي لطرؼفي اأخرل كالقائمة 

بجبؿ "أقصى شماؿ سكريا إلى ىضبة النقب جنكبان، كغالبان ما تمت اإلشارة إلييا في السجالت 
كتبدأ بجباؿ جمبكف في الشماؿ كتنتيي بكادم الحرمية في الجنكب كيفصميا عف جباؿ " نابمس

، كتبعا 2 كسيؿ مرج بف عامر كعف سمسمة جباؿ القدس كادم الحرمية1الجميؿ كادم المجكف
 : لطبيعتيا تككف معالميا عمى النحك اآلتي

 : الجبال- أ

، كتعكد تسمية ىذا االسـ إلى ـ (940)يبمغ ارتفاعو عف مستكل سطح البحر :عيبالجبل  -1
كيسمى أيضان ، 3ىذا االسـعنيـ الكنعانييف، كيعني جبؿ الصخكر أك الحجارة كأخذ الييكد 

جبؿ :  كمف األسماء التي يسمى بيا،4عو في الجية الشمالية مف المدينةكبالجبؿ الشمالي لكؽ
 فتعكد تسميتو بيذا االسـ إلى صخرة مف صخكره تعرؼ باسـ "سالميةإ"، أك جبؿ"ست سميمة"

كينحدر ، 5قبر النصراني التي تحتكم عمى أبنية مف جدراف كحظائر كمدافف منقكرة في الصخر
كيتشكؿ جبؿ عيباؿ مف صخكر كمسية جعمتو أجرد إال ، الجبؿ تجاه مدينة نابمس بشكؿ كبير

كقمة الجبؿ سيمة فسيحة يمكف لمكاقؼ . 7 التي زرعت بالزيتكف كالصبر6مف بعض جكانبو

                                                                 
عمى الركابي المحيطة بكادم المجكف بيف مرج ابف عامر كجبؿ كادم يقع بالقرب مف قرية المجكف التي تقع :  كادم المجكف1

. 172،173، ص3 الدباغ، بالدنا، ج. كـ شماؿ أـ الفحـ في المثمث5 كـ شماؿ غرب جنيف كحكالي 16الكرمؿ، عمى بعد 
 .9 الصباغ، جغرافيا، ص2
 .22، ص2 الدباغ، بالدنا، ج3
 .72ـ، ص1899\ق1317، 36 نابمس سجؿ، 4
 .22، ص2 الدباغ، بالدنا، ج5
. 22، ص2 الدباغ، بالدنا، ج6
 .246ـ، ص19110\ق1328، 42 نابمس سجؿ، 7
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كجباؿ لبناف، كالسمط، كالكرمؿ، ككادم األردف، ، 1عمييا أف يرل مناطؽ متعددة مف فمسطيف
كعمى قمتو يكجد مقاـ عماد الديف كىك بناء عميو قبة كقطع مف أرض ، 2المتكسط كساحؿ البحر

ثناء تصديو أ عمي بف شجاع الذم استشيد في االمير كيرجع المقاـ الى ،3مرصكفة بالفسيفساء
 .4(ـ1259/ق658) عاـلمتتار

  (4  )صورة 
 جبل عيبال

 
 م1/5/2014تصوير الباحث : المصدر        

 كىك جبؿ مقدس عند السامرييف ،5عف مستكل سطح البحرـ  (881)يرتفع  :جبل جرزيم -2
 أف إبراىيـ الخميؿ ؤمنكفكم، 6طقكسيـ الدينيةألنيـ يقيمكف عميو  الفرائضيعني اسمو عندىـ ك

كىذا الجبؿ مذككر في التكراة، ، 7 إسحاؽ عميو، كعميو سجد آداـ عميو السالـقد ىـ بذبح ابنو

                                                                 
. 22، ص2 الدباغ، بالدنا، ج1
 .7 بمدية نابمس، كتاب بمدية نابمس، ص2
. ـ2/5/2014 جكلة ميدانية، جبؿ عيباؿ، 3
. 198، ص2 ابف الكردم، تاريخ، ج4
. 23، ص2 الدباغ، بالدنا، ج5
 .22، ص2 المرجع نفسو، ج6
. 248، ص5 الحمكم، معجـ، ج7
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كلجبؿ جرزيـ عند ، 1كالّسمرة تصمي إليو، كيكجد فيو عيف تحت كيؼ يعظمكنيا كيزكركنيا
كجبؿ القدس، كالجبؿ القديـ، كبيت اهلل، كالجبؿ الحسف، ، 2كزيـر): الّسمرة أسماء عديدة منيا

غ في  كيقكؿ مصطفى الدبا،3(كجبؿ السكينة، كجبؿ البركات، كمقر المالئكة المقدسيف
القبيمة العربية (الجرزييف )إف سبب تسمية ىذا االسـ قد تعكد إلى " : (بالدنا فمسطيف)كتابو

ككممة ،  كيسمى أيضا بجبؿ الطكر،4 "الكنعانية التى نزلت أكاسط فمسطيف في العصكر السابقة
 أك الجبؿ القبمي لكجكده في ،5 عميو الكحينزؿككممة طكر تعني في المغة العربية الجبؿ الذم 

كيتككف الجبؿ مف الصخكر الكمسية كىك أجرد ال يكجد فيو شجر ، 6الجية القبمية مف المدينة
لو ، كالجبؿ منحدر بشكؿ كبير مف جية نابمس كيكجد 7باستثناء الزيتكف الذم يكجد عمى أطرافو

 .8لو عدة قمـ
  (5 )صورة 

 جبل جرزيم

 
                                                                 

 .248، ص5 المرجع نفسو، ج1
 .110 القزكيني، اثار، ص2
. 23، ص2 الدباغ، بالدنا، ج3
 .23، ص2 المرجع نفسو، ج4
 .533، ص4 الزبيدم، تاج، ج5
 .297ـ، ص1914\ق1332، 47 نابمس سجؿ، 6
 .23، ص2 الدباغ، بالدنا، ج7
. 25 العارؼ، مدينة، ص8
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 م2/5/2014تصوير الباحث :           المصدر

 كىك خط تصريؼ مياه االمطار كالعيكف الزائدة كيمتد شرقا كغربا عند انتياء :الوادي - ب
السفكح الدنيا لجبمي عيباؿ كجرزيـ كتتخمؿ اذرعو بيف انحناءات السفكح الشمالية كالجنكبية 

كتنتشر عمى جنباتو اشرطة ضيقة مف " الخمة" مشكمة ما يعرؼ في التعبير المحمي باسـ
" الحدائؽ" اك ما يعرؼ باسـ 1االراضي الزراعية استغمت في زراعة الخضركات كالبساتيف

 .كال تزاؿ بعض اشرطتيا قائمة لـ تطاليا يد التكسع العمراني الى الغرب مف منتزه نابمس
     شكمت ىذه االراضي مكاضع مناسبة لبناء القناطر كالقنكات الالزمة لتشغيؿ الطكاحيف 
كالمعاصر بفعؿ طاقة المياه كتبعا لخط تقسيـ المياه القائـ بالقرب مف المجمع الشرقي فاف 

 كانسجاما 2مياه التصريؼ تتجو غربا نحك البحر االبيض المتكسط كشرقا نحك نير االردف
مع ىذا االمتداد فقد شكؿ الكادم معبرا حيكيا لمطرؽ الرئيسية التي تربط المدينة بشماؿ 

 كالتيارات اليكائية كالعكاصؼ 3فمسطيف كالسيؿ الساحمي كجباؿ القدس كاقميـ االغكار
الماطرة شتاء كىك ما جعؿ المناطؽ الشرقية غزيرة االمطار بما فييا سفكح عيباؿ كجرزيـ 

 . الشرقية
  ( 6 )صكرة

 كادم نابمس

 
                                                                 

 .180ـ، ص1907\ق1325، 41 نابمس سجؿ، 1
. 415، ص1 المكسكعة الفمسطينية، القسـ الثاني، ـ2
. 12 عارؼ، مدينة، ص3
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 .م1/6/2014تصوير الباحث :    المصدر

 (7 )صورة رقم 
 قنطرة داخل الوادي

 

 .م1/6/2014تصوير الباحث : المصدر          

: المناخ-ه 

الذم يتميز بفصؿ جاؼ طكيؿ  1تقع مدينة نابمس ضمف إقميـ حكض البحر األبيض المتكسط    
 2يمتد إلى أكثر مف ستة شيكر في العاـ بينما يتميز فصؿ الشتاء بأنو فصؿ بارد ماطر قصير ،

 كيتميز فصؿ ،كتؤثر عكامؿ محمية عمى المناخ تتمثؿ في المكاقع كالتضاريس المحيطة بالمدينة
أما فصال الربيع كالخريؼ، فيتميزاف بالتنكع ، كالشتاء بالقصر كالبركدة، كالصيؼ بالطكؿ كالحر

كاالعتداؿ في درجات الحرارة، كفييا تظير أكراؽ األشجار كاألزىار، كاألرض تبدأ باالخضرار كفي 
 .3الخريؼ تسقط أكراؽ الشجر

                                                                 
 .185، ص2 الدباغ، بالدنا، ج1
. 30 عارؼ، مدينة، ص2
. 185 المرجع نفسو، ص3
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     يعد مناخ مدينة نابمس مف األمكر الميمة التي كاف ليا دكر كبير في مكانتيا التي كصمت 
اليو عمى مر العصكر كاألزمنة، فالحرارة المعتدلة كالرطكبة المتدنية كاالمطار كالرياح المعتدلة كاف 

 .ليا أثر كبير في النشاط االقتصادم الكبير الذم كاف سائدان في المدينة

 :الحرارة -1
تبدأ درجات الحرارة باالرتفاع منذ بداية شير آذار حيث يككف معدؿ درجة حرارة أشير       

 كؿ عاـ يبدأ فصؿ الخريؼ فتبدأ درجات الحرارة  اكاخر ايمكؿ مفكفي، 1ـ (20)الصيؼ حكالي 
 ك يحدث في بعض األياـ ـ، (10-5)باالنخفاض كتتراكح درجة الحرارة في أشير الشتاء بيف 

االنجماد اك في بعض األحياف  انخفاض في درجة الحرارة إلى ما دكف الصفر المئكم فيحدث
كدرجة ـ، (18-16 ) كيتميز مناخ نابمس بمدل حرارم يكمي كفصمي كسنكم يتراكح بيف،الصقيع

 .2حرارة النيار تككف مرتفعة، كفي الميؿ تنخفض الحرارة بشكؿ كبير
ارتفعت درجة الحرارة بشكؿ كبير في أثناء الحرب العالمية  (ـ1915/ق1333)     في عاـ 

األكلى مما أدل إلى حدكث الجفاؼ المطبؽ الذم جمب معو الجراد الذم اجتاح مناطؽ كاسعة في 
 مما سبب في حدكث مجاعة كاف ليا دكر كبير في القضاء عمى عدد كبير مف السكاف 3فمسطيف

 .4بعد أف التيـ الجراد الشجر كالمزركعات
 الرياح -2

يختمؼ ىبكب الرياح مف فصؿ آلخر كمف منطقة ألخرل، فالضغط الجكم كالعكامؿ       
التضاريسية المحمية ليا تأثير في ىذا االختالؼ، كلكنيا بشكؿ عاـ تنتظـ ضمف خطكط عامة 

ففي فصؿ الصيؼ ، كاالختالفات المحمية ثانكية كليس ليا ىذا األثر البعيد عمى أنظمة الرياح ىنا
تسكد الرياح الغربية الخفيفة كالتي تككف بشكؿ  تبادؿ بيف البر كالبحر كذلؾ الختالؼ الحرارة بيف 

كفي أكؿ النيار تيب الرياح الغربية كتخؼ قكتيا عند الميؿ كفي بعض األحياف تنقمب ، الكسطيف
 كفي الربيع تسكد الرياح الغربية الخفيفة كقد تجمب معيا ،الى رياح شرقية باردة قادمة مف الشرؽ

                                                                 
. 72 الييشي، جغرافيا، ص1
 .85 عبد الحكيـ، الكطف، ص2
. ـ184 تمارم، عاـ، ص3
. 137، ص3النمر، ج4
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 كأما في ،ف ىذه الرياح قد تنقمب الى رياح جنكبية شرقية تضر بالمزركعاتأبعض األمطار، إال 
الخريؼ فتسكد أيضا الرياح الغربية كلكنيا تنقمب في نياية الخريؼ بسبب التبايف في الحرارة بيف 

 كفي فصؿ الشتاء جافة كفي ىبات قكية كتسمى بالشرقية، البحر كالبر الى رياح جنكبية شرقية 
 .1تسيطر الرياح الغربية التي تتناكب غالبان مع فترات ىدكء  كىذه الرياح تجمب الرطكبة كاألمطار

 الرطوبة  -3
تمعب الرطكبة دكران ىامان في الزراعة، كخاصة الزراعة الصيفية، كتبمغ نسبة الرطكبة في       

لى ىبكب الرياح إ في السنة؛ كالسبب في ارتفاع نسبة الرطكبة يعكد (%65-60)نابمس ما بيف 
ككثيران ما يتشكؿ الضباب بسبب الرطكبة العالية كتتساقط ، الغربية الرطبة المحممة ببخار الماء

. 2قطرات الندل التي تتجمع عمى أكراؽ النباتات
: مصادر المياه -و 

 : األمطار -1
-500)تسقط األمطار عمى مدينة نابمس في فصؿ الشتاء كيتراكح معدؿ السقكط مف       
كتيطؿ األمطار مما يؤدم إلى حدكث فيضانات كال تزاؿ المنطقة القائمة غرب . 3ـؿ ـ(800

المجمع الغربي تعرؼ باسـ الخسؼ الغربي ألف األرض كانت تنزلؽ كتغكر إلى أسفؿ، كما أف 
سنكات الجفاؼ كانت تعمؿ عمى قمة اليطكؿ كتدفؽ العيكف كىذا لو انعكاسات سمبية حيث 

كيتـ استغالؿ ىذه ، 4تشيع اليكاـ كالقكارض كتقؿ النظافة كتتعرض المنطقة ليجمات الجراد
لتعزيز المياه كىي كذلؾ ميمة  5المياه مف أجؿ جمعيا في آبار المياه المكجكدة داخؿ البيكت

 .6الجكفية كلمزراعة البعمية
 
 

                                                                 
 .23 عارؼ، مدينة، ص1
. 34نفس المرجع، ص2
 .189، ص2 الدباغ، بالدنا، ج3
. 208تمارم، عاـ، ص4
. 207ـ، ص1897\ق1315، 35 نابمس سجؿ، 5
 .72ـ، ص1897\ق1315، 35 نابمس سجؿ، 6
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  : العيون -2
التي كاف ليا دكر كبير في كجكد 1تعد مدينة نابمس مف المناطؽ الغنية بالعيكف كالينابيع       

كاصفان (معجـ البمداف)كلقد ذكر ياقكت الحمكم في كتابو السكاف فييا منذ العصكر القديمة، 
، كمف المالحظ أف العيكف المذككرة 2"كثيرة المياه، ألنيا لصيقة في جبؿ، أرضيا حجر: "إياىا

في السجالت كفي كتب التاريخ تعرض معظميا لالندثار كالضياع كلكف بعض العيكف الكبيرة 
ما زالت تستخدـ إلى اليـك حيث يتـ جمعيا في محطات ضخ كمف ثـ يتـ تكزيعيا عمى أحياء 

 : ، كمف أىـ العيكف3المدينة المختمفة

كتجرم مياىيا في قناة حجرية تفضي إلى صيريج جبؿ جرزيـ سفح تنبع مف : 4عين رأس العين
، يتـ تكزيع مياه العيف الى السكاف في المدينة 5حيث يتـ تكزيع المياه عبر أقنية حجرية مكشكفة

 .كىي مف أىـ العيكف المكجكدة في المدينة
 بالقرب مف جامع الخضرة كتكزع مياىيا عمى االىالي في تقع في محمة الياسمينة: 6عين العسل

، 7محمة الياسمينة عبر قنكات كقد قامت المشيخة االسالمية بتزكيد جامع الساطكف مف مياىيا
 .تجمع مياه العيف ثـ تضخ عبر مضخات إلى البيكت

 بناء ضخـ أسفؿ مف جبؿ جرزيـ كىي عيف قديمة في عتقع في حارة القريكف كتنب: 8عين القريون
تقريبا،   ـ(20)عمؽ بيقـك عميو دكر سكنية، كلو مدخؿ صغير ينزؿ إلى العيف بدرجات عريضة 

، يتـ جمع المياه في بركة مغمقة بالقرب مف العيف كمف ثـ تكزع 9كعمى سطح العيف مصمى كمحراب
 .10تكزع المياه الى السكاف عف طريؽ مضخات

                                                                 
 .191 شكلش، تحكالت، ص1
. 248، ص5 الحمكم، معجـ، ج2
. ـ2014\3\14 جكلة ميدانية، عيف القريكف، 3
 .27ـ، ص1910\ق1328، 43 نابمس سجؿ، 4
. 20، ص1 دركزة، ج5
 .151ـ، ص1897\ق1315، 35 نابمس سجؿ، 6
. 353ـ، ص1897\ق1315، 35 نابمس سجؿ، 7
 .45ـ، ص1913\ق1331، 46 نابمس سجؿ، 8
 .20، ص1 دركزة، مذكرات، ج9

. ـ2014\3\14 جكلة ميدانية، عيف القريكف، 10
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، ككانت تستخدـ لزراعة الخضركات في بساتيف 1نابمس مف جية الغرب  تقع خارج:عين القصب
 .المدينة

رم البساتيف في تقع خارج مدينة نابمس مف جية الغرب كيستخدـ ماؤىا : 2عين بيت الماء
 .4كفي الكقت الحالي تقـك البمدية  بتجميع مياه العيف كمف ثـ تكزع عمى البيكت3،كالخضركات

-5)عمؽ في سمـ حجرم ب تقع في محمة القريكف قرب جامع البيؾ كينزؿ الييا 5:عين حسين
 .7، العيف االف ال أثر ليا حيث تـ طمرىا بالتراب6أمتار(6

، ككانت 9 بالقرب مف ممعب البمديةالمنطقة الغربيةخارج المدينة في تقع في : 8عين الصبيان
 .تستخدـ مياىيا في زراعة الخضركات

 بالقرب مف السرايا، ككانت مياه العيف تستخدـ في 10 تقع خارج نابمس مف الجية الشرقية:عين دفنة
كدفنة كممة يكنانية تعني شجر الغار كيكجد ، 11زراعة الخضركات في البساتيف القريبة مف العيف

 .، كيتـ تجميع المياه كمف ثـ تضخ الى البيكت12فييا بناء قديـ يحيط بالعيف

 .14، ككانت تستخدـ مياىيا في زراعة الخضركات تقع خارج نابمس مف جية الغرب :13عين الفؤاد

                                                                 
 .153ـ، ص1912\ق1330، 45 نابمس سجؿ، 1
 .152ـ، ص1907\ق1325، 41 نابمس سجؿ، 2
. 135ـ، ص1912\ق1330، 45 نابمس سجؿ، 3
. ـ1/6/2014جكلة ميدانية، كادم نابمس، 4
. 208ـ، ص1908\ق1324، 4\27 نابمس دفتر، 5
. 21، ص1 دركزة، مذكرات، ج6
. ـ2014\3\14 جكلة ميدانية، عيف حسيف، 7
. 184، ص2 الدباغ، بالدنا، ج8
 .21، ص1 دركزة، مذكرات، ج9

. 28ـ، ص1897\ق1315، 34 نابمس سجؿ، 10
. 135ـ، 1907\ق1325، 41 نابمس سجؿ، 11
 .184، ص2 الدباغ، بالدنا، ج12
 .23ـ، ص1907\ق1325، 41 نابمس سجؿ، 13
. 95ـ، ص1916\ق1334، 48 نابمس سجؿ، 14



39 
 

 .2،ككانت تستخدـ مياىيا في زراعة الخضركاتتقع خارج نابمس في الجية الغربية: 1عين الشريش

 .2الخضركات
سبمة متعددة مثؿ أكىناؾ عيكف أخرل ك،  كيؤخذ منيا الماء لجامع النصر: (السيباط)3عين السباط
 .7كبئر ماء الدكالب، 6 كقبك المدينة الشرقي5كىناؾ قبك ماء المدينة الغربي4عيف الجديدة

  ( 8 )صورة
 عين القريون

 
. 8المياه في فمسطين، صالح محمود، ص: المصدر          

 

 

 

 
                                                                 

 .23ـ، ص1907\ق1325، 41نابمس سجؿ، 1
. 49ـ، ص1916\ق1334، 49 نابمس سجؿ، 2
 .20، ص1 دركزة، مذكرات، ج3
. 232ـ، ص1908\ق1324، 4\27 نابمس دفتر، 4
. 23ـ، ص1907\ق1325، 41 نابمس سجؿ، 5
. 177ـ، ص1901\ق1319، 38 نابمس سجؿ، 6
 .98ـ، ص1914\ق1330، 9\27 نابمس دفتر، 7
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  (9 )       صورة

 عين رأس العين

 
 .9المياه في فمسطين، صالح محمود، ص:   المصدر               
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 لثالفصل الثا

اإلدارة 
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 الفصل الثالث
اإلدارة 

 :التشكيالت اإلدارية -أ 
       كانت نابمس في القرف التاسع عشر سنجقان، كالسنجؽ بالمغة العثمانية معناه الطعف كسميت 

، كىذه الكممة ذات مدلكؿ عسكرم 1الراية بذلؾ؛ألنيا تككف في أعمى الرمح، كالرمح ىك آلة الطعف
كمدني، فالقكات اإلقطاعية كانت تدعى لمحرب حيف تتجمع حكؿ المكاء، كأما المدلكؿ المدني فيك 
أف حاكـ السنجؽ كاف يقـك بأعماؿ في كقت السمـ يمكف اعتبارىا مدنية، ككاف حاكـ نابمس يدعى 

 كبقي ىذا الكضع إلى العيد المصرم حيث كانت نابمس ممحقة بكالية عكا كيشرؼ عمييا 2بالمتسمـ
كحكمدار  (ـ1832/ق1248)كالي عكا، الذم يتبع حكمدار الشاـ الذم عينو ابراىيـ باشا في عاـ 

،عادت (ـ1840/ق1256)، كبعد عكدة العثمانييف في عاـ 3الشاـ يتبع محمد عمي في القاىرة
، 5 ككحدت نابمس كجنيف في تشكيمة  قائمقامية ككاف يحكميا قائمقاـ4التشكيالت اإلدارية العثمانية

، ثـ تراجعت خطكة إلى الكراء كأصبحت نابمس مديرية، كحمؿ حاكميا لقب مدير نابمس 5قائمقاـ
كلـ يستمر األمر طكيالن إلى  (ـ1863/ق1280)كذلؾ بمكجب قانكف الكاليات الذم صدر في عاـ

أف تحكلت إلى متصرفية لكاء نابمس كالبمقاء الذم كاف يتبع لكاء بيركت في 
 .6كبقيت عمى ىذا الحاؿ حتى انتياء الحكـ العثماني (ـ1867/ق1284)عاـ
 
 
 

                                                                 
. 142، ص2 القمقشندم، صبح، ج1
ىك الشخص الذم يقـك الكالي بتعينو في مكانو عندما ينكم التغيب عف مكقعو، كيتكلى المتسمـ ميمة جمع المكارد :  المتسمـ2

 .386الخطيب، معجـ، ص. الخاصة بالدكلة كيتكلى الحكـ ايضا
الحاكـ العاـ كىك منصب ادارم عرفتو بالد الشاـ أباف الحكـ المصرم كأطمؽ عمى حاكـ الكاليات الشامية كمقره :  حكمدار3

. 146الخطيب، معجـ، ص. دمشؽ
. 64-63 عكض، االدارة، ص4
الخطيب، . رتبة عسكرية مف رتب الجيش العثماني، تكازم رتبة العقيد كفؽ المصطمحات العسكرية المعاصرة:  القائمقاـ5

. 346معجـ، ص
. 22-20 الراميني، مدينة، ص6
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 :التبعية االدارية-ب
، كبمكجب ىذا القانكف تـ 1(ـ1864/ق1281)صدرت الدكلة العثمانية قانكف الكاليات عاـ     أ

، كفي 2تقسيـ بالد الشاـ إلى كاليتي سكرية كحمب كسنجؽ لبناف، ككاف لكاء نابمس يتبع كالية سكرية
قررت الدكلة العثمانية إنشاء كالية بيركت إلى جانب كاليتي سكرية كحمب،  (ـ1887/ق1294)عاـ

 ضمت كالية بيركت ألكية بيركت كالالذقية كطرابمس كنابمس كعكا التي فصمت عف كالية سكرية،
 .3(ـ1918/ق1336)لى نياية الحكـ العثماني عاـإكظؿ ىذا التقسيـ 

      كانت كالية بيركت بعد تأسيسيا تتبع كزارة الداخمية في إستانبكؿ، ككاف نظامان مركزيان إذ تقيد 
بتعميمات الدكلة كأكامرىا التي تصدر مف - حتى في أبسط االمكر-الجياز المدني في الكالية 

العاصمة ككانت تأخذ كقتان طكيالن حتى تصؿ إلى الكالية كمف ثـ إلى األلكية، نتج عف ذلؾ بطء 
في سير المعامالت اإلدارية، فقامت الدكلة بإنشاء شبكة المكاصالت البريدية، ال سيما التمغراؼ في 

فعبدت الطرؽ كطكرت المالحة البحرية  بإدخاؿ القارب البخارم إلى   (ـ1863/ ق1280)عاـ
مياديف العمؿ حيث قمؿ بعض الشيء مف البطء في سير المعامالت،  كلقد حرصت الدكلة عمى 

بسط الحكـ المركزم في الكاليات، فقامت بتكثيؽ أكاصر تبعية الكالة لمحككمة المركزية في 
، 4العاصمة، كنظمت إدارة الكالية عمى نحك يكفؿ ليا الييمنة عمى كؿ فركع العمؿ الحككمي بيا

يعيف مف قبؿ الحضرة السمطانية، كىك مأمكران  (ـ1864/ق1281)كاف الكالي حسب نظاـ الكاليات
، ككاف الكالي مسؤكالن عف جميع المكظفيف المدنييف 5بتنفيذ جميع أكامر الدكلة داخؿ حدكد الكالية

كالعسكرييف داخؿ الكالية كيشرؼ عمى األلكية التي تتبع الكالية حيث يعيف اجتماعات األلكية، كيقـك 
، ككاف المتصرؼ يمثؿ الكالي في 7 مرة أك مرتيف في العاـ عمى جميع انحاء الكالية6بالتفتيش

 .المكاء، كيشرؼ عمى األمكر المدنية كالمالية داخؿ المكاء

                                                                 
 .488، ص1 فريد، تاريخ، ج1
. 105ـ، ص1869/ق1286 سالنامة كالية سكرية، 2
 .34، 33ص، تحكالت،  شكلش3
(. 69-67) عكض، االدارة، ص4
. 382، ص1 نكفؿ، الدستكر، ـ5
. 21ـ، ص1914/ق1330، 27/9 نابمس دفتر، 6
. 21، 18ـ، ص1908/ق1324، 27/4 نابمس دفتر، 7
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      كانت كسيمة االتصاؿ بيف مركز المكاء كمركز الكالية في بيركت تتـ عبر دائرة التمغراؼ 
كالبكستة المكجكدة في نابمس كيشرؼ عمييا مدير ككاتب كمأمكراف لمتخابر ككانت األسالؾ ممتدة 

، كانت دائرة التمغراؼ في نابمس تتصؿ مع بيركت، كبدكرىا تتصؿ مع 1في مختمؼ األلكية
، 3"عثماف أفندم"كاف مدير دائرة التمغراؼ كالبكستة  (ـ1901/ق1319)، كفي عاـ2العاصمة

، 4كمأمكراف لمتخابر ىما حفظي أفندم كرجب أفندم" صالح أفندم"كيساعده كاتب البكستة 
كاستخدمت الحيكانات في نقؿ البكستة، ككاف خط سير البريد مف بيركت إلى ميناء يافا عبر 

، كبعد إنشاء سكة حديد الحجاز 5القكارب البخارية، كمف ثـ تستخدـ الحيكانات لنقمو إلى المدينة
 (ـ1872/ق1289)أصبح البريد يصؿ المدينة عف طريؽ القطار، ككاف لكاء نابمس يضـ في عاـ

: 6قرية كفؽ الجدكؿ اآلتي (215)ناحية كتضـ  (11)قضائي نابمس كجنيف كيتبعو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
. 181ـ، ص1908/ق1324، 27/4 نابمس دفتر، 1
. 287 عكض، اإلدارة، ص2
 .129ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 3
 .170ـ، ص1901/ق1319 سالنامة كالية بيركت، 4
. 80ـ، ص1912/ق1328، 8\27 نابمس دفتر، 5
. 284-276ـ، ص 1872/ق1289 سالنامة كالية سكرية، 6
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  (4 )جدول 
 (م1872/ه1289)تشكيالت لواء نابمس في عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرية  (212)ناحية كيضـ  (12)أقضية ك (4)كاف لكاء نابمس يضـ  (ـ1892/ق1310 ) كفي عاـ
:   1كفؽ التكزيع اآلتي

 

                                                                 
. 542-540ـ، ص1892/ق1310 سالنامة دكلت عمية عثمانية،1

القرى  (نواحي)قضاء جنينالرقم القرى  (نواحي)قضاء نابمسالرقم 

 12شفا قبمي - 9 20مشارؽ نابمس - 1

 13شفا شمالي - 10 28مشارؽ الجرار - 2

 14شفا غربي - 11 23جماعيف اكؿ - 3

    25جماعيف ثاني - 4

    20كادم الشعير - 5

    24الشعراكية الشرقية - 6

    8الشعراكية الغربية - 7

    28بني صعب - 8

 39 3  176 8المجمكع 
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  (5 )جدول 
 (م1892/ه1310)تشكيالت لواء نابمس في عام

( 238)ناحية كفيو  (11)أقضية ك (3)كاف لكاء نابمس يضـ  (ـ1907/ق1225)    كفي عاـ
:  1قرية، حيث تـ إلغاء قضاء جماعيف كأصبحت ناحية تابعة لقضاء نابمس، كفؽ الجدكؿ اآلتي

 

 

 

 

                                                                 
. 755، 754ـ، ص1907/ق1325 سالنامة دكلت عمية عثمانية، 1

 القرى قضاء جنين الرقم القرى قضاء نابمس الرقم

 49 ناحية جنيف -7 20 ناحية مشاريؽ نابمس -1

 14 ناحية شعراكية شرقية -8 10 ناحية كادم الشعير الغربي -2

 24 ناحية مشاريؽ الجرار -9 3 ناحية جماعيف اكؿ -3

  قضاء بني صعب  2 ناحية جماعيف ثاني -4

 23 ناحية بني صعب -10  قضاء جماعين 

 9 ناحية شعراكية غربية -11 25 ناحية جماعيف اكلى -5

 11 ناحية كادم الشعراء الغربي -12 22 ناحية جماعيف ثانية -6

 130 6 المجكع 82 6 المجمكع
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  (6 )جدول 
 (م1907/ه1325)تشكيالت لواء نابمس في عام

       مف المالحظ في الجداكؿ السابقة أف ىناؾ تغيران في عدد القرل، ففي 
( 212 )(ـ1892/ق1310)قرية،كأصبح في عاـ (215)كاف عدد القرل  (ـ1872/ق1289)عاـ

كىذا األمر يمكف تفسيره في حالة دقة المسجؿ  (238)أصبح العدد  (ـ1907/ق1225)كفي عاـ
العثماني في السالنامة إلى حدكث تعديؿ في حدكد المكاء أك فصؿ مجمكعة مف القرل أك خطأ 

المسجؿ أك حصكؿ خراب في القرل ألمر طبيعي أك بشرم، كأدت كثافة أعداد االقضية كالقرل الى 
زيادة أعباء نابمس اإلدارية كزيادة في عدد المراجعات التي تتـ كعدد الجكالت التي يقـك بيا 

. المسؤكلكف
 

 

 القرى قضاء جنين الرقم القرى قضاء نابمس الرقم

 49 ناحية جنيف -6 31 ناحية مشاريؽ نابمس -1

 17 ناحية شعراكية شرقية -7 10 ناحية كادم الشعير الغربي -2

 24 ناحية مشاريؽ الجرار -8 3 جماعيف اكؿ -3

  قضاء بني صعب  2 جماعيف ثاني -4

 23 ناحية بني صعب -9 59 جماعيف -5

 9 ناحية شعراكية غربية -10   

 11 ناحية كادم الشعراء الغربي -11   

 133 6 المجمكع 105 5 المجمكع
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 :الجياز اإلداري- ج

      كانت نابمس مركز لكاء، ككاف الجياز اإلدارم المشرؼ عمى المكاء مكجكدان داخؿ المدينة، 
حيث كانت ميمتو تقـك عمى اإلشراؼ عمى المكاء كاألقضية كالنكاحي التابعة لو ككانت مؤسسات 
المكاء تشرؼ عمى المدينة كعمى النكاحي التابعة ليا بشكؿ مباشر، أما األقضية التابعة لمكاء فكاف 
فييا أجيزة إدارية منفصمة تتبع األجيزة اإلدارية المكجكدة في المكاء مف ناحية التكجيو كالمراقبة، 

 : كيتككف الجياز اإلدارم في نابمس مف كؿ مما يأتي

 :الجياز المدني-1
 كخكؿ ، ككاف يمثؿ الكالي،1 نابمسلكاءدارم في إ مكظؼ أعمىيعد المتصرؼ : المتصرف -أ 

 كطمب منو تنفيذ األكامر ،مكر الممكية كالمالية كاألمف ضمف دائرة المكاءأاالشراؼ عمى 
ككاف المتصرؼ حسب نظاـ الكاليات الصادر ، 2الكاليليو إكالتعميمات التي يرسميا 

 .4 يصدره السمطاف3 يعيف بمكجب فرماف(ـ1864/ق1281)عاـ

 كما يترأس ،تنكعت أعماؿ المتصرؼ فيك يقـك عمى تنفيذ األحكاـ التي تصدرىا المحاكـ       
كقات انعقاده كتنفيذ القرارات التي تتخذىا تمؾ المجالس في األمكر أف م كتعي،دارة المكاءإمجمس 

 كلو الحؽ في تحريؾ قكات األمف ،كىك المسئكؿ عف األمف في المكاء، الكاقعة ضمف صالحياتو
ككاف المتصرؼ في العادة يعيف مف خارج المنطقة كمف كاليات عثمانية ، 5المكجكدة داخؿ المكاء

، حتى ال يقيـ عالقات كثيقة مع الناس كيعمؿ عمى محاباة طرؼ دكف آخر، كمدة التعييف 6خرلأ
 .سنة كاحدة عمى األكثر

                                                                 
. 128، ص1 دركزة، مذكرات، ج1
 .96 عكض، اإلدارة، ص2
الخطيب، . لفظ فارسي معناه أمر أك حكـ أك دستكر مكقع مف الممؾ، استعممو العثمانيكف بمعنى األكامر السمطانية:  فرماف3

 .338معجـ، ص
 .386، ص1 نكفؿ، الدستكر، ج4
. 202 النجار، االدارة، ص5
. 2ـ، ص1909/ق1327 ،41 نابمس سجؿ، 6
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فعبد العزيز "       كاف في فترة الدراسة ثمانية متصرفيف بعضيـ أتراؾ كالبعض اآلخر عرب، 
كذلؾ مف دمشؽ عزؿ مف منصبو " أميف الطرزم" ك1مف عائمة معركفة في دمشؽ" ابراىيـ العظمة

تركي مف أقطاب جمعية االتحاد كالترقي تـ إرسالو " فتحي سميماف باشا" ك2ألنو كاف ليف التعامؿ
تـ ارسالو الى نابمس " عبد الحميد الثاني"إلى نابمس بعد حدكث اضطرابات فييا إثر عزؿ السمطاف 

مف أجؿ تيدئة االكضاع، كلقد قاـ فتحي باشا بأعماؿ كثيرة ساىمت في تطكر المدينة، حيث تـ 
ذىبية  (300)في عيده الذم استمر أربع سنكات تجديد بناء الجامع الحنبمي حيث حصؿ عمى 

، كما ساىـ في تطكير المستشفى الكطني حيث حصؿ عمى دعـ "محمد رشاد"كتبرع مف السمطاف 
 ، كأنشأ مدرستيف ىما الرشادية الغربية 3مف العاصمة يشمؿ األدكات كالعدة الالزمة لممستشفى

 :  كفيما يأتي قائمة بأسماء المتصرفيف الذيف تكلكا المنصب في نابمس
  (7 )جدول 

 (م1914/ه1333-)(م1900/ه1318)اسماء المتصرفين في نابمس في الفترة ما بين عام
 

 
 
 
 

 

 

                                                                 
. 2ـ، ص1909/ق1327ب، 41 نابمس سجؿ، 1
 .179 دركزة، مذكرات، ص2
. 132ـ، ص1911/ق1327، 27/7نابمس دفتر، 3
. 209ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كالية بيركت، 4
. 611ـ، ص1903/ق1321سالنامة دكلت عميو عثمانية، . 167ـ، ص1901/ق1319 سالنامة كالية بيركت،5
 .626ـ، ص1904/ق1322 سالنامة دكلت عمية عثمانية، 6
 .694ـ، ص1905/ق1323 سالنامة دكلت عمية عثمانية، 7
 .41ـ، ص1907/ق1325 ب،41نابمس سجؿ، .754ـ، ص1907/ق1325 سالنامة دكلت عمية عثمانية، 8
 .760ـ، ص1908/ق1326 سالنامة دكلت عمية عثمانية، 9

. 109، ص3 النمر، تاريخ، ج10
 .112، ص3 المرجع نفسو، ج11

 العام المتصرف
 ـ1900/ق1318 4احمد غالب باشا

 ـ1903/ق1321-ـ1901/ق1319 5شكرم باشا
 ـ1904/ق1322 6محمكد باشا
 ـ1905/ق1323 7رشيد باشا

 ـ1907/ق1325 8عبد العزيز الدمشقي
 ـ1908/ق1326 9محمد اميف أفندم
 ـ1908/ق1327 10أميف بؾ الطرزم
 ـ1914/ق1333-ـ1910/ق1329 11فتحي سميماف بؾ
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 :مجمس ادارة المواء -ب 
 ككاف مجمس باألعماؿ المككمة إليو،تشكؿ في نابمس مجمس ليساعد المتصرؼ عمى القياـ        
القاضي : أربعة أعضاء  ىـ: يرأسو المتصرؼ كيتككف المجمس مف ثمانية اعضاء ىـالمكاء 

كالمفتي، كىناؾ أربعة أعضاء - مدير ديكاف المتصرفية- الشرعي كمحاسب المكاء كمدير التحريرات
، يتـ انتخاب أعضاء المجمس مف بيف 1يتـ انتخابيـ، اثناف مف المسمميف كاثناف مف غير المسمميف

الكجكه كاألعياف في المدينة عف طريؽ انتخاب ثالثة أضعاؼ العدد المطمكب ثـ ترفع األسماء إلى 
الكالي فينتخب نصؼ عدد المرفكعيف، كمف ثـ ترسؿ األسماء الى الباب العالي الذم يختار أربعة 

عضاء أؿ لجنة مككنة مف بعض مشؾ يقـك بت كصمتو قضية إذاكاف المتصرؼ ، ك2أسماء مف بينيـ
ليو كبعدىا إجؿ رفع التكصيات أف مف ذكم الخبرة مف مدارة المكاء كمف بعض األشخاص اآلخرإ

عمى سبيؿ المثاؿ ضـ المجمس (1900/ق1318)، كفي عاـ3يصدر القرار بناء عمى تكصية المجنة
 المجمس في عضكيتو كالن مف

نكر الديف أفندم كاحمد صفكت أفندم كمسعكد بؾ كحسيف أفندم كراغب كماؿ كحسف عبد  " 
 ".اليادم كعبداهلل درزم كجرجي سركفيـ

:  المالية -ج 

 يقـك المتصرؼ باإلشراؼ عمى األمكر المالية في المكاء كتحصيؿ األمكاؿ بينما يقـك محاسب      
 ككاف محاسب المكاء لو غرفة في دار الحككمة السنية في ،المكاء بالنظر في تنظيـ  محاسبات المكاء

لى مدينة نابمس إككاف مركز الكالية في بيركت يبعث في كؿ بداية سنة دفتريف ، 4محمة القريكف
 كيسجؿ في الدفتر الثاني مطمكبات ، يسجؿ في الدفتر األكؿ اإليرادات كالنفقات،مركز المكاء

 ف يككف المتصرؼ كالمحاسبأمكاؿ السنيف السابقة كما عميو مف ديكف عمى أالسنكات السابقة مف 
جؿ قبض أككاف يساعد محاسب المكاء اميف صندكؽ يقـك  مف ، مسئكليف عف حساب الدفتريف

                                                                 
، 209ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كالية بيركت، 1
. 48 الراميني، مدينة، ص2
 .63ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 3
 .130، ص1 دركزة، مذكرات، ج4
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 كيقـك ،ف يككف مف رعايا الدكلة كيعرؼ المغة التركية قراءة ككتابةأاألمكاؿ األميرية كيشترط 
. 1دارة المكاءإجؿ تقديميا الى مجمس أالمحاسب بعمؿ خالصة شيرية لإليرادات كالنفقات مف 

 كثيرة مف الضرائب كالرسـك اننكاعأتعددت ميمات المالية في مدينة نابمس ككانت تستكفي      
كىي ضريبة يتـ فرضيا عمى كؿ ذكر بالغ : ضريبة األراضي الزراعية كضريبة الكيركك: كتشمؿ

صحيح الجسـ كفؽ مقدار معيف مف الماؿ يدفعو كؿ سنة إلى الحككمة، بما يتناسب مع مقدار 
، 3كضريبة بدؿ العسكرية التي تؤخذ مف غير المسمميف بدؿ الخدمة العسكرية، 2الماؿ الذم يتقاضاه

كىي : كضريبة الككدة، 4ليرة (50)كأصبحت فيما بعد تؤخذ مف المسمميف أيضا ككانت تبمغ 
 ، الطكابع الماليةسنكية، كضريبةنكاع الحيكانات كىي ضريبة أالضريبة التي تفرض عمى جميع 

 مف قيمة (%7)لى المدينة ككانت تبمغ إ ةكرسـك االحتساب كىي رسـك الكزف كأحماؿ الدكاب الداخؿ
المنتجات  الداخمة الى المدينة التي تخمك مف كجكد الجمارؾ عمييا كألغيت ىذه الضريبة في 

 الشريعة ككانت تستكفى مف كسائط النقؿ  عبكر نيركضريبة رسـك، 5(ـ1910/ق1328)عاـ
صحاب الحرؼ أ كضريبة التمتع ككانت تفرض عمى دخكؿ األفراد مف ،البحرية عمى نير األردف

كرسـك المحاكـ التي كانت تستكفى مف رسـك المحاكـ الشرعية كالمدنية عف الدعاكل 6كالصناعات 
كرسـك الطابك التي كانت تتقاضاىا دكائر الدفتر الخاقاني عف معامالت نقؿ الممكية ، 7كالمعامالت
 .9 كضريبة المعارؼ،كالرسـك الجمركية التي تستكفي مف البضائع الكاردة8كاألراضي

 

 
                                                                 

. 201 عكض، االدارة، ص1
 .368 النجار، االدارة، ص2
 .173 عكض، االدارة، ص3
 .305 النجار، االدارة، ص4
. 372-371 النجار، االدارة، ص5
 .372 المرجع نفسو، ص6
. 103ـ، ص1910\ق1328ب، 43 نابمس سجؿ، 7
. 373 النجار، االدارة، ص8
. 176 عكض، االدارة، ص9
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: المعارف  -د 

 لممعارؼ يقـك باإلشراؼ عمى مدارس الكالية اننشأت الدكلة العثمانية في كؿ كالية مجمس     أ
 ،1دارة المعارؼ في الكالية مدير معارؼ يقـك عممو عمى اإلشراؼ عمى التعميـ في الكاليةإكيرأس 

 باإلضافة الى كاتب 2خمسة أعضاءككاف في مدينة نابمس مجمس معارؼ يرأسو مدير كيعاكنو 
 تتمخص في األمكر التعميمية التي تتعمؽ بالمكاء كصرؼ اإلعانات المالية توككانت ميـ3لمجمسا

كاإلشراؼ عمى تأسيس المدارس كالمكتبات كالمطابع كتنظيـ الميزانية السنكية لممدارس كمراقبة سير 
 كالقياـ برفع تقرير سنكم في تكصيات ،أعماؿ المدارس الحككمية كبحث أساليب تطكرييا كتقدميا

جراء إبعد حككمية يف المعمميف لممدارس اؿمكاختيار كتع 4جؿ معالجة القصكر في التعميـأمف 
. 5امتحاف ليـ كفصميـ مف كظائفيـ عند الضركرة

 ككاف يشرؼ عمى االمتحانات ، مجمس المعارؼ في نابمس عمى التعميـ في المكاء       أشرؼ
ككاف ُيعقد ، 6جؿ التأكد مف قدرتيـ عمى التعميـ كالتعمـأالتي كانت تعقد لمطالب كلممعمميف مف 

 ككاف يحؽ لكؿ مف يتأخر عف االمتحاف ،لمطالب امتحاف سنكم في شير حزيراف مف كؿ عاـ
 كتمنح بعده الشيادات لمناجحيف ،ككاف يتـ االمتحاف في المدرسة، يمكؿأخرل في شير أالتقدـ مرة 

ككانت االمتحانات السنكية تجرم بحضكر بعض مدرسي المدرسة كبعض العامميف في مجمس ، فيو
. 7المعارؼ

 اعتمد مجمس المعارؼ في عممو عمى األمكاؿ التي تجبى مف الضرائب التي كاف ريعيا    
 ككاف ، مف قسـ المسقفات(%5) لمتعميـ مثؿ ضريبة المعارؼ التي كانت تجبى بنسبة مخصصان

لى مجمس المعارؼ مف إىا ع كتجبى معيا كبعد ذلؾ تقـك الحككمة بدؼ"الكيركك"يضاؼ الييا ضريبة 

                                                                 
 .92 عكض، االدارة، ، ص1
. 379ـ، ص1899\ق1317، 36 نابمس سجؿ، 2
. 55ـ، ص1910\ق1328ب، 43 نابمس سجؿ، 3
. 421 النجار، االدارة، ص4
. 422 المرجع نفسو ، ص5
. 142، ص1 دركزة، مذكرات، ج6
 .258 عكض، االدارة، ص7
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نشاء المدارس داخؿ المكاءأ  كىناؾ األقساط التي تجبى مف الطالب األغنياء ،1جؿ تطكير التعميـ كا 
 2لمتعميـ كرسـك

، كفيما يأتي قائمة 3جؿ بناء المدارسألى اإلعانات التي تقدـ مف قبؿ األىالي مف إ باإلضافة 
 :بأسماء  أعضاء مجمس معارؼ نابمس

  (8 )جدول 

 (م1901/ه1319)، (م1900/ه1318)أعضاء مجمس معارف نابمس في عامي

 

 

 

 

 

 

 

        

 (ـ1900/ق1318)يالحظ في الجدكؿ أف المجمس مككف مف مدير المدرسة االعدادية في عاـ
كاسالـ أفندم كعبد القادر كنمر الدارم عضك محكمة البداية كأحد مفتي نابمس " عمي رضا أفندم"

                                                                 
. 187-185، ص2 نكفؿ، الدستكر، ج1
. 182، ص1 التميمي، كالية، ج2
. 425 النجار، االدارة، ص3
. 212ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كالية بيركت، 4
. 169ـ، ص1901/ق1319 سالنامة كالية بيركت، 5

 5م1901/ه1319 4م1900/ه1318

 المتصرؼ المتصرؼ

 بدكم عاشكر عمي رضا 

 تكفيؽ حماد نمر دارل 

 صالح غزاكم  تكفيؽ حماد

 عمر أفندم اسالـ أفندم

 نمر دارل  عبد القادر
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كتكفيؽ حماد مف أبرز مرافقي المتصرؼ كمف تجار المدينة، كأما المتصرؼ فكاف رئيسان شرفيان لـ 
 .1يكف لو دكر في ادارة المجمس

: الطابو- ح

كقانكف الطابك في عاـ  (ـ1858/ق1275)صدرت الدكلة العثمانية قانكف األراضي في عاـ     أ
راضييا ككضع حد لمفساد الذم كاف سائدان قبؿ  أحكاـ سيطرتيا عمىإجؿ أ مف (ـ1859/ق1276)

ك بكاسطة حجج أك سندات أثبات ممكية األراضي يتـ بأكراؽ إ حيث كاف ،2صدكر ىذا القانكف
صبحت ممكية األراضي تنقؿ مف أ كلكف بعد صدكر قانكف الطابك ،3شرعية مصدقة مف القضاة

ف يأخذ كرقة مختكمة بختـ أخر بإجراءات تتـ كفؽ قانكف الطابك حيث ينبغي لو آلى إشخص 
جؿ تكثيؽ عممية البيع ألى دائرة الطابك مف إ المحمة كمف ثـ يحضر البائع كالمشترم اتيرمخ

. 4 رسمي يثبت عممية انتقاؿ الممكيةككالحصكؿ عمى سند طاب

فأعفاىا مف رسـك ، شجع قانكف الطابك المزارعيف عمى استصالح االراضي البكر كالمكات     
 (10-2) كأعفيت االرض التي كانت مكاتان مف ،التسجيؿ كأعطى ليـ سند تسجيؿ مقابؿ مبمغ زىيد

ف الذيف يستكفكف عف تسجيؿ اراضييـ أ كما نص القانكف عمى ،سنكات مف الضريبة حسب طبيعتيا
كما اىتمت الدكلة بتسجيؿ جميع األراضي ،نو سكؼ يتـ طرحيا لمبيع في المزاد العمنيإفي الطابك ؼ

 .5كرصدت جكائز تشجيعية لمف يخبركف عف األراضي غير المسجمة

طبؽ قانكف تسجيؿ األراضي في فمسطيف بعد سبع سنكات مف اصدار القانكف كاستمر تطبيقو     
ف خكؼ اصحاب أراضييـ إال أف القانكف حفظ حقكؽ الناس في أ كمع 6لى نياية الحكـ العثمانيإ

دل لتسجيؿ كثير مف األراضي باسـ بعض ،أراضييـ خكفان مف دفع الضريبةأاألراضي مف تسجيؿ 

                                                                 
 .212ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كالية بيركت، 1
. 43 مراد، مسألة، ص2
. 85 مكسى، نظاـ، ص3
. 44، ص1 نكفؿ، الدستكر، ج4
 .234 عكض، االدارة، ص5
. 85 مكسى، نظاـ، ص6
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 .1رضيـ كاستغاللياأالمتنفذيف الذم تعيدكا بدفع الضريبة مقابؿ السماح لممزارعيف بالبقاء في 
 ككاف 2ككانت دائرة الطابك مكجكدة في غرفة داخؿ دار الحككمة السنية المكجكدة في محمة القريكف

 ىك 3 كاف عبداهلل بف مرجاف السامرم(ـ1913/ق1332)يقـك عمى الدائرة مأمكر الطابك كفي عاـ
. 4مأمكر الدائرة ككاف يساعده كاتب الطابكمحمد عمي رفيؽ

: عياالبنك الزر -ه 
 ككاف مقره (ـ1887/ق1305)قامت الدكلة العثمانية بإنشاء البنؾ الزراعي العثماني في عاـ      

 كانتشرت فركعو في مختمؼ كاليات الدكلة العثمانية بما فييا كاليات بالد ،الرئيس في استانبكؿ
جؿ التخفيؼ عف المزارعيف كمساعدتيـ عمى التخمص مف قركض المرابيف الذيف كانكا أمف 5الشاـ

 فقامت 6،رضيـأ كمف ثـ يستكلكف عمى (%30)يثقمكف كاىميـ  كيأخذكف منيـ فائدة تزيد عف 
 ان،كجمعت لو رأس ماؿ صغير، 7 ككاف مقر البنؾ في محمة الشكيترة الزراعي العثمانيالبنؾبتأسيس 
 عمى العشر الذم تستكفيو مف الحاصالت الزراعية كأنشأت لو فركعان في فان كأضافت نصان،صغير

ككاف البنؾ ، 8األطراؼ كسنت لو قانكنان محكمان بعد درس كاختبار فأقبؿ الفالحكف عميو أيما إقباؿ
لى فرعيف تابعيف لو في قضاء إنشاء فرع لمبنؾ في نابمس باإلضافة إ فتـ ،9(%9)يأخذ فائدة تبمغ 

 ككاف البنؾ ،10خريفآ مف رئيس كعضكيف يتألؼدارة البنؾ إككاف مجمس ، طكلكـر كقضاء جنيف
 األرض ككاف ةثاجؿ شراء البذكر كحرأ مف بداية المكسـقراض المزارعيف الماؿ قبيؿ إيقـك عمى 

                                                                 
 .72، ص4 النمر، تاريخ، ج1
. 130، ص1دركزة، مذكرات، ج2
 .172ـ، ص1913/ق1331 ،46 نابمس سجؿ، 3
. 46ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 4
 .251، عكض، االدارة5
 .175 دكماني، اعادة، ص6
. ـ19/4/2014 زيارة ميدانية، محمة الشكيترة، 7
 .197، ص4 كرد، خطط، ج8
. 130، ص1 دركزة، مذكرات، ج9

. 110 الراميني، نابمس، ص10
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لى نياية الحكـ العثماني كقامت إ كاستمر البنؾ في عممو ،يأخذ مف المزارعيف نسبة فائدة قميمة
. 1مكالو أبإغالقو كمصادرة  حككمة االحتالؿ اإلنجميزم

:  الصحة- ش
 يتعمؽ ان نظاـ(ـ1871/ق1288)اىتمت الدكلة العثمانية بالصحة العامة كأصدرت في عاـ      

ساسي عمى تطبيؽ الحجر الصحي عمى أ ككانت كظيفة دائرة الصحة تقـك بشكؿ ،2بالصحة العامة
، 3لى داخؿ المكاءإ كاإلشراؼ عمى دخكؿ الزكار ،عمى المناطؽ خكفان مف انتشار األمراض كاألكبئة

داراتيا في  كفي نفس العاـ أصدرت قانكف اإلدارة العمكمية الطبية الذم يتعمؽ بالصحة العامة كا 
مختمؼ الكاليات كاأللكية، كقد اتجو القانكف الجديد عمى االىتماـ بمختمؼ األكضاع الصحية كلـ 

كتـ تككيؿ البمدية باإلشراؼ عمى باقي األمكر الصحية في يقتصر عمى الحجر الصحي فقط، 
، كقد أكجب القانكف عمى كؿ بمدية بأف تعيف طبيبان كمعاكنان لو مف أجؿ معاينة المرضى 4المدينة

مجانان مرتيف في االسبكع في مكاف يعيف كيعمف مف طرؼ البمدية، كىك مسؤكؿ عف الصحة العامة 
في المدينة كتقـك البمدية بدفع راتبو، كلكنو مرتبط بإدارة االمكر الطبية المكجكدة في " الكرنتنا"  

إستانبكؿ كيتمقى التعميمات منيا،كما كأكجب القانكف عمى البمدية بأف تفتح صيدلية عامة لتزكيد 
طباء عسكريكف أمكر صحية تتعمؽ بالعسكرييف يشرؼ عمييا أ ىناؾ ، ككاف5الفقراء باألدكية مجانان

. 6كليـ مستشفى عسكرم مكجكد في خارج مدينة نابمس في الجية الغربية
: النفوس- ش

 كتثبيت البيانات العائمية ،الدائرة تنحصر في تسجيؿ المكاليد كالكفياتىذه كانت ميمة        
كما شممت ، 7التي تخص الزكاج كالطالؽ كمحؿ السكف كتاريخ الميالد، كالشخصية لمكاطني الدكلة

                                                                 
 .51، ص3 النمر، تاريخ، ج1
 .713، ص1 نكفؿ، الدستكر، ج2
 .443 النجار، االدارة، ص3
. 111ـ، ص1909/ق1325، 27/5 نابمس دفتر، 4
. 443 النجار، االدارة، ص5
. 29ـ، ص1897/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 6
 .308 النجار، االدارة، ص7
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يراداتياشممت األمالؾ كاألراضي كاألشياء التي تتبعيا   السنكية كما ىك مترتب عمييا مف التكاليؼ كا 
. 1بمكجب األنظمة الخاصة بيا

جراء األمكر المختصة بإدارة إ الذم يقـك عممو عمى 2يقـك عمى الدائرة مأمكر نفكس نابمس       
ككانت دائرة النفكس في نابمس مكجكدة في مقر ، 4، ككاف يساعده كاتب3النفكس كاألمالؾ العمكمية

 .5مقر الحككمة في محمة القريكف
 : األوقاف -و 

اىتمت الدكلة العثمانية باألكقاؼ اىتمامان كبيران كأنشأت دائرة خاصة باألكقاؼ مقرىا داخؿ دار      
محمد "كقاؼ نابمس كشغؿ المنصب أككاف يرأس الدائرة مدير 6محمة القريكفالحككمة الكاقعة في 

 .المكظفيفككاف يساعده بعض 7"عارؼ الجكىرم
ككانت تشرؼ دائرة األكقاؼ عمى جميع األكقاؼ المكجكدة في نابمس كاألقضية التي تتبعيا 

 :األكقاؼ في نابمس تقسـ إلى قسميف حسب الجية المحبكسة عمييا
كىك ما أكقفو الناس عف أمالكيـ الخاصة عمى الذككر كاإلناث، أك " الذرم "الوقف األىمي -1

، كأقدمكا عمى كقفيا بيدؼ حمايتيا مف المصادرة كتبديدىا مف قبؿ الكرثة 8الذككر دكف اإلناث
، كلـ تكف لدكائر األكقاؼ سمطة عمى الكقؼ 9ككانت في العادة تشمؿ البيكت كالدكاكيف

نما يبقى استغاللو مرىكنان بالذرية أك متكلي الكقؼ، جرت العادة أف يتكلى الكقؼ كاألصمي، كا 
 . كينقؿ بعد انقراض الذرية إلى أحد كجكه الخير10 ابناء الذريةأحد

                                                                 
 .94 عكض، االدارة، ص1
 .145ـ، ص1909/ق1327، 41 نابمس سجؿ، 2
. 47 الراميني، مدينة، ص3
 .168ـ، ص1901/ق1319 سالنامة كالية بيركت،4
. 321ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 5
 .130، ص1 دركزة، مذكرات، ج6
 .158ـ، ص1911/ق1329 ،44 نابمس سجؿ، 7
 .217ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 8
. 290ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 9

. 217ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 10
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أكقاؼ مدينة  كىك ما تـ كقفو عمى دكر العبادة كالمدارس كالزكايا كالفقراء، كالوقف الخيري -2
 الجامع الصالحي ،4 االنبياء،3 الخضر،2 الحنبمي،1النصر )كقاؼ المساجد أ:نابمس كثيرة منيا
كقاؼ كؿ مسجد قيـ عمى الكقؼ مف نابمس أحيث يتكلى  (7الساطكف،6العيف 5الصالحي الكبير

ككظيفتو تقـك عمى العناية بالكقؼ كتحصيؿ األجرة كالناتج  8 كالصالحباألمانةنابمس يتميز 
ذا لـز األمر ق، كال يحؽ لو التصرؼ في9منو خر يرفع األمر آف يتـ مبادلة الكقؼ بشيء أ كا 

 .10رلممتصرؼ كالذم بدكره يكمؼ ىيئة بمتابعة األـ
 حيث ينفؽ ما يتـ 13 كأبار مياه12ان كأراضي زراعية كأشجارانكدكر11تشمؿ األكقاؼ دكاكيفن     

األئمة كالمدرسيف كالمؤذنيف كعماؿ النظافة مرتبات )جبايتو مف األكقاؼ عمى شئكف المساجد 
 كىناؾ الكقؼ عمى 14،كفي معظـ األحياف تككف تكلية الكقؼ بدكف مقابؿ (فآكمقرئي القر

 ككقؼ 17كأكلياء اهلل رجاؿ العامكد16 الشيخ بدراف كمقاـ15 الشيخ غانـ المقدسيالمقامات كمقاـ
 .19ككقؼ سيدنا يعقكب عميو السالـ18الست عممية عبد المطيؼ العممي 

 
                                                                 

 .65ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 1
. 8ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 2
 .51ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 3
. 65ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 4
 .324ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 5
 .152ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 6
. 151ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 7
. 8ـ، ص1897/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 8
. 229ـ، ص1910/ق1328، 42 نابمس سجؿ، 9

 .62ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 10
 .152ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 11
. 62ـ، ص1913/ق1331 ،46 نابمس سجؿ، 12
. 324ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 13
 .300ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 14
 .132ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 15
 .159ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 16
. 8ـ، ص1910/ق1328ب، 43 نابمس سجؿ، 17
 .46ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 18
 .81ـ، ص1914/ق1332، 47 نابمس سجؿ، 19
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 :الجياز المحمي-2
:   البمدية -أ 

 كالذم نص عمى (ـ1871/ق1288)أصدرت الدكلة العثمانية قانكف البمديات في عاـ     
ك أتشكيؿ مجمس بمدم لمنظر في األمكر البمدية في المدينة أك القصبة التي تككف مركز الكالية 

كيتألؼ مف ، 2عماؿ البمدية كصالحيات الرئيس كاألعضاءأىـ أ كما حدد ،1ك القضاءأالمكاء 
عضاء كعدد آخر مف األعضاء االستشارييف كبيف ىؤالء طبيب البمدية أرئيس كمعاكف كستة 

 كمدة انتخاب الرئيس ، كيشكؿ عف طريؽ االنتخاب،صندكؽاؿكاتب كأميف كاؿكميندسيا 
عضكية كؿ مف كاف محككمان اؿ كيمنع مف ،ير نصفيـ كؿ سنةم كيجرم تغافكاألعضاء سنت
.  3قؿ مف عشريف سنةأك كاف عمره  أك متعيدان أك مكظفانأك جنحة أعميو في جناية 

 داخؿ مقر انككاف مقر البمدية مكجكد، 4ػـ1868/ق1285تأسست بمدية نابمس في عاـ      
 الذم كاف "محمد تفاحة الحسيني" كقد اختير الشيخ ،5الحككمة العثمانية في محمة القريكف

 ،عمي طكقاف: ىـعضاء البمدية ؼأكأما ، 7كؿ رئيس لبمدية نابمس أ6قائمقاـ نقيب اإلشراؼ
 كعبدالمطيؼ ، كمحمد البسطامي،ليادما كحسف عبد ، كعبد الفتاح النمر،كسميماف طكقاف

 .سماء رؤساء البمدية أكفيما يمي ، 8 كمحمد عبده، ك كتكفيؽ حماد، كبشير طكقاف،عبداليادم

 

 

 
                                                                 

. 256 النجار، االدارة، ص1
 .402، ص2 نكفؿ، الدستكر، ج2
. 110، 109 عكض، االدارة، ص3
 .26، ص3 النمر، تاريخ، ج4
 .130، ص1 دركزة، مذكرات، ج5
 .49 الراميني، نابمس، ص6
 .26، ص3 النمر، تاريخ، ج7
 .27، ص3 المرجع نفسو، ج8
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  (9 )جدول 

 .1(م1920/ه1338) عام– (م1900/ه1318)رؤساء بمدية نابمس من عام 

 

                                                                 
، ص1 . 49 الراميني، أكـر
 .40 التماـ، بمدية، ص2

 العام االسم
. ـ1900/ ق1318 -  ـ1897/ق1315عبد المطيؼ سعيد عبد اليادم  -1

. ـ1901 /ق1320 -  ـ1901/ق1319 عبد اهلل طكقاف بشير -2

. ـ1906/ق1325  -  ـ1902/ق1321 حماد تكفيؽ -3

. ـ1908/ق1327  -  ـ1907/ق1326 (الغزاكم)محمد عبدة  -4

. ـ1910/ق1329 -  ـ1908/ق1327عبد المطيؼ سعيد عبد اليادم  -5

. ـ1912/ق1331 - ـ1911/ق1330حيدر عمي طكقاف  -6

. ـ1913/ق1332 – ـ1912/ق1331كماؿ الديف عرفات  -7

. ـ1913/ق1332 – ـ1913/ق1332يكسؼ التميمي  -8

. ـ1915/ق1334 – ـ1913/ق1332حسف حماد  -9

مف بداية الحرب العالمية األكلى  -10

عدد مف الشخصيات  .ـ1918الى عاـ 

بشير "كىـ تـ تعينيـ بدكف انتخابات 

 عرفات، احمد كماؿ الديف الشرابي،

القباني، يكسؼ التميمي، حيدر مختار 

طكقاف، نمر حماد، سميماف الصمادم، 

. " الحجاكمطاىر

. ـ1918/ق1337 -ـ1915/ق1334

 2.ـ1924/ق1343- ـ 1918/ق1337عمر حسف زعيتر  -11
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 كعضكية محمد (ـ1900/ق1318) عاـفيكاف عبد المطيؼ عبد اليادم رئيس البمدية      
بف محمكد الشرابي كيكسؼ بف عمر التميمي كعبد الحميـ داككد كنعاف كقاسـ عبد القادر النمر 

سماعيؿ محمكد الشافعي كخضر  األحد )مرتيف في األسبكع  األعضاء  يجتمع ، ك1الخماشكا 
 مف اجؿ لالنتخاباتكتـ تشكيؿ لجنة ، 2انكؼف لـ يحضر ثالث مرات يعتبر مستكمف (كاألربعاء

 غرش (100)ف يدفع أعضاء البمدية كقد حدد مف يصح لو االقتراع بأإعادة انتخابات نصؼ 
 بدخكؿ المجنة كالمشاركة في - كالسامريةالمسيحية- كما سمح لمطكائؼ السنة،كيركك في 
 .3االنتخابات

ذا لـز 5كتكسيع القائـ منيا4شؽ الطرؽ الجديدة :       ككانت أعماؿ البمدية تتمحكر حكؿ  كا 
 البيكت في كثير مف كتعكيض أصحابجؿ التكسعة أاألمر كانت تيدـ البيكت كالمحالت مف 

كمنع التعدم عمييا حيث كانت البمدية تفرض غرامات عمى مف يعتدم عمى الطريؽ 6،األحياف
، 10ككانت تزيؿ التعديات عمى الطرؽ، 9ك بربط الحيكانات، أ8ك بكضع بسطات أ7ما بالبناءإ
 كفرض 11ف يحصؿ عمى رخصة مف البمديةأمراقبة البناء كعدـ السماح ألحد بالبناء إال بعد ك

ألزمت البنائيف بعدـ ك ،13كما قامت بيدـ بعض بيكت المخالفيف12،غرامات عمى مف يخالؼ
كفرضت الغرامة عمى مف يباشر البناء  14البناء ألم شخص إال بعد اف يأخذ اإلذف مف البمدية

                                                                 
 .74ـ، ص1897/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 1
 .21ـ، ص1909/ق1325، 27/5 نابمس دفتر، 2
 .61ـ، ص1892/ق1308، 27/1  نابمس دفتر، 3
. 130ـ، ص1914/ق1330، 27/9 نابمس دفتر، 4
 .32ـ، ص1907/ق1323، 27/3 نابمس دفتر، 5
 .208ـ، ص1908/ق1324، 27/4 نابمس دفتر، 6
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 عمى ان كما كانت البمدية تيدـ البيكت المعرضة لمسقكط كالتي تشكؿ خطر1إذف مسبؽبدكف 
، 3صالح بيكتيـإككانت تساعد في ترميـ البيكت المتشققة لمفقراء الذيف ال يستطيعكف  2األىالي
عادة بناء جدر معرضة لمسقكط يشكؿ بقا، 3بيكتيـ  .4 عمى السكافان خطرؤىاكا 

عينت ؼ ،5استحدثت البمدية قسـ اليندسة الذم كاف يشرؼ عمى النشاط العمراني في المدينة   
 -الذم كانت لديو خبرة في أمكر البناء-مدير مكتب دار المعمميف في نابمس " أميف العقاد"

 .7 خريطة لمبمدية، فقاـ  بعمؿ6(ـ1914/ق1330)ميندسا لمبمدية في عاـ

إنارة شكارع المدينة ، ك8مركر العرباتمف أجؿ  أمتار (3) الى كسعة الطرؽ     قامت بت
نابمس كقد بمغ عدد القناديؿ المكضكعة في مدينة  9جؿ إنارة األحياء كالشكارعأكتشكيؿ إدارة مف 

مقاكليف مف كما قامت البمدية بالتعاقد مع ، 10 كضعت في اماكف مختمفةقنديالن (186)نابمس 
صالح القناديؿ م تركيب القناديؿ الجديدة كتغكف يتكؿ11جؿ اإلنارةأ ، 12التالفةير الكاز كالزيت كا 

 .13فييامكر اإلنارة أككاف ىناؾ مأمكر في كؿ محمة يتكلى 

جؿ تمديد الكيرباء أ مف (ـ1914/ق1333) عاـ"فيكتكر شميمفي" تمقت البمدية مناقصة مف    
ليرة فرنسي ثمف  (3500)، كلقد كافقت البمدية عمى المشركع الذم يكمؼ 14لى مدينة نابمسإ

محركي كيرباء كسائر األدكات الالزمة لو، كبسبب األزمة المالية الخانقة التي كانت تعاني 
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ليرة، تقـك البمدية  (1600)منيا البمدية تـ تقسيـ المبمغ إلى أربعة أقساط، القسط األكؿ يبمغ 
باستدانة القسط االكؿ مف أحد البنكؾ أك أحد التجار، كيتـ دفع القسط الثاني عند كصكؿ 
اآلالت مف ميناء حيفا، كالنصؼ المتبقي  يقسط عمى ثمانية أقساط في مدة أربعة كعشريف 

. 1شيران اعتباران مف تاريخ بدء تشغيؿ المحطة، كلـ ينفذ بسبب الحرب العالمية األكلى

 في الشكارع النفاياتلقاء إبالصحة العامة لمسكاف حيث منعت السكاف مف      اىتمت البمدية 
 الحيكاناتزمت القصابيف بذبح أؿكما ، 2الفيفخ غرامة عمى الـتكاألزقة كخارج المحالت كفرض

 غرامة مالية عمى مف يذبح الحيكانات تفرض، ك3خارج المدينة (المسمخ) في السمخانةالحيكانات
كفرضت عمى ، 5ف يدفنياأكعمى مف يمقي الحيكانات النافقة دكف ، 4الحيكانات داخؿ المدينة

ف شخص صاحب خبرة كمعرفة مكما تـ تعي، 6الباعة تغطية المحمة كالمبف بالقماش مف الذباب
ككانت تتمؼ البضائع التالفة مف ، 7جؿ الكشؼ عمى الحيكانات قبؿ ذبحيا كفحص  الكرشأمف 

كمنع طبيب البمدية ذبح الحيكانات  ،8مف المحالت التجارية بعد فحصيا مف قبؿ طبيب البمدية
كما ، 10 داخؿ طرؽ المدينة ألنو يشكؿ مكاره صحيةالخيكؿ حذك ك ،9الضعيفة كالمريضة

 ان كعينت البمدية مفتش،11ماكف لمطيارة  كقضاء الحاجةأصحاب المصابف  عمؿ أطمبت مف 
 لمصحة يحتكم انكأصدرت البمدية قانكف، 12يقـك بالتفتيش كالمراقبة كفرض غرامة عمى المخالفيف

 .13 مادة يراعي األكضاع الصحية العامة(18)عمى 

                                                                 
 .111ـ، ص1914/ق1330، 27/9 نابمس دفتر، 1
 .5ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 2
 .7ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 3
 .18ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 4
 .6ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 5
 .5ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 6
 .138ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 7
 .24ـ، ص1909/ق1325، 27/6 نابمس دفتر، 8
. 205ـ، ص1907/ق1323، 27/3 نابمس دفتر، 9

 .60ـ، ص1914/ق1330، 27/9 نابمس دفتر، 10
 .62ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 11
 .2ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر،12
 .5ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 13



64 
 

يككف 1 لمتنظيفاتف فقامت بالتعاقد مع متعيدم، مف المدينةالنفايات البمدية بإخراج       قامت
 مف انحمار(15)كقد خصصت البمدية ، 2كؿ كاحد منيـ مسئكالن عف محمة مف محالت نابمس

كقد طمبت البمدية ، 3ان غرش(120) الى خارج البمدية مقابؿ أجرة شيرية تبمغ نقؿ النفاياتجؿ أ
كقد كانت ، 4ك في الميؿ،أ مف البيكت كالمحالت في الصباح الباكرنفاياتيـخراج إمف السكاف 

 فعندما تفشت الككليرا في ،األكبئة كاألمراض ثناء انتشارأالبمدية تشدد عمى االىتماـ بالنظافة 
مراقبة ، ك5مدينة يافا زادت البمدية مف عدد عماؿ النظافة خكفان مف تفشي المرض في المدينة

 كما كانت تراقب ،كمعاقبة المخالفيف6األسكاؽ كفرض تسعيرة مكحدة لبعض السمع األساسية 
ككانت البمدية تعاقب كتفرض الغرامة عمى مف  7المكازيف كتمـز التجار بااللتزاـ في الكزف

 .8يتالعب باألكزاف كالمكاييؿ
يف محمد صائب مكتع، 9األطفاؿ ضد الجدرم كشراء الطعـ مف بيركت    عممت عمى تطعيـ 

لزاـ األطفاؿ بالتمقيح 11شراء األدكات التي يحتاجيا التطعيـ ك10 لتمقيح الجدرمانمأمكر  12كا 
كما قامت البمدية بإجراء التطعيـ في القرل التابعة لمقضاء ، كفرض غرامة عمى الممتنعيف

 .كاألقضية التابعة ألقضية جنيف كطكلكـر
حيث كاف في البمدية قائمة  13تخصيص مخصصات شيرية لمفقراء كاأليتاـ      كقامت ب

كما كانت البمدية تساعد ، 14ان غرش(30)ألسماء مف تساعدىـ البمدية براتب شيرم  يبمغ 
                                                                 

 .279ـ، ص1908/ق1324، 27/4 نابمس دفتر، 1
 .208ـ، ص1911/ق1327، 27/7نابمس دفتر، 2
 .4ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 3
 .5ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 4
 .255ـ، ص1911/ق1327، 27/7 نابمس دفتر،5
 .79ـ، ص1908/ق1324، 27/4 نابمس دفتر، 6
 .176ـ، ص1908/ق1324، 27/4 نابمس دفتر،7
 .66ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 8
 .54ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 9

 .36ـ، ص1903/ق1319، 27/2 نابمس دفتر، 10
 .10ـ، ص1903/ق1319، 27/2 نابمس دفتر، 11
 .70ـ، ص1909/ق1325، 27/6 سجؿ البمدية، 12
 .3ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 13
. 67ـ، ص1907/ق1323، 27/3 نابمس دفتر، 14



65 
 

 كفي بعض األحياف كانت ،1الغرباء الذيف تقطعت بيـ السبؿ في نابمس فساعدت البعض ماديان
شخاص مف المدينة ألى إ حيث قدمت المساعدة ،2اجؿ السفر عميوأكانت تشترم ليـ دكاب مف 

 9كاليند 8كقكنية 7 كطرابمس الشاـ6الغربس كطرابؿ 5كاستانبكؿ 4 كتكنس3المدينة المنكرة
سكندركنة10كمالطية  كأزمير 16 كبيركت15كحمب 14كمكة المكرمة 13كاليمف 12طكالسؿ 11 كا 

جؿ تكفيف كدفف بعض الغرباء الذيف يتكفكف في أ كما كانت تتبرع مف ،18كمصر كالمنصكرة17
إصالح عيكف المياه ك ،20قامت البمدية بتعمير بعض المساجد التي تحتاج لمتعمير، ك19المدينة 
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ـ، 1907/ق1323، 27/3 نابمس دفتر، .484الحميرم، الركض، ص.كقكنية اليـك مف مدف الجميكرية التركية. الركمي
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، 3المكتب االبتدائي الكبيرك2تعمير مكتب الرشديةك ،1لقاء القاذكرات فيياإكتغطيتيا كمنع 
 في المدينة  المنكرة كالتكفؿ بكافة 5إعمار عيف األزرؽك ،4كتعمير مقاـ يكسؼ كالكشؼ عميو

 6.المصاريؼ الالزمة

 كيراعى ،7جؿ حراسة األسكاؽ كتحصيؿ ركاتبيـ مف قبؿ التجارأتعيف حراس مف      كقامت ب
جؿ بيع البطيخ كفرض رسـك أ مف 9 ساحات خارج البمد، كخصصت8فييـ الصدؽ كاألمانة

يف م كتع13 كالقطيف12كالفحـ11ساحات لمعنب، ك10عمى متعيد تختاره البمدية عف طريؽ المناقصة
صالت بيف نابمس كبقية المدف األخرل كالمناطؽ اتحديد سعر المك، كخذ رسـك منيـأمتعيديف ك

لزاـ   .14صحاب الدكاب كالعربات باألجرةأكا 

 15 العثمانيةء في عدد مف المجالت كالجرائد مثؿ جريدة اإلخا     قامت البمدية باالشتراؾ
كجريدة  17 كالجريدة اإلسالمية العممية16كبيركت الرسمية كاإلقباؿ التي تصدر في استانبكؿ
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كتخصيص  2المشاركة في االحتفاالت الرسمية كعيد جمكس السمطاف، ك1الصباح التركية
 كخصصت البمدية األمكاؿ ،3مصاريؼ لممشاركة في االحتفاؿ بجمكس السمطاف محمد رشاد

 كىك يـك إعادة يـك نشر الدستكرب بيرؽ كشراء األلعاب لالحتفاؿ (100)جؿ عمؿأالالزمة مف 
 . 4(ـ1908/ق1326)في عاـ" عبد الحميد الثاني"العمؿ بالدستكر في أكاخر أياـ السمطاف 

 يافا مف كشجر مف أشتاؿ كقامت بشراءالشكيترة محمة  في (الرشادية)لبمدية  حديقة ا   أنشأت
نشاء  7 كما قامت بتبميط الحديقة6 كالتي التزاؿ بعض ىذه االشجار قائمة5جؿ زراعة الحديقةأ كا 

نشاء بركة مياه  كما قامت بشراء األدكات ،9لييا عف طريؽ مكاسير حديديوإ كتكصيؿ المياه 8كا 
اإلشراؼ ، ك10 في الحديقةىاكشراء قكارير فخار لكضع، الحديقةجؿ تعمير أزمة مف الاألدكات اؿ

 المكجكد عمى نير الشريعة كتكميؼ ممتـز يقـك بتحصيؿ رسـك عمى األفراد 11القايؽعمى 
 .12كالحيكانات كالبضائع

 : مختار المحمة -ب 
المحالت حمقة كصؿ بيف اإلدارة العثمانية كاألىالي في مدينة نابمس حيث اتير شكؿ مخ     
كما كانكا يثبتكف الكفاة  13 األمانة كالعدالةعمى أىمية عمميـ عمى تزكية الشيكد كتعريفيـ قاـ
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 .210ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 13
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 كيضعكف حدكد االرض كالبيكت كالمحالت التجارية مف، 1جؿ الميراثأكالقرابة لمشخص مف 
 .2ثبات ممكيياإجؿ أ

كمختار  4كؿأتتككف مف مختار  3     كاف في كؿ محمة مف محالت نابمس ىيئة مختاريف
 ك كعبد اهلل بف 6 حامد بف محمكد الحامدىما: فا ففي محمة الياسمينة كاف ىناؾ مختار، 5ثاٍف

كحسف مكاكم 8سعد سكسية أرشيد بف : ىـ ا كأما محمة الغرب فكاف مختار7بف محمكد النجار
براىيـ بف خميؿ 10ف ىما عثماف  محمد قناديمكاكفي محمة الحبمة كاف المختار، 9ابك شرخ  كا 

كعمي بف محمكد 12 كفي محمة القريكف كاف مختارييا ىما عمي بف عمر ابك سير11رزؽ
حمد أكمصطفى بف 14ىما قاسـ محمد الشرابيمختاراف محمة العقبة ؿ كافك، 13الكخف
كطاىر محمد 16كفي محمة القيسارية كاف مختارييا ىما عبد الفتاح عبد الرحمف بكرم15مرمش
 ،المحالت كاف ىناؾ مختار لكؿ طائفة مف الطكائؼ المختمفة  كباإلضافة لمختارم17السايح

كأما طائفة الالتيف فكاف ليا مختار ، 18فالسامريكف كاف يمثميـ مختار يدعى اسماعيؿ الصالح
 ككاف ىناؾ ىيئة مختاريف لممسحييف مككنة مف يكسؼ جيشاف 19سعد جيشافأيدعى اسرافيـ 

                                                                 
 .218ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 1
 .124ـ، ص1916\ق1334، 49 نابمس سجؿ، 2
 .261ـ، ص1916/ق1334، 49 نابمس سجؿ، 3
 .81ـ، ص1916/ق1334، 48 نابمس سجؿ، 4
. 30ـ، ص1918\ق1336، 50 نابمس سجؿ، 5
. 73ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 6
. 201ـ، ص1899/ق1317، 36  نابمس سجؿ، 7
 .139ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 8
 .43ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 9

. 55ـ، ص1904\ق1322، 39 نابمس سجؿ، 10
 .215ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 11
 ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 12
 .302ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 13
 .45ـ، ص1910/ق1328، 43نابمس سجؿ، 14
 .326ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 15
 .210ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 16
 .218ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 17
 .71ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 18
 .35ـ، ص1916/ق1334، 49 نابمس سجؿ، 19
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ككاف لكؿ ىيئة  2يضا ىيئة لمختارم بساتيف نابمسأككاف ىناؾ ، 1كالقس اليأس مرمكرة
 .3مختاريف ختـ يتـ ختـ األكراؽ الميمة فيو 

 : شيوخ الحارات -ج 

    كاف في كؿ محمة في نابمس إماـ لممحمة ككمت بو أعماؿ تمتقي بشكؿ كبير مع أعماؿ 
 ففي محمة الحبمة كاف إماميا عبد العاؿ 4المخاتير كارتكز عممو عمى تعريؼ كتزكية الشيكد

 كفي الغرب 7 كفي القريكف محمد نكر الديف العكر6 كفي القيسارية شريؼ سعد الديف5الصمادم
 .9 كالعقبة سعيد محمكد الخياط8الغرب سعيد حنكف كفي الياسمية فتح اهلل أبك غزالة

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .179ـ، ص1916/ق1334، 48 نابمس سجؿ، 1
 .124ـ، ص1916/ق1334، 49 نابمس سجؿ، 2
 .168ـ، ص1916/ق1334، 49 نابمس سجؿ، 3
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 : الجياز الشرعي-3
 :القاضي الشرعي -أ 

ىـ المناصب التي كاف ليا مكانة أ مف (النائب الشرعي)يعد منصب القاضي الشرعي      
 قاضي القدس المكمؼ باإلشراؼ عمى  مف قبؿتعينيو حيث يتـ ،عالية داخؿ الدكلة العثمانية

 كىناؾ ، بشكؿ مباشر1 شيخ اإلسالـالقضاء الشرعي في المتصرفية، كالذم بدكره يعيف مف قبؿ
 كالصالح كاالستقامة كالعمـ بالمذىب :كىناؾ شركط عدة يجب تكفرىا في القاضي الشرعي

أنيط  التي 2الحنفي الذم كاف المذىب الرسمي لمدكلة العثمانية  ككانت مجمة األحكاـ العدلية
المرجع بإعدادىا حسب قكاعد المذىب الحنفي مجمكعة مف العمماء كالقضاة كالمحاميف 

خرىا كتاب آ أكليا كتاب البيكع كانستة عشر كتابمف األساسي لممحكمة كالتي كانت تتككف  
 (ـ1876/ق1293)عاـفي شعباف  در آخر أعدادىا في فترة الخالفة العثمانيةص،ءالقضا

إلبف عابديف، أحمد  " الفتاكل الحامدية" ك"رد المحتار عمى الدر المختار" مباإلضافة الى  كتاب
،  لنظاـ الديف البمخي4"البحر كالفتاكل اليندية" ككتاب ، 3(ـ1889/ق1307ت )بف عبد الغني 

 كىي مف الكتب المعتمدة في 5(ـ1320/ق638ت )، عبد الكىاب بف محمدبف عثمافالبمخي
 .6القضاء في المحكمة الشرعية في نابمس

السجؿ الذم كاف القاضي الشرعي  يبدأ ، حيث7 في محمة القريكف     كاف مقر المحكمة 
عماؿ بكتابة اسمو كاسـ الكاتب الذم يكتب لو كمف ثـ يبدأ أيسجؿ فيو كؿ ما يقـك بو مف 

                                                                 
أعمى منصب ديني كاف مكجكدا في الدكلة العثمانية ككاف مقره في إستاتنبكؿ كيتبع المذىب الحنفي ككاف :  شيخ االسالـ1

. 279الخطيب، معجـ، ص. يتمتع بصمحيات كاسعة، كيشرؼ عمى االمكر الدينية في الدكلة
. 75ـ، ص1897/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 2
ـ كمات في 1823/ق1238فقيو حنفي، كلد في عاـ : أحمد بف عبد الغني بف عمر المشيكر بابف عابديف:  ابف عابديف3

.  كتابا كرسالة20تكلى االفتاء في بعض المدف الصغيرة ثـ عيف أمينا لمفتكل، لو نحك . ـ1889/ق1307دمشؽ عاـ 
. 152، ص1الزركمي، االعالـ، ج

كتاب قاـ بتأليفو عدد مف العمماء االحناؼ بقيادة نظاـ الديف البمخي بطمب مف محمد أكرنؾ سمطاف اليند :  الفتاكم اليندية4
. 46، ص6االعالـ، الزركمي، ج. كيحتكم الكتاب عمى احكاـ شرعية كاف يحتاجيا السمطاف

عبد الكىاب بف محمد بف محمد بف محمد بف عثماف، الشيخ اإلماـ الفقيو النحكم نظاـ الديف، البمخي :  نظاـ الديف البمخي5
 .156، ص2المنيؿ ، ابف تغرم، ج.ـ1320/ق638)األصؿ، الخيمي المكلد، الحنفي، إماـ المدرسة األشرفية، تكفي في عاـ 

. 46ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 6
. 42ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 7

http://ar.wikipedia.org/wiki/1876
http://ar.wikipedia.org/wiki/1876
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الذم كاف يتميز بالعمـ 2يساعده في عممو عدد مف المكظفيف برئاسة الباشكاتبك، 1بالكتابة
ق عمى الكتابة كالسماع لمشيكد فالذيف كانكا يساعدك 3كالخط الجميؿ كىناؾ بعض الكتبة اآلخريف
ك أذا كانكا مف النساء إصحاب القضايا ألى بيكت إلمشيكد كفي بعض األحياف كانكا يذىبكف 

 كانكا يخرجكف مف المدينة الى القرل كالمناطؽ القريبة مف حاالت أخرل كفي 4مف كبار السف
، ككانت مدة بقاء القضاة  مف خاللو الى الشيكدف يستمعكان شرعيانف يعقدكا مجمسأجؿ أل 5نابمس

 .القضاة في مناصبيـ تبمغ ما بيف العاـ كالعاميف، كلـ يتكؿ المنصب أحد مف سكاف نابمس
بناء األدياف أنما كاف يشمؿ إلـ يقتصر دكر القاضي الشرعي عمى المسمميف فقط      

 لحؿ بعض القضايا التي كانت تتعمؽ بأمكر 6 فكاف يحضر السامريكف الى المحكمة،األخرل
كفي بعض األحياف قضايا  7خالفية فيما بينيـ كبقضايا قسمة الميراث التي كانت تخصيـ

 المحكمة مف اجؿ المسيحيكف إلىككاف يحضر ، 8خالفية مع بعض جيرانيـ مف المسمميف
كحؿ بعض القضايا الخالفية  9تقسيـ الميراث بيف ابناء الطائفة حسب الشريعة اإلسالمية

 .10قاربيـأف اليتامى مف ميف األكصياء عمى األطفاؿ المسيحيمكتع
 النزاعات بيف األفراد بغض ضكانت الدكلة تعطي القاضي الشرعي السمطة المطمقة لؼ       

لى المحكمة بعض القادة إ فقد كاف يحضر ،ك العسكريةاالجتماعية أالنظر عف مكانتو 
. ك المحمييف ككاف الجميع يرضى بالحكـ دكف أم اعتراض أ11العسكرييف

                                                                 
 .2ـ، ص1916/ق1334، 49 نابمس سجؿ، 1
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تحديد مكعد األعياد : كثيرة متعددة منياانمكرأتنكعت اعماؿ القاضي الشرعي لتشمؿ       
 كمكعد عيد الفطر ،1اليالؿ كنيايتوكالمناسبات الدينية كبداية شير رمضاف كثبكت رؤية 

تطبيؽ الحدكد  ك3كبداية األشير اليجرية كنيايتيا كغيرىا مف المناسبات 2كاألضحى ككقفة عرفة
جؿ أ مف إستانبكؿلى المشيخة اإلسالمية في إالحدكد الشرعية كالقصاص عمى القتمة كرفعيا 

حؿ قضايا الميراث التي تحصؿ بيف الناس كتقسيـ الميراث ، ك4المصادقة عمييا كمف ثـ تطبيقيا
 مف انشخاصأكفي بعض الحاالت كاف القاضي يعيف ، 5حكاـ الشريعة االسالميةأالميراث كفؽ 

عطاء كؿ إجؿ أجؿ تقسيـ كتخميف بعض الممتمكات التي ال يمكف قسمتيا مف أذكم الخبرة مف 
ف يككف األكصياء عمييـ مف أكالحرص عمى  7الكصاية الشرعية عمى األيتاـ، ك6ذم حؽ حقو

. 8كؿ ماؿ اليتيـ بالباطؿأىؿ الصالح كاالستقامة كتذكيرىـ بمخافة اهلل كحرمة أ

 كالطالؽ 9الزكاج ككتابة العقد كالمير المعجؿ      ككاف يقـك بمتابعة األمكر التي تتعمؽ ب
 كحؿ اإلشكاليات التي تحدث بسبب الطالؽ 10ألبناء كالزكجةاكالمير المؤخر كالنفقة عمى 

رجاع الحقكؽ   لمزكجة شرعيكعدـ العدؿ بيف الزكجات كعدـ كجكد مسكف  11صحابياألى إكا 
ما يحدث بيف ، كيقـك أيضا بحؿ 12كقضايا الخمع المقدمة مف قبؿ الزكجات لعدـ كفاءة األزكاج

نكار الحؽ13 كتجاريةخصكمات ماليةالناس مف   كالسرقة 14بسبب الديف كالتأخر عف السداد كا 
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كقؼ األراضي كالبيكت كالمحالت ككتابة عقد الكقؼ ، ك كاالعتداء عمى األمالؾ1كاثبات الممكية
الكقؼ كتحديد مكقع الكقؼ كالجية المستفيدة مف الكقؼ كتحديد ناظر عمى الكقؼ لمقياـ بو 

 عمؿ ككاالت، ك3كالحفاظ عميو كحؿ الخالفات التي تتعمؽ باألكقاؼ 2ككتابة حجة تكلية الكقؼ
 .القضايا كالمخاصمات في الدعكل كالمحاكمات عف األشخاص كاإلنابة في ككاالت

 كنطقيـ 5كدركز 4سالـ غير المسمميف مف ييكد كسمرة كمسيحييف كأقباطإشيار    كا 
حضر بشار عبد السيد بف ابركس مف قرية امراره "، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر بالشيادتيف

التابعة لمقاىرة كقرر أنو كاف مف الطائفة القبطية، كاآلف قد شرح اهلل صدره لإلسالـ كعمـ كتيقف 
أف ديف االسالـ ىك الديف الحقيقي كما سكاه مف االدياف باطؿ، كنطؽ بالشيادتيف بطكعو 

كاختياره عف طيب قمب كانشراح صدر قائال بمساف فصيح اشيد أف ال إلو إال اهلل كاشيد أف 
محمدا عبده كرسكلو رضيت باهلل ربا كباإلسالـ دينا كبسيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ نبيا 

كرسكال، أشيد اف جميع ما جاء بو النبي صمى اهلل عميو كسمـ حؽ كصدؽ، انني برمء عف كؿ 
ديف يخالؼ ديف االسالـ، حاؿ ككنو عالما بمعنى ذلؾ ال جابر لو في ذلؾ كقد سمى نفسو 
محمد عبد اليادم الميتدم كاشعار بما كقع صار تحرير ىذه الحجة الشرعية لتحفظ بيده 

النظر في ، ك6"بتاريخ السادس عشر مف ذم القعدة الحراـ سنة تسع كعشريف كثالثمائة كألؼ
 .7قضايا عدـ األىمية كالجنكف كالتحقؽ مف صحة األمر

 :المفتي -ب 
      كاف مفتي نابمس يتبع شيخ اإلسالـ في إستانبكؿ ككاف يقـك بتعينو مف أىؿ الصالح 

، ككاف يشترط أف يككف قادران عمى 8كاالستقامة كالديف، ككاف يبقى في منصبو إلى أف يتكفى
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الفتكل كممـ بالعمـ الشرعي، ككانت ميمتو تقـك عمى إصدار الفتكل في المسائؿ المطركحة أماـ 
، كمف المالحظ أف رأم المفتي 1القاضي الشرعي حيث كاف يؤخذ برأيو في كثير مف المسائؿ

نما يمكف االستنارة بو، ككاف أحد أعضاء مجمس إدارة المكاء  كما أنو 2غير ممـز لمقاضي كا 
، ككاف منصبو أقؿ درجة مف القاضي الشرعي كيعكد السبب إلى 3يرأس إدارة األكقاؼ في المكاء

،  ك في حاؿ عدـ كجكده يقـك 4إلى عدـ تنظيـ اإلفتاء كعدـ تقاضييـ أية مرتبات رسمية
القاضي بإصدار الفتاكم، كفي أحياف أخرل يستنير برأم أم مفتي قريب مف خالؿ المكاتبات 
مثؿ يافا أك حيفا أك القدس أك جنيف أك غيرىا، كخالؿ فترة الدراسة كاف القاضي الشرعي غائبان 

كشغؿ المنصب خالؿ فترة الدراسة عدد مف المفتيف 5فصدر القرار بأف يتكلى المفتي المنصب، 
 8 كمحمد منيب ىاشـ7 كمنيب ىاشـ6المفتيف منيـ حسيف ىاشـ كالذم كاف يتكلى األكقاؼ أيضا

 . حيث انحسر اإلفتاء بآؿ ىاشـ في نابمس8ىاشـ
 : االيتامصندوق -ج 

 كمف ال يحسف ىـمكاؿأجؿ الحفاظ عمى أقامت الدكلة العثمانية بتأسيس دار األيتاـ مف      
 كمقر الدار مكجكد في دار الحككمة في محمة ،9التصرؼ في مالو كالمجنكف كالسفيو

مكاؿ األيتاـ حتى يبمغ اليتيـ سف الرشد المحدد في نظاـ أدارة إكتتكلى دار األيتاـ ، 10القريكف
مدير دار يقـك المتصرؼ بتعييف  ،12ان عاـكفكىك عشر 11(13)األيتاـ العثماني حسب المادة 

 .13لية عف العاميف حسب نظاـ دار األيتاـؤكف تزيد مدة تكلية المسأاأليتاـ الذم ال يجكز 
غراض مكجكدة في الدار يعكد أيقـك مدير الدار بتنمية الماؿ عف طريؽ التجارة كبيع      

جؿ اقتراض ألى دار األيتاـ مف إحد األشخاص أفعندما يأتي ، 14مكاؿ األيتاـألى إربحيا 
                                                                 

. 322ـ، ص1895/ق1313، 33 سجؿ نابمس، 1
. 209ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كالية بيركت، 2
. 212ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كالية بيركت، 3
. 118 عكض، كالية، ص4
 .72ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 5
 .8ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 6
 .67ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 7
. 38ـ، ص1910/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 8
. 109، ص1 نكفؿ، الدستكر، ج9

 .130، ص1 دركزة، مذكرات، ج10
 .113، ص1 نكفؿ، الدستكر، ج11
 .50ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 12
. 109، ص1 نكفؿ، الدستكر، ج13
. 155ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 14
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، 1عبايات صكؼ) بعض األغراض التي تككف مكجكدة في الدار قاألمكاؿ يقـك مدير الدار ببيع
 كتاب مجمة األحكاـ ،3 الماسالماس، حمؽخكاتـ ة، مالبس متنكع، 2طرابيش، 1صكؼ
كالكثير مف  (8ساعة حالبية، 7ساعة نحاس، 6كتاب الدستكر، 5الفتاكل الحامدية، 4العدلية

رباح ىذه البضائع أكتعكد ، 9(%9)كما كاف يعطى الماؿ مقابؿ زيادة سنكية تبمغ ، األغراض
مكاؿ األيتاـ كيتـ تسجيؿ عممية البيع في المحكمة الشرعية كيحدد مكعد سداد الثمف بكجكد ألى إ

، كيسمى ىذا البيع عند الفقياء ببيع العينة، كىك بيع يراد منو أف يككف حيمة لمقرض 10الشيكد
بالربا، بأف يبيع رجؿ شيئان بثمف نسيئة أك لـ يقبض، ثـ يشتريو في الحاؿ، كسمي بالعينة ألف 

أف يبيع   :مثالو  .مشترم السمعة إلى أجؿ يأخذ بدليا عينان أم نقدان حاضران ، كعكسيا مثميا
، ثـ يشترييا بثمف آخر إلى أجؿ آخر، أك نقدان بثمف أقؿ،  الرجؿ سمعة بثمف إلى أجؿ معمـك
كفي نياية األجؿ الذم حدد في العقد األكؿ يدفع الثمف األكؿ كمو، فيككف الفرؽ بيف الثمنيف 
فائدة أك ربا لصاحب المتاع الذم يبيع بيعان صكريان، مثؿ أف يبيع شخص آلخر ثكبان باثنتي 
عشرة ليرة مؤجالن دفعيا إلى شير مثالن، ثـ يبيع المشترم ىذا الثكب نفسيػ قبؿ أك بعد تسممو 

إلى بائعيا األكؿ بعشر ليرات تدفع حاالن إلى المشترم، كفي نياية األجؿ المحدد لدفع الثمف في 
، فيككف الفرؽ بيف الثمنيف فائدة أك ربا (12) العقد األكؿ يدفع المشترم كامؿ الثمف كىك

لصاحب الثكب الذم بيع بيعان صكريان، كالعممية كميا لمتحايؿ عمى اإلقراض بالربا عف طريؽ 
 .        11البيع كالشراء، كلقد أجمع الفقياء عمى تحريـ ىذا البيع كعدـ صحتو

فكانت أمكؿ األيتاـ تنتقؿ " النصارل كالييكد كالسمرة"    امتد نشاط الدار ليشمؿ جميع السكاف 
تكلى مسؤكلية دار األيتاـ في نابمس عدد ، كقد 12إلييا لتنميتيا كالتجارة فييا كيتـ إقراضيـ منيا

                                                                 
 .92ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 1
. 142ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 2
. 152ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 3
 .155ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 4
 .105ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 5
 .151ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 6
 .156ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 7
. 166ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 8
 .130، ص1 دركزة، مذكرات، ج9

. 239ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 10
. 140، ص 5 الزحيمي، الفقو، ج11
 .135ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 12
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حيث يالحظ ، 3كسميـ كعككر التميمي 2سعد زيد القادرمأ ك1مف المدراء منيـ عبد الحميـ كنعاف
 ككاف يتـ في نياية خدمة ،يالحظ عدـ االلتزاـ بمدة السنيف التي نص عميا الدستكر العثماني

 في الدار كمحاسبة المدير قبؿ استالـ انمدير الدار عمؿ تصفية كجرد حساب لما ىك مكجكد
 . 5ككاف مقر الدار مكجكد في مقر الحككمة العثمانية في محمة القريكف، 4المدير الجديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

. 159ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 1
 .215ـ، ص1904/ق39،1322 نابمس سجؿ، 2
 .297ـ، ص1909/ق1327، 41 نابمس سجؿ، 3
. 297ـ، ص1909/ق1327، 41 نابمس سجؿ، 4
 .130، ص1 دركزة، مذكرات، ج5
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 :الجياز العسكري-4
 :الجيش - أ

    قسمت الدكلة العثمانية الجيش إلى دكائر كؿ دائرة يكجد فييا جيش خاص بيا، ككاف الجيش 
الخامس يتمركز في الكاليات الشامية كاتخذ مف دمشؽ مقران لو نظران لتكسطيا بالد الشاـ ككاف قائد 

ىذا الجيش يحمؿ رتبة مشير، ككاف يساعده في األمكر العسكرية ىيئة أركاف مؤلفة مف كبار 
ضباط الجيش الخامس برئاسة ضابط برتبة مير لكاء، كمف ضابطيف برتبة قائـ مقاـ كآخريف برتبة 

 .1بيكاباشى كضابط برتبة قكؿ اغاسي كآخر برتبة يكزباشي
    قسـ الجيش العثماني الخامس في بالد الشاـ الى أربع فرؽ مف المشاة مكزعة عمى ثمانية 

، كبمغت قكة الجيش الخامس مف المدفعية 3طابكر (64) أك 2آالل (16)ألكية، تنقسـ بدكرىا الى 
، كقسمت الفرقة الخامسة مف الفرساف الى ثالثة ألكية، 4طابكران كاحدان مكزعان عمى ثالثة بمككات

المشاة : ككانت فرؽ الجيش الخامس في آخر العيد العثماني المكجكدة في نابمس عمى النحك اآلتي
اآلالل  (13)، كأما الخيالة فكاف المركز الخامس المكاء (70)اآلالل  (35)المكاء  (18)الفرقة

 حيث تـ 7 كاليمف6،  ككاف طابكر رديؼ نابمس يشارؾ في المناطؽ المشتعمة كجبؿ الدركز5(25)
تـ إرساؿ عدد كبير مف السكاف إلى تمؾ المناطؽ، كفي بداية الحرب العالمية األكلى أعادت الدكلة 

تشكيمة جيكشيا، كليذا تحكلت دائرة الجيش مف الخامس إلى الرابع ككمؼ باإلشراؼ عمى جميع 
التشكيالت العثمانية في الكاليات العربية كعينت عميو ناظر الحربية القائد محمد جماؿ باشا الشيير 

عمى نقؿ مقر قيادتو " جماؿ باشا"بالسفاح كاتخذ مف دمشؽ مقران لو إال أف تطكرات الحرب حممت 
إلى القدس كغيرىا مف المدف الفمسطينية بغية اإلشراؼ عمى العمميات العسكرية في حمالت قناة 

 .(ـ1917/ق1335)السكيس كالتصدم لمجيش البريطاني المياجـ بقيادة الممبي عاـ
                                                                 

. 140 عكض، االدارة، ص1
الخطيب، :. كحدة عسكرية عثمانية يختمؼ عددىا مف تشكيؿ عسكرم آلخر إال انو في المشاة يتألؼ مف أربعة طكابير: أالم2

. 39معجـ، ص
 .301الخطيب، معجـ، ص. (1000-800)لفظ عثماني يعني جماعة مف العسكر يتراكح عددىـ ما بيف :  طابكر3
 .85الخطيب، معجـ، ص:. فرقة (12)اصطالح عسكرم مف العصر العثماني يقصد بو فيمؽ كالفيمؽ يتككف مف :  بمكؾ4
. 145-143 عكض، االدارة، 5
. 124ـ، ص 1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 6
. 342ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 7
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 : جياز االمن - ب
   كاف جياز األمف يتكلى المحافظة عمى األمف كالنظاـ كمطاردة المصكص كقطع دابر 

األشقياء كقطاع الطرؽ ككانكا يتكلكف تحصيؿ الضرائب ككانكا يحممكف سالحان بسيطان كقد تـ 
 : تقسيميـ إلى ثالثة أقساـ

كانت تشرؼ عمى حفظ األمف كمطاردة قطاع الطرؽ كالمصكص ": زاندرمة"قكات الدرؾ  -1
كمنع التيريب عمى الحدكد، ككانت ىذه القكة تتألؼ مف خيالة كمشاة، كميمتيا تبميغ أكامر 

الحككمة كتنفيذ قرارات المحاكـ الجزائية كالحككمية كالمساعدة في جمع الضرائب كتعمؿ 
زيف العابديف  (ـ1900/ق1318)ككاف يرأس القكات في عاـ. 1ضمف نطاؽ كزارة الداخمية

 .2أفندم كيساعده كاتب كعدد مف المساعديف
كعيد إلييا القياـ بالخدمة ضمف مراكز األقضية لتبميغ المذكرات ": 3ضبطية"قكات الشرطة  -2

المذكرات اإلدارية كالعدلية كلمساعدة مشايخ القرل عمى جباية االمكاؿ االميرية، ككانكا 
يتكاجدكف في منطقة خاف المبف مف أجؿ حفظ أمف الزكار األجانب في الطريؽ مف نابمس 

 .4إلى القدس
 .5كعيد إلييا التحقيؽ في المخالفات كمراقبة األجانب": البكليس"قكة المفتشيف  -3

 

 

 

 

                                                                 
. 60 غنايـ، لكاء، ص1
. 214ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كالية بيركت، 2
. 117ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 3
. 8ـ، ص1912/ق1328، 27/8 نابمس دفتر، 4
. 159 عكض، االدارة، ص5
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 الفصل الرابع

 عمرانيةل االحركة
لى انحصار البناء بينيما ككانت حافة إأدل كقكع مدينة نابمس بيف جبمي عيباؿ كجرزيـ       

 الحفر ككانت آالتالجبميف تشكؿ نياية االمتداد العمراني لمبيكت بسبب صعكبة البناء كعدـ كجكد 
 تركزت في معظميا 1شمالي كجنكبي ككؿ قسـ يضـ عدد مف المحالت: المدينة تضـ قسميف

. بالقسـ الجنكبي

:  المحالت -أ 
 جديدة بدأت في الظيكر في نياية سبع محالت، ست منيا قديمة كالسابعةمدينة اؿيكجد في      

لى محمة إف ىما الحبمة كالغرب باإلضافة ا محمتشماؿ المدينةفي كيكجكد   . عشرالقرف التاسع
:  فيكجد أربع محالت ىيفي جنكبيا ما أ ك التي ظيرت في نياية القرف التاسع عشر،الشكيترة

الطرؽ أك الشكارع "القيسارية كالعقبة كالياسمينة كالقريكف، كتتككف كؿ محمة مف عدد مف الخطكط
، كيكجد في كؿ حكش عدد مف  األحكاشكالتي بدكرىا تقسـ إلى عدد مف" الممتدة عمى استقامة

، كما يكجد في كؿ محمة 3(6000-5000)، كيبمغ عدد الدكر في نابمس ما بيف2"البيكت"الدكر
 :، كتتمثؿ تمؾ المحالت فيما يأتي4جامع أك أكثر كحماـ كسكؽ كمدرسة

كتحتكم عمى محالتيا تقع في القسـ الشمالي الشرقي مف المدينة كىي مف أكبر : محمة الحبمة -1
ىذا تيا ب، كتعكد تسمي6المقبرة الشرقيةعمى مقربة منيا ، ك5البيكت القائمة عمى سفح جبؿ عيباؿ

كفي معاجـ المغة  إلى أف أراضييا قسمت بجدراف مف الحجارة سميت بالحبمة، ىذا االسـ ب
                                                                 

. 16، ص1 دركزة، مذكرات، ج1
. 564، ص2 النمر، تاريخ، ج2

. 80، ص1 التميمي، كالية، ج33
 .152 الراميني، مدينة، ص4
. 85، ص1 التميمي، كالية، ج5
. 16 المرجع نفسو، ص6
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 كقد يككف السبب كثرة اشجار العنب المكجكدة في 1ك الكرمةأالحبمة تعني شجرة العنب 
 عدة  كيمتد فييا2المنطقة، كتسمى شجرة العنب التي ترفع عمى الحائط اك الجدار بالحبمة،

 9البشر ك8السكر عيف ك7اآلغا ك6مسمـ الشيخ ك5االنبياء ك4اكريـ تؿ ك3جكرة الفقكس: خطكط
الخاف  باب ك15دار السعدمك14النامكس ك13الحضرة ك12المربعة ك11العرصة ك10العنصرة ك9البشرك

سكؽ ك20باب الخاف الشرقي ك19حرزاهلل دار ك18حماـ الخميؿك17الجديدة ك16الخاف الشرقي
 كالعداسي كالسخمة 24تفاحة ك23طكقاف ك22التميمي: ، كىناؾ عدد مف األحكاش مثؿ21العيف

 كسكؽ 2 كالسكؽ الشرقي1كخاف الدكاب26كيكجد في المحمة خاف التجار 25كالعكة كالكاكم كخالد

                                                                 
. 153، ص1 مصطفى، المعجـ، ج1
. 164 ابف قتيبة، الجراثيـ، ص2
 .161ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 3
. 52ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 4
 .173ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 5
. 37ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 6
. 195ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 7
. 164ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ 8
 .188ـ، ص1899/ق1317، 36  نابمس سجؿ، 9

 .353ـ، ص 1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 10
. 55ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 11
. 148ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 12
. 2ـ، ص1916/ق1334، 48 نابمس سجؿ، 13
. 24ـ، ص1916/ق1334، 48 نابمس سجؿ، 14
. 263ـ، ص1918/ق1336، 50 نابمس سجؿ، 15
 .344ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 16
. 13ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 17
. 92ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 18
 .54ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 19
. 344ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 20
. 52ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 21
. 73ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 22
 .68ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 23
. 48ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 24
 .564، ص2 النمر، تاريخ، ج25
 .38ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 26
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كسكؽ العطاريف في 5" البيازير" كسكؽ الصياغ 4 كسكؽ الخبازة الغربي3كسكؽ القطانيف الشرقي
، كما يكجد في المحمة جامع االنبياء كالمساكيف كدير لمطائفة 7 كسكؽ المربعة6 تؿ اكريـخط

 . 8الالتيف
تقع في الجزء الشمالي الغربي مف المدينة كسميت بيذا االسـ لكقكعيا في الجية : محمة الغرب -2

سكؽ  ك13يـاالـق ك12الخضرك11دار القاسـك10الغزؿ  سكؽكيمتد  فييا خط، 9الغربية مف المدينة
 20جامع العيف ك19عيف الجديدة ك18كبانيتاؿ ك17الصالحيةك16سكؽ الشكاية ك15الكسطى ك14البصؿ

عيف  ك25جامع الحنبمي ك24عيف الصالحيةك23بكابة الكرككفك22، االحمدية21السرميطيك
دار ابك ك4الزرباك3الشكفية ك2ابك زنطك1النقيب: كيكجد بيا ايضا عدد مف األحكاش، 26حسيف

                                                                                                                                                                                              
. 186ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 1
. 27ـ، ص1914/ق1332، 47 نابمس سجؿ، 2
. 140ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 3
. 54ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 4
. 351ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 5
 .152ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 6
. 167ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 7
. 143ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 8
. 16، ص1 دركزة، مذكرات، ج9

. 20ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 10
 .111ـ، ص 1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 11
. 173ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 12
. 70ـ، ص1899/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 13
. 90ـ، ص1899/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 14
. 44ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 15
. 126ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 16
. 103ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 17
. 22ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 18
. 101ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 19
. 59ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 20
. 82ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 21
. 100ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 22
. 13ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 23
. 302ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 24
. 21ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 25
. 221ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 26
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 كأبك 12جابر ك11القباقيبي ك10حماـ الجديدة ك9االخرس ك8الدبيؾ ك7االخـر ك6دار صكافك5إصبع
 17األساكفة ك16سكاؽ البصؿأل كيكجد فييا عدد مف ا،15الصراكم  ك14العابكرة ك13العصب

 .22"الشكاية "21الكببجة ك20الصياغ ك19الغزؿ ك18العطاريةك
:  كسميت بيذا االسـ نسبة إلى قيصر23تقع في القسـ الجنكبي مف المدينة: محمة القيسارية -3

 كبئر 25، كيمتد فييا خط بئر الدكالب24ألنو كاف فييا قصر البنة القيصر يكستنيانس الركماني
، كيكجد فييا 3كالخضر2 كزقاؽ القصير1كحكش التريترة29 كالفرف28كالمصبنة27 كالمربعة26السد

                                                                                                                                                                                              
. 6ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 1
. 286ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 2
. 22ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 3
. 22ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 4
. 195ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 5
. 30ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 6
. 286ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 7
. 328ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 8
. 24ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 9

 .167ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 10
 .75ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 1111

. 95ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 12
 .287ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 13
. 13ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 14
. 177ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 15
 .83ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 16
 .290ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 17
. 167ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 18
. 13ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 19
. 54ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 20
 .59ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 21
. 126ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 22
 .16، ص1 دركزة، مذكرات، ج23
. 560، ص2 النمر، تاريخ، ج24
. 205ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 25
. 215ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 26
. 216ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 27
. 271ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 28
. 272ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 29
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، كيكجد فييا سكؽ 8كدار الشقرة7كالجبالية6كالطاحكنة5 كالطكر4أحكاش السمعكس
 .10كالمربعة9القطانة

، كسميت بيذا االسـ لكجكد ياسمينة كبيرة 11تقع في الجية الجنكبية لممدينة: محمة الياسمينة -4
 كحماـ 15كالمصمبة14كالسامرة13، كيمتد فييا خط المكلك12في ساحتيا كتقيـ فييا الطائفة السامرية

 23 كالفاخكرة22 كبستاف الخضرة21 كأبك زنط20كالعيف19كالفرف18كدار العطعكط17كالتربة16القاضي
 . 1 كدار سعد28 كالبنا27 كالشكفية26 كالنجدية25 كدار الحنبمي24كيكجد فييا أحكاش حماـ السامرة

                                                                                                                                                                                              
 .365ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 1
. 34ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 2
 .301ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 3
. 284ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 4
 .48ـ، ص1899/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 5
. 235ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 6
. 77ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 7
. 22ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 8
 .29ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 9

. 42ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 10
. 16، ص2 دركزة، مذكرات، ج11
. 560، ص2 النمر، تاريخ، ج12
 .106ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 13
. 244ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 14
. 50ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 15
. 123ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 16
. 53ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 17
. 54ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 18
 .54ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 19
. 126ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 20
. 282ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 21
. 173ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 22
. 47ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 23
. 56ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 24
 .88ـ، ص1899/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 25
 .38ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 26
 .177ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 27
. 122ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 28
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، كالقريكف بالعربية تعني العيف الكبيرة 2تقع في القسـ الجنكبي مف المدينة: محمة القريون -5
، كيكجد في المحمة مقر الحككمة 3كتسمى أيضا بمحمة التكتة لكجكد تكتة كبيرة في ساحتيا

 كباب خاف 6كالحضرة5كالسيباط4التكتة)العثمانية كالمحكمة الشرعية، كيمتد فييا خط 
كعيف 12كجامع العيف11كباب السرايا10كالمحكمة الشرعية9 كحكش الطكيؿ8كجامع النصر7التجار
 كحكش 18 كجامع التينة17 كالبيازير16كالبكابة15 كسطح المحمص14 كعيف السكر13حسيف
 23 كالمحمص22 كالجيطاف21المجانيف) ، كما يكجد بيا أحكاش(20كحماـ الريش19شاىيف
 (.1كالطكيؿ26كالمجاذيب25 كالييكد24كالمحرـك

                                                                                                                                                                                              
 .80ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 1
 .16، ص 1 دركزة، مذكرات، ج2
. 560، ص2 النمر، تاريخ، ج3
. 230،290، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 4
. 289ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 5
. 18ـ، ص1899/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 6
. 249ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 7
. 139ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 8
 .291ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 9

. 281ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 10
 .286ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 11
. 167ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 12
 .167ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 13
. 52ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 14
. 5ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 15
. 391ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 16
 .244ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 17
 .100ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 18
. 207ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 19
 .55ـ، ص1914/ق1332، 47 نابمس سجؿ، 20

 .183ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 2121
 .54ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 22
 .25ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 23
. 98ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 24
 .184ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 25
. 19ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 26



86 
 

، 3، كسميت بيذا االسـ بسبب انحدارىا الشديد2تقع في القسـ الجنكبي مف المدينة: محمة العقبة -6
كحماـ 7كعيف السكؽ الشرقي6كحبس الدـ5 كالجامع الكبير الصالحي4الجكزة)كيمتد فييا خط 

 (.12كالشرفا11كالبالد10السؿ)، كيكجد فييا أحكاش (9كزقاؽ الُسؿ8بيدرة
تقع في الجية الغربية مف المدينة ككانت تتبع لمحمة الغرب كىي محمة : محمة الشوتيرة -7

، 15 كالمستشفى االنجيمي14، أنشئت في نياية القرف التاسع عشر كفييا حديقة البمدية13جديدة
كتتميز بفخامة عمرانيا كاتساع شكارعيا مقارنة بالمحالت األخرل حيث تخمك مف القناطر 

كدار محمكد 17، كال تزاؿ شكاىدىا قائمة حتى اليـك مثؿ صبانة الشكعة16كالخطكط المسقكفة
 .19، كدار أحمد بدكم عاشكر18كحسف النابمسي كدار القس يكحنا القرة

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
. 172ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 1
. 16، ص 1 دركزة، مذكرات، ج2
. 560، ص2 النمر، تاريخ، ج3
. 98ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 4
 .58ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 5
. 63ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 6
. 71ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 7
. 358ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 8
. 135ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 9

. 187ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 10
 .126ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 11
. 240ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 12
. 34ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 13
. 127ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 14
 .277ـ، ص1918/ق1336، 49 نابمس سجؿ، 15
 .86، ص1 التميمي، كالية، ج16
. ـ19/4/2114 جكلة ميدانية، محمة الشكيترة، 17
 .80ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 18
 .62ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 19
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  (2 )خارطة رقم 
 موقع محالت نابمس

 
 .بمدية نابمس وجامعة النجاح بتصرف: المصدر

 : الشوارع- ب

     كانت مدينة نابمس مرتبطة بشبكة شكارع داخمية تربط بيف الدكر كاألحكاش ككانت ىذه الشكارع 
أمتار، كقد حددت أبعادىا عمى صعيد العرض كالطكؿ  (5-3)مبمطة كمغطاة يبمغ عرضيا بيف 

كالتعرجات الطبيعة الجغرافية لممدينة كفنكف العمارة كتكافر مكاد البناء ككسائط النقؿ الشائعة في 
ذلؾ الكقت كالمؤلفة مف الحمير كالبغاؿ كالجماؿ كالخيكؿ كالعربات التي تجرىا الخيكؿ ككثافة 

العبكر كالحركة االجتماعية كاالقتصادية السائدة، ككانت الشكارع كالخطكط تفضي الى خارج المدينة 
عبر بكابات محددة حتمتيا ىيئة العمراف كاالعتبارات االمنية كتتصؿ بالطرؽ المؤدية الى القرل 

 .كالمدف االخرل 

يكجد داخؿ المدينة شبكة مف الطرؽ تسير عبرىا جميع الفعاليات : الشوارع الداخمية -1
االقتصادية كاالجتماعية كأىـ ىذه الطرؽ طريؽ خاف التجار الذم يقع في كسط المدينة كيمتد 
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كالشارع  (الكرككف)مف شرؽ المدينة حيث البكابة الشرقية إلى غرب المدينة حيث البكابة الغربية 
، كىناؾ شارع رئيس آخر يبدأ مف شرؽ 1أمتار (5-4)مسقكؼ كمبمط بالحجارة كيبمغ عرضو 

 كيسمى بشارع النصر، كىذاف 2المدينة مف كراء الجامع الكبير كينتيي في محمة الشكتيرة
 3الشارعاف يشكالف العصب الرئيسي لمحياة في نابمس، فيكجد فييما السكؽ كالحكانيت المختمفة
كيكجد ايضا شكارع فرعية تمتقي مع الشارعيف مثؿ شارع سكؽ الشكاية الذم يكجد في محمة 

، 4الغرب كشارع المصمبة الذم يقطع بيف الشارعيف، كىناؾ شارع طكيؿ في حارة الياسمينة
كشارع عيف حسيف في محمة الغرب الذم قامت البمدية بتكسعتو كىدمت بعض الدكاكيف مف 

، ىذه الشكارع الفرعية ممتدة بشكؿ عمكدم تربط بيف الشارعيف الرئيسيف كالدكر 5أجؿ تكسعتو
 .6كجميع ىذه الشكارع مبمطة ببالط قديـ كعرضيا أقؿ مف عرض الشارعيف الرئيسيف

يكجد شارع في شرؽ المدينة يسمى الطريؽ الشرقي يصؿ المدينة مع القرل : الشوارع الخارجية -2
 كفي الجية الغربية يكجد الشارع الغربي الذم 7الشرقية المحيطة بيا كيمتد إلى أف يصؿ القدس

يصؿ المدينة بطكلكـر كالقرل الغربية، كفي خارج البمدة عمى ضفة الكادم في شماؿ محمة 
، كقامت البمدية بفتح شارع جديد يربط بيف المدينة كقرية رفيديا في عاـ 8القريكف يمتقي الشارعاف

 .ـ9(3)يبمغ عرض الشارع  (ـ1914/ق1330)عاـ 
 
 
 
 

                                                                 
. 13، ص1 دركزة، مذكرات، ج1
 .14، ص1 المرجع نفسو، ج2
 .87، ص1 التميمي، كالية، ج3
. 18، ص1 دركزة، مذكرات، ج4
. 208ـ، ص11908/ق1324، 4\27 نابمس دفتر، 5
 .87، ص1 التميمي، كالية، ج6
 .86، ص1 المرجع نفسو، ج7
 .87،  ص1 التميمي، كالية ،ج8
. 160ـ، ص1914/ق1330، 9\27 نابمس دفتر، 9
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 :األسواق- ج

سكقان كيختمؼ امتدادىا في المحالت مف محمة إلى أخرل، ككاف  (11)   يكجد في مدينة نابمس 
، كاألسكاؽ 1يكجد في كؿ محمة حراس يحرسكف األسكاؽ كيحفظكف الدكاكيف مف السرقة في الميؿ

 :المكجكدة في نابمس ىي

 كسط مدينة نابمس في الشارع الشمالي الممتد مف شرؽ 2يقع في محمة الحمبة: خان التجار -1
المدينة إلى غربيا، كىك سكؽ مسقكؼ عمى جانبيو دكؾ عالية بنحك ذراع كبعرض ذراع ثـ 

باب المخازف الذم ىك في ثالثة أذرع عرضان كأربعة الى خمسة طكالن كثالثة ارتفاعان كالمخازف 
عمى جانبي الطريؽ شماال كجنكبا، كبينيما شارع مبمط طكلو ما يقارب المئة متر ككاف لو 

، كىك سكؽ غير متخصص ببيع سمعة أك حرفة 3بكابتاف كانت تغمؽ في الميؿ كتفتح في النيار
 كالسمانة كالعطارة كالخضرة كالفكاكو كالحـك 4حرفة معينة كتباع فيو أشياء كثيرة مثؿ األقمشة

كالحمكيات كفيو محالت لمحدادة كالنجارة كالصاغة كالخياطة كيباع فيو السكس كالخبز كالدخاف 
 .5كالخركب كالزالبية كالكنافة كالقطايؼ

 كىك مف األسكاؽ المتخصصة في 6يقع في خط تؿ اكريـ في محمة الحبمة : سوق العطارين -2
 كفي مقدمتيا األعشاب كالبذكرات 7المدينة كتباع فيو السمع كالبضائع التي يتعاطاىا العطاركف

كاألصباغ الالزمة لعالج األمراض التي تصيب السكاف كحيكاناتيـ، ككانكا يقكمكف مقاـ 
 إضافة إلى تزييف المالبس كالبيكت كالدكاب باألصباغ كالحناء ،8الصيادلة في الكقت الحاضر

كالمرافؽ كالتمائـ كالقالئد كاألبخرة الطاردة لمعيف كالسحر كال تزاؿ بقايا ىذه الحرفة قائمة كالحناء 
حتى اليـك حيث تعرض محالت العطارة البخكر كالمسكة كالمحمب كالعطكر كالبيارات 

                                                                 
. 60ـ، ص1908/ق1324، 4\27 نابمس، دفتر، 1
. 27ـ، ص1914/ق1332، 47 نابمس سجؿ، 2
 .12، ص1 دركزة، مذكرات، ج3
 .87، ص1 التميمي، كالية، ج4
. 17، ص1 دركزة، مذكرات، ج5
 .152ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 6
. 17، ص1 دركزة، مذكرات، ج7
 .126، ص1 دركزة، مذكرات، ج8



90 
 

كاألصباغ كالحناء كأجراس الدكاب كالقالئد كالتمائـ الزرقاء الطاردة لمعيف كالحامية مف الشر 
 .كالحسد

كانكا  ككسمي بيذا االسـ ألف محالت الصاغة تكثر فيو1يقع في محمة الحبمة : سوق الصاغة -3
 . 2كؼيشتغمكف بصياغة الذىب كالفضة، كيصنعكف منيا حمي النساء كمقابض السي

ككاف يحتكم عمى محالت متنكعة كىك سكؽ خاص بمحمة 3يقع في محمة الحبمة: سوق المَربعة -4
 .بمحمة الحبمة

 .حيث تكثر فيو األفراف كمحالت بيع الخبز4 يقع في محمة الحبمة :سوق الخبازة -5
محالن نصفيا  (28)يقع بيف محمة الحبمة كمحمة القيسارية ككاف يحتكم عمى : السوق الشرقي -6

 . 5في الحبمة كالنصؼ اآلخر في القيسارية
، كينتظـ فيو محالت متنكعة عمى جانبي الطريؽ المؤدم 6يقع في محمة الغرب: سوق البصل -7

 .7الى محمة الياسمينة
كفي معاجـ  حيث يكثر فيو بائعة كمصمحكا االحذية، 8يقع في محمة الغرب: سوق االساكفة -8

 .10صانع األحذية كمصمحياكيطمؽ عمى ،9المغة العربية اإلسكاؼ ىك الصانع أياًّ كاف
  الصكؼ كالقطف كنحكىما يدكيانكتكثر فيو محالت غزؿ11يقع في محمة الغرب : سوق الغزل -9

 .12أك عف طريؽ اآلالت

                                                                 
 .351ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 1
. 17، ص1 دركزة، مذكرات، ج2
. 167ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 3
 .54ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 4
. 226ـ، ص1914/ق1332، 47 نابمس سجؿ، 5
 .83ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 6
 .ـ2014، 10/5 جكلة ميدانية، سكؽ البصؿ، 7
 .180ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 8
. 726، ص 6 ابف سيدة، المحكـ، ج9

. 38 القاسمي، قامكس، ص10
 .78ـ، ص1899/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 11
. 652، ص2 مصطفى، المعجـ، ج12



91 
 

، كيباع فيو المحـ كالكباب 1يقع في الغرب في خط جامع العيف": الكببجة"سوق الشواية -10
 .2المشكم المصنع مف المحـ المطحكف كالبصؿ كالبقدكنس المشكم عمى الفحـ

 .3قمكمصنع القطف تجاريقع في محمة القيسارية كيكجد فيو محالت : سوق القطانة -11 

 : نمط البناء -د 
    اتخذت الدكر في نابمس نمطان متقاربان فمعظميا مبني مف الحجارة البيضاء التي كانت تستخرج 
عدادىا كزخرفتيا بأبعاد كأشكاؿ  مف مقالع صخكر عيباؿ كجرزيـ، كيقـك النقاشكف بنقش الحجارة كا 

، كيتـ بناء الحجارة بالمالط الذم كاف 4محددة حتمتيا االمكانيات االقتصادية كفنكف البناء كالتصميـ
 كدكر نابمس متالصقة مع بعضيا البعض ال تكاد تجد فسحة لميكاء 5كاف خميطان مف الكمس كالتراب

، ككاف البناؤكف ىـ مف يخططكف الدكر قبؿ دخكؿ فنكف اليندسة الحديثة 6لميكاء أك أشعة الشمس
يكاف 7كىي في االغمب قريبة الشكؿ  تتككف مف طبقتيف عمكية يكجد فييا غرفتاف كساحة سماكية كا 

، كالسفمية تتككف مف غرفتيف تستخدـ مف أجؿ استقباؿ الضيكؼ حتى 9-درج-كسمـ حجر8لمطبخ
يكاف طبخ كادبخانة ، كىناؾ 10كساحة مسقكفة- بيت راحة، مرحاض-تككف بعيدة عف أىؿ البيت كا 

متر، يغمؽ بأبكاب خشبية كفي بعض األحياف (1،5-1)باب خارجي لمدار يككف في العادة بعرض
، كىناؾ نكافذ في كؿ غرفة تحجبيا حراسة حديدية تمنعيا مف المصكص كالحيكانات 11حديدية

                                                                 
 .59ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 1
. 771، ص2 مصطفى، المعجـ، ج2
. 50ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 3
 .24، ص1 دركزة، مذكرات، ج4
. 81 عارؼ، مدينة، ص5
. 80، ص1 التميمي، كالية، ج6
. 24، ص1 دركزة، مذكرات، ج7
. 38ـ، ص1899/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 8
 .48ـ، ص1899/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 9

 .106ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 10
. 82 عارؼ، مدينة، ص11
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الضالة، كيكجد في كؿ غرفة نافذة أك نافذتاف كيراعى فييا اف تككف في الجية المقابمة ألشعة 
 .1الشمس

    كيتخمؿ جدراف الغرؼ الداخمية عدد مف الخزائف كالطاقات يتيح عمميا سمؾ الجدراف كذلؾ 

، تسمى الكاحدة قكسان تستغؿ في كضع 2بأبعاد نصؼ متر طكالن كمتريف عرضان كمتريف ارتفاعان
، كيقـك أسفؿ منيا فتحات أخرل تغمؽ باألبكاب الخشبية كالجكارير تستغؿ 3الفرش كالكسائد كالمحؼ
 .5 كفي بعض األحياف كاف يكجد في الدكر بئر مياه مف أجؿ جمع المياه فيو4في التخزيف كالحفظ،

 .5فيو
 : االماكن الدينية-ه

    أدل تنكع السكاف الديني في المدينة إلى كجكد أماكف دينية لمختمؼ الطكائؼ كبسبب عدد 
المسمميف  الكبير أدل إلى أف يككف ليـ النصيب األكبر مف ىذه األماكف، فكاف في مطمع القرف 

الصالحي الكبير كالنصر كالعيف كالحنابمة كالساطكف )العشريف ستة مساجد يقاـ فييا صالة الجمعة 
 8 كاالنبياء7الخضر)باإلضافة إلى عدد آخر مف الجكامع التي ال تقاـ فييا الجمعة  (6كالتينة
، كىناؾ أيضان أماكف دينية لمختمؼ الطكائؼ األخرل (11 كالحككمة العثمانية10 كالسمطاف9كالخاف

. المكجكدة في مدينة نابمس كالسمرة كاألرثكذكس كالالتيف كالبركتستانت

 

                                                                 
 .82 المرجع نفسو، ص1
. ـ19/4/2014 جكلة ميدانية، محمة الغرب، 2
 .ـ2014، 15/5 جكلة ميدانية، محمة القريكف، 3
. 24، ص1 دركزة، مذكرات، ج4
. 207ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 5
 .292، 38ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 6
 .106ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 7
. 58ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 8
 .214ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 9

. 28ـ، ص1899/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 10
 .160ـ، ص1907/ق1323، 3، 27 نابمس دفتر، 11
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 :المسجد والجوامع: أكال

 1يعتبر مف أكبر مساجد نابمس التي كانت تقاـ فييا صالة الجمعة: المسجد الصالحي الكبير - أ
 كيقع في محمة العقبة عمى مفترؽ الشارعيف الطكيميف 2كيضـ أيضا مدرسة يكجد بيا عدة غرؼ

، ككاف الجامع 3الطكيميف كأماـ بكابة الجامع يتحداف ليككنا شارعان كاحدان يمتد إلى البكابة الشرقية
"Justinian"الجامع كنيسة بناىا اإلمبراطكر الركماني يكستنيانكس 

 في القرف السادس لمميالد 4
، كبعد البكابة يكجد بركة مياه كركاؽ 5لمميالد كحكلو المسممكف بعد الفتح اإلسالمي إلى مسجد

 6كقسـ مكشكؼ ثـ يدخؿ إلى حرمو بدرجتيف كلمجامع بكابة أخرل في الجية الغربية الشمالية
كداخؿ المسجد أعمدة ركمانية مف الرخاـ، كطريقة بناء المسجد تدؿ عمى أف بناءه تـ في 

 .  7فترات زمنية متالحقة
 كقد 9 كىك مف الجكامع التي تقاـ فييا صالة الجمعة8يقع في محمة الغرب: مسجد الحنبمي - ب

، كيعتبر 10سمي بيذا االسـ في القرف السابع اليجرم، نسبة إلى الحنابمة الذيف تكلكا اإلمامة فيو
المسجد مف المساجد القديمة في نابمس كقد كاف يعرؼ بالمسجد الغربي ألنو يقع في غرب 

 11تـ تجديد بناء المسجد في عيد السمطاف محمد رشاد (ـ1913/ق1330)المدينة كفي عاـ
، كما قاـ السمطاف 12كتـ بناء مئذنة لمجامع كبناء غرفتيف بجانبو لتككف مقران لالئمة كالعمماء

                                                                 
 .292، 38ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 1
. 358ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 2
. 32، ص1 دركزة، مذكرات، ج3
ـ حاكؿ تكطيد كحدة االمبرطكرية في السياسة كالديف كالقانكف كامر بتدكيف 565-ـ482امبرطكر بيزنطي:  يكستيتيانكس4

. 232المنجد، ص. القكانيف الركمانية، حارب الفرس كالفانداؿ استعاد ايطاليا كاالقاليـ االفريقية
 .228، ص2 الدباغ، بالدنا، ج5
. 33، ص1 دركزة، مذكرات، ج6
. ـ1/3/2014 جكلة ميدانية، المسجد الصالحي الكبير، 7
. 313ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 8
. 292، 38ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 9

. 226، ص2 الدباغ، بالدنا، ج10
 .ـ2014، 30/3، نقش منبر المسجد الحنبمي، (10 ) صكرة رـق11
. 362ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 12
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العثماني محمد رشاد بإىداء المدينة شعرات مف لحية الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ كتـ كضعيا 
 .2 كتـ تكميؼ الشيخ محمد البيطار كخادـ لمشعرات الطاىرة1في الجامع

 نقش المسجد الحنبمي (10)صورة رقم 

 

 م30/3/2014تصوير الباحث 
كيرجع أصمو إلى كنيسة بيزنطية حكليا المسممكف بعد 3يقع في محمة القريكف : مسجد النصر - ت

 كتـ تعمير المسجد 5 كىك مف المساجد التي تقاـ فييا صالة الجمعة4الفتح اإلسالمي إلى مسجد
 6كتـ إضافة غرفة إليو مف أجؿ التكسعة (ـ1909/ق1327)المسجد مف قبؿ األىالي في عاـ 

، (ـ1927/ق1346)، تعرض الجامع لمدمار في عاـ7 كما تـ عمؿ سدة مف الخشب6التكسعة
 .9كتـ تجديد بنائو مف قبؿ المجمس اإلسالمي األعمى8إثر الزلزاؿ الذم ضرب المدينة

                                                                 
. 316ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 1
. 335ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 2
 .192ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 3
. 225، ص2 الدباغ، بالدنا، ج4
. 292، 38ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 5
. 68ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 6
. 67ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 7
 .35، ص1 دركزة، مذكرات، ج8
. 225، ص2 الدباغ، بالدنا، ج9
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 أحد 2نسبة الى ابراىيـ طكقاف1يقع الجامع في محمة الغرب كيسمى بجامع البيؾ: مسجد العين - ث
أحد بككات نابمس الذم قاـ بتعمير المسجد بعد أف تعرض لمخراب في 

، كيكجد في الجامع 4 كىك مف الجكامع التي تقاـ فييا صالة الجمعة3(ـ1745/ق1158)عاـ
 .5مدرسة كغرؼ لسكف الطالب

 نقش جامع العين (11)صورة رقم 

 
 م1/3/2014تصوير الباحث 

، كىك 7كىك مف الجكامع التي تقاـ فييا صالة الجمعة6يقع في محمة الياسمينة: مسجد الساطون - ج
، كقاـ (ـ1289/ق688)كىك مف أقدـ مساجد المدينة، قاـ ببنائو جماؿ الديف الطاىر في عاـ

                                                                 
. 226ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 1
قرأ القرآف مجكدان لو عمى الشيخ المتقف حسف المغربي كتفقده عمى عبد اهلل الشرأبي كجد :  إبراىيـ بف صالح باشا طكقاف2

كاجتيد حتى حصؿ بذلؾ أعمى الرتب كأنتيت إليو الرياسة في الديار النابمسية ككقع حبو في قمكب الخاصة كالعامة كالرعية 
. 7، ص1المرادم، سمؾ، ج.لعفتو كأمأنتو كصدقو كصداقتو

. ـ1/3/2014، نقش مسجد العيف، (11 ) صكرة رـق3
. 292، 38ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 4
 .35، ص1 دركزة، مذكرات، ج5
. 152ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 6
. 292، 38ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 7
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، كيبمغ طكؿ حـر الجامع 1(ـ1689/ق1101)الشيخ عبد الغني النابمسي بزيارتو في عاـ
 .2ـ كلو ساحة نصفيا مسقكؼ كالنصؼ اآلخر مكشكؼ (16)ـ كعرضو نحك  (25)نحك

 كيبمغ 4 كىك مف الجكامع التي تقاـ فييا صالة الجمعة3يقع في محمة القريكف: مسجد التينة - ح
 أعيد تعميره في عاـ 5ـ كلو ساحة مسقكؼ نصفيا (15)ـ كعرضو نحك (20)طكؿ حرمو 

 .7 بتبرع مف أحد تجار المدينة6(ـ1892/ق1310)
 نقش جامع التينة (12)صورة رقم 

 
 م1/3/2014تصوير الباحث : المصدر

 
 

                                                                 
 التصنيؼ، مف مكثر كاالدب، بالديف عالـ شاعر،: النابمسي الغني عبد بف إسماعيؿ بف الغني عبد:عبد الغني النابمسي1

 كالحجاز، مصر إلى كسافر كلبناف، فمسطيف في فتنقؿ سكرية،. إلى كعاد بغداد، إلى كرحؿ. دمشؽ في كنشأ كلد. متصكؼ
 .228الحضرة، صا النابمسي، . 32، ص4دمشؽ،الزركمي، االعالـ،ج في كاستقر

. 38، ص1 دركزة، مذكرات، ج2
. 100ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 3
. 292، 38ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 4
. 37، ص1 دركزة، مذكرات، ج5
. ـ1/3/2014، نقش منبر مسجد التينة، (12 ) صكرة رـق 6
 .46ـ، ص1892/ق1308، 1\27 نابمس دفتر، 7
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 كلـ تكف تقاـ فيو صالة 1 يقع في محمة الياسمينة بالقرب مف عيف العسؿ:مسجد الخضراء - خ
الجمعة، كيكصؼ في السجالت عمى أساس أنو مقاـ تقاـ فيو األذكار الصكفية كيقدـ فيو 

، كيقكؿ السامريكف أف المسجد مقاـ 2الطعاـ لمفقراء كالمساكيف، كتصمى فيو الصمكات الخمس
عمى أنقاض كنيس الخضرا الذم بني قبؿ الفتح اإلسالمي كفي أثناء خالفة الخميفة العباسي 
المعتصـ تـ تحكيؿ الكنيس إلى مسجد كفي االحتالؿ الصميبي لنابمس تـ تحكيمو إلى كنيسة 

كلكف المسمميف عادكا كحكلو مرة أخرل إلى مسجد، كقاـ السمطاف المممككي سيؼ الديف 
، كتكجد فيو بركة مياه في صحنو الخارجي 4 بتعمير المسجد3(ـ1347/ق748ت)قالككف

 .5متر (300)كمساحة القسـ المخصصة لمصالة تبمغ نحك

 نقش مسجد الخضراء (13)صورة رقم 

 
 م1/3/2014تصوير الباحث : المصدر

 
 

                                                                 
. 327ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 1
. 106ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 2
 ىػ 747سنة  (شعباف)كلي بالقاىرة بعد مقتؿ أخيو الكامؿ . مف ممكؾ الدكلة القالككنية بمصر كالشاـ:  سيؼ الديف قالككف3

. 153، ص2الزركمي، االعالـ، ج.كشغؿ بالميك، كالمعب بالحماـ، لصغر سنو
. ـ1/3/2014، نقش مسجد الخضرة، (13 ) صكرة رـق4
. 223، ص2 الدباغ، بالدنا، ج5



98 
 

، 1يقع في محمة الحبمة ككاف يسمى بمقاـ أنبياء اهلل الكراـ ابناء سيدنا يعقكب: جامع األنبياء - د
كقد تـ إصالح بنائو في 2كتقاـ فيو الصمكات الخمس، كيكجد في المسجد قبر في الجية الشمالية

 .3(ـ1893/ق1311)عاـ 
يقع في الجية الغربية مف المدينة عمى قيد أمتار مف بكابة الكرككف الغربية كتـ : جامع الخضر - ذ

 4عمى يد الحاج بدكم عاشكر بالقرب مف بيتو كسبيمو الخاص (ـ1879/ق1307)بناؤه في عاـ
كيقـك المسجد جنبان إلى جنب مع دير طائفة البركتستانت األمر الذم يشعر بمدل التسامح 

الديني داخؿ المدينة ال بؿ أف رعايا الدير يركف أف الدير تبرع لبدكم عاشكر بجزء مف حديقتو 
 .5كي تستقيـ الكاجية الجنكبية كالغربية كيتخذ المسجد شكمو المناسب مما يمي القبمة

 نقش جامع الخضر (14 )صورة رقم 

 

 م24/2/2014تصوير الباحث : المصدر

                                                                 
. 58ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 1

. ـ24/2/2014 جكلة ميدانية، جامع االنبياء، 22
. 87، ص2 النمر، تاريخ، ج3
. ـ24/2/2014، نقش جامع الخضر، (14) صكرة رـق4
. ـ24/2/2014 جكلة ميدانية، بكابة الكرككف، 5
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كىناؾ مساجد أخرل مثؿ مسجد الحككمة العثمانية المكجكد في دار الحككمة في محمة 
، كجامع خاف التجار الذم تقاـ فيو الصمكات الخمسة المكجكد في الككالة النافعية 1القريكف

، كجامع المساكيف في محمة الحبمة كىك 3، كجامع السمطاف في محمة الحبمة2داخؿ خاف التجار
 . كلـ يذكر في تمؾ الفترة الزمنية في السجالت4خراب يقع بالقرب مف جامع األنبياء

 .المقامات والزوايا: ثانيا

   اشتيرت نابمس بكجكد مقامات كزكايا لألكلياء كالصالحيف فمقد تـ بناء كثير مف المقامات التي 
دفف فييا بعض الصالحيف كما كاف ىناؾ زكايا تخص الطرؽ الصكفية التي كانت منتشرة في مدينة 

 :نابمس كمنيا

يقع في محمة الحبمة إلى الغرب مف جامع األنبياء، كيتككف المقاـ مف :  مقام بشر الحافي -1
بشر بف الحارث بف عطاء أبك نصر 5غرفة كاحدة، يكجد في الجية الجنكبية ضريح يعكد إلى 

أحد العمماء الذيف نشأكا في بغداد ككاف  (مػ890/ق227ت)المركزم المشيكر ببشر الحافي
 ، غير أف نسبة ىذا المقاـ إلى بشر الحافي غير صحيحة 6مشيكران بالكرع كالزىد كاإلخالص 

، مما يعني أنو يرجع 7فمقد أجمعت كتب التراجـ عمى أنو تكفي في بغداد كدفف في باب حرب
ثـ ذىبنا " ألحد أحفاده أك مريديو كلقد زار النابمسي المقاـ أثناء رحمتو إلى المدينة، كقاؿ عنو

فزرنا مقاـ بشر الحافي مف رجاؿ الرسالة القشيرية صاحب السر الظاىر غير المخفي كدعكنا 
 .8"اهلل ىناؾ بما تيسر مف الدعاء لنا كلممسمميف كالمسممات كالمؤمنيف كالمؤمنات

                                                                 
. 160، ص27/2 نابمس دفتر، 1
. 214ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 2
 .28ـ، ص1899/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 3
 .224، ص2 الدباغ، بالدنا، ج4
 .ـ24/2/2014 جكلة ميدانية، مقاـ بشر الحافي، 5
 .474، ص10 الذىبي، سير، ج6
 .102، ص4 المزم، تيذيب، ج7
. 74 النابمسي، الحضرة، ص8
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، كيكجد بو ضريح يعكد إلى أحد أبناء 1يقع عمى قمة جبؿ جرزيـ: مقام غانم المقدسي-2
، كىك عبارة عف غرفة كاحدة مربعة 2(ـ1234/ق632ت)غانـ بف عمي األنصارم الخزرجي

الشكؿ كمرتفعة السقؼ كاسعة كيكجد في الحائط الجنكبي مف الغرفة محراب كتبمغ مساحة 
 .23ـ(500)المقاـ

يقع في الشماؿ الشرقي مف المدينة في المنحدرات الكسطى : 4مقام اولياء اهلل رجال العامود -3
 مف 

، كيكجد في المقاـ ساحة مكشكفة كأماميا 6 كىك عمى قيد أمتار مف مقر السرايا الجديدة5جبؿ جرزيـ
كأماميا ركاؽ مسقكؼ فيو محراب كفي جانبيا غرؼ قبكر يقاؿ أنيا قبكر أنبياء أك شيداء استشيدكا 

عبر حركة الجياد اإلسالمية كعمى كجو التحديد خالؿ الفترة األيكبية كالمممككية التي شيدت 
مكاجية قكية مع االحتالؿ الصميبي كىجمات المغكؿ مف بعدىـ كمما يؤيد ذلؾ كجكد عدد مف 

مقامات الشيداء في محيط المدينة كىك ما تؤكده المصادر المتكافرة بيف أيدينا كفي مقدمتيا النقكش 
 .المثبتة عمى كاجياتيا مثؿ مقاـ مجير الديف كعماد الديف

    يزكر الناس ىذا المقاـ مف أجؿ التبرؾ كينذركف عند المقاـ كيذبحكف الذبائح كيعدكف الطعاـ 
، كقد زار النابمسي المقاـ أثناء رحمتو إلى مدينة نابمس في 7كيتناكلكنو في كنفيا

ثـ تكجينا إلى زيارة األنبياء األربعيف أىؿ الشيكد، الذيف " ككصفو بقكلو (ـ1690/ق1101)عاـ
يسمكف رجاؿ اهلل العامكد، فدخمنا مقبرة تمؾ البالد إلى مدفف عظيـ مشتمؿ عمى أماكف متعددة في 

                                                                 
 .262، 4 المكسكعة الفمسطينية، ج1
كسكف القدس عاـ أنقذه السمطاف مف الفرنج . كلد بقرية بكريف مف عمؿ نابمس سنة اثنتيف كستيف كخمسمائة:  غانـ االنصارم2

ككاف زاىدا، عابدا، مخبتا، قانتا هلل، مؤثرا لمخمكؿ كاالنقباض، صاحب . سنة ثالث كثمانيف، كساح بالشاـ، كرأل الصالحيف
 .236، ص2الدباغ، بالدنا، ج. 82، ص14الذىبي، تاريخ، ج.أحكاؿ ككرامات

.  262، 4 المكسكعة الفمسطنيية، ج3
. 199ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 4
 .237، ص2 الدباغ، بالدنا، ج5
. 262، ص 4 المكسكعة الفمسطينية، ج6
. 39، ص1 دركزة، مذكرات، ج7
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مثنى كآحاد، كفيو مغارة مبني أعالىا عمى شكؿ قبر، كليا طاقة كىي مغارة األربعيف كفي تمؾ 
 .1"المغارة عمكد، فميذا سمكا رجاؿ العامكد

يقع عمى جبؿ جرزيـ كيقاؿ أف في المقاـ ضريح يعكد إلى السرم بف : مقام السري السقطي -4
 الذم كاف مف المشايخ المذككريف كأحد العباد 2(ـ865/ىػ251ت)المغمس أبك الحسف السقطى

، كنسبة ىذا المقاـ إلى السرم غير دقيقة ألنو تكفي في بغداد كدفف فييا عاـ 3المجتيديف
، كأما عف اتخاذ ىذا المقاـ كنسبتو إلى السرم فمف باب أف اتباع السرم 4(ـ865/ىػ251)

، كيتألؼ المقاـ مف غرفة كاحدة ذات حجارة قديمة سقفيا 5اتخذكه مف أجؿ االجتماع عمى الذكر
سقفيا قبة متكسطة االرتفاع، يكجد في الغرفة محراب، كما يكجد في خارجو بئر قديـ كتبمغ 

 .2ـ (235)مساحة المقاـ 
يقع في محمة القريكف بالقرب مف جامع العيف، كفي المقاـ قاعة كمحراب : مقام الشيخ بدران -5

 يعكد إلى العالـ العماد عبدالحافظ بف بدراف بف شبؿ المقدسي 6كفي جانبيا الشرقي يكجد ضريح
 التي كانت تعنى بتدريس التالكة 7صاحب المدرسة (ـ1298/ىػ698ت )المقدسي النابمسي 

 .8كالتصكؼ
يقع ىذا المقاـ قبالة منتزه البمدية في أسفؿ جبؿ عيباؿ عمى الشارع الرئيسي : مقام مجير الدين -6

المؤدم الى جنيف كيتألؼ مف غرفة مربعة الشكؿ فييا ضريح، كتأتي الى المقاـ النساء مف 
المدينة ليقدمف النذكر، كيقاؿ أف الضريح يضـ رفات األمير مجير الديف ابراىيـ بف أبي بكر 

                                                                 
. 233 النابمسي، الحضرة، ص1
كىك أكؿ مف تكمـ في . بغدادم المكلد كالكفاة. مف كبار المتصكفة: سرم بف المغمس السقطي، أبك الحسف:  السرم السقطي2

ما رأيت : قاؿ الجنيد. كىك خاؿ الجنيد، كأستاذه. بغداد بمساف التكحيد كأحكاؿ الصكفية، ككاف إماـ البغدادييف كشيخيـ في كقتو
. 82، ص3الزركمي، االعالـ، ج. أعبد مف السرم، أتت عميو ثماف كتسعكف سنة ما رؤم مضطجعا إال في عمة المكت

. 187، ص9 البغدادم، تاريخ، ج3
. 359، ص2 ابف خمكاف، كفيات، ج4
 .232، ص2 الدباغ، بالدنا، ج5
. ـ1/3/2014 جكلة ميدانية، مقاـ الشيخ بدراف، 6
. 441، ص5 ابف العماد، شذرات، ج7
 .874، ص15 الذىبي، تاريخ، ج8
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، يحتكم المقاـ كمحيطو 1يـك أف غزاىا التتار (ـ1259/ق658)الذم استشيد في نابمس عاـ
 .2عمى مقبرة آؿ السركجي، كيقكلكف أف صاحب المقاـ جدىـ األكؿ

، كىك عبارة عف بناء 3يقع المقاـ في السفح األكسط الجنكبي لجبؿ عيباؿ: مقام عماد الدين -7
 كفيو قبر يقاؿ أنو يعكد إلى أحد القائدة 4مسكر، فيو ساحة سماكية فييا بئر ماء كركاؽ مسقكؼ

، كغرفة جانبية لمزكار "عماد الديف"القائدة المسمميف الذينف شارككا في الحركب الصمبية اسمو 
، كفي الكقت الحالي المقاـ ميجكر 5الذيف يأتكف اليو كيقدمكف النذكر كيذبحكف الذبائح كيأكمكنيا

 .6ميجكر يتعرض لمخراب بسبب اإلىماؿ كعدـ الصيانة
 مقام عماد الدين (15 )صورة رقم 

 

 م1/6/2014تصوير الباحث : المصدر

                                                                 
 .334، ص2 الدباغ، بالدنا، ج1
 .ـ17/5/2014عاـ، الجبؿ الشمالي، (33) مقابمة شخصية، عالء تيسير عبد الحافظ السركجي،2
. 234، ص2 الدباغ،بالدنا،  ج3
. ـ2014/ 1/5، مقاـ عماد الديف، (15) صكرة رـق 4
. 40، ص1 دركزة، مذكرات، ج5
. ـ1/5/2014 جكلة ميدانية، مقاـ عماد الديف، 6
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يقع ىذا المقاـ في محمة الحبمة كيعكد تاريخ بنائو كما في النقش : مقام الشيخ مسمم الصمادي -8
،  كيعكد نسب ىذا المقاـ إلى الشيخ مسمـ 1(ـ1226/ق624)المثبت في المقاـ إلى عاـ

كيتككف المقاـ مف غرفة 2الصمادم كىك مف المجاىديف الذيف جاىدكا مع صالح الديف األيكبي
كبيرة تتككف مف ثالثة أقساـ، القسـ األكؿ يكجد فيو ضريح الشيخ مسمـ الصمادم كالقسـ الثاني 

يكجد فيو  ضريح ابنائو الثالثة كالقسـ الثالث مخصص لمذكر كيكجد فييا محراب في جية 
 .3القبمة

 نقش مقام مسمم الصمادي (16)صورة رقم 

 

 .24/4/2014تصوير الباحث : المصدر

تقع في محمة القريكف كيكجد فييا قبر الشيخ مراد كيقـك ": البسطامية"الزاوية الدرويشية-10
، ذكرىا الرحالة النابمسي أثناء زيارتو لممدينة كقاؿ 4عمى أمر المشيخة كالزاكية آؿ البسطامي

فمما  (الدركيش مراد الركمي)فييا ضريح شيخ الكماؿ كالطريقة كمعدف السمكؾ كالحقيقة "عنيا 
                                                                 

. ـ24/2/2014، مقاـ مسمـ الصمادم، (16) صكرة رـق 1
 .170، ص4 النمر، تاريخ، ج2
. ـ24/2/2014 جكلة ميدانية، مقاـ مسمـ الصمادم، 3
. 166ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 4
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كصمنا إلى مكانو كدخمنا إلى بيت فيو ذلؾ الضريح كعميو ىيبة التقديس كالتسبيح، فقرأنا الفاتحة 
 .1"دعكنا اهلل تعالى ىناؾ بالكتابة كالتصريح

 يقع المقاـ في الجية الجنكبية مف حارة الياسمينة بالقرب مف شارع :مقام الشيخ مسعود-11 
 كيتككف مف غرفة مستطيمة الشكؿ كيكجد في القسـ 2ـ(100)، كتبمغ مساحة المقاـ2راس العيف

 .4، ينسب المقاـ إلى الشيخ مسعكد3الغربي مف المقاـ محراب

 :الكنائس: ثالثا

   يكجد في مدينة نابمس عدد مف الكنائس كاألديرة التي كانت تتبع كؿ طائفة مف طكائؼ 
 .النصارل

 في الجية الشمالية مف مدينة 5تقع في محمة الحبمة بالقرب مف بكابة الخزندار: كنيسة الالتين -1
، كتـ ىدـ ىذا الدير لكقكعو 8 كالغرب7، حيث كاف يسكف عدد مف النصارل محمة الحبمة6نابمس

 .9لكقكعو في كسط الطريؽ
 حيث كاف يتركز الكجكد النصراني في ىذه 10تقع في محمة الغرب: كنيسة الروم األرثوذكس -2

 كتسمى بكنيسة القديس ديمتريكس كقد تـ بناء ىذه الكنيسة 11المحمة
 .13، كالكنيسة مغمقة في الكقت الحالي12(ـ1861/ق1278عاـ)في

                                                                 
 .172، ص4 النمر، تاريخ، 1
 .172، ص4 المرجع نفسو، ج2
 .ـ19/4/2014 جكلة ميدانية، مقاـ الشيخ مسعكد، 3
.  لـ نعثر عمى ترجمتو في كتب التراجـ4
. 168ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 5
 .180ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 6
. 203ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 7
. 241ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 8
 .42، ص1 دركزة، مذكرات، ج9

. 344ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 10
. 241ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 11
 .477، ص2 سعادة، مؤتمر، ج12
13 ، . ـ29/3/2014 جكلة ميدانية، كنيسة الرـك
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تقع إلى الغرب مف البكابة الغربية كال يفصميا عف البكابة سكل مسجد : كنيسة البروتستانت -3
، كتتككف الكنيسة 2عمى يد أحد المبشريف األنجميز(ـ1880/ق1298) كتـ بناؤىا في عاـ1عاشك

 .3الكنيسة مف طابقيف الطابؽ األكؿ فيو مدرسة كالطابؽ الثاني فيو الكنيسة
 كالكنيس عبارة عف 4يكجد كنيس كاحد كاف تابعان لمسامرييف في محمة الياسمينة:الكنس: رابعًا

، يكجد داخؿ الغرفة خزانة زجاجية مف أجؿ كضع 5غرفة مربعة الشكؿ ضيقة منخفضة السقؼ
 .ـ20047، قامت قكات االحتالؿ بتدمير الكنيس اثناء اجتياح المدينة في عاـ 6الكتب فييا

 ( 17)صورة رقم 
 كنيس السمرة في الياسمينة قبل ىدمو من قبل قوات االحتالل

 
 صور نابمس عمى الفيس بوك:                              المصدر

                                                                 
. 42، ص1 دركزة، مذكرات، ج1
 .477، ص2 سعادة، مؤتمر، ج2
. ـ29/3/2014 جكلة ميدانية، كنيسة البركتستانت، 3
. 42، ص1 دركزة، مذكرات، ج4
 .ـ5/6/2014، ، كنيس السمرة(17) صكرة رـق 5
. 139، ص1 التميمي، كالية، ج6
. ـ19/4/2014، محمة الياسمينة، (عاـ46) مقابمة شخصية، جميؿ عبدالرحمف عكض،7
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 : المشافي-و

    بدأ االىتماـ بإنشاء المشافي في مدينة نابمس في أكاخر القرف التاسع عشر حيث تـ إنشاء 
 :مشفييف باإلضافة إلى مشفى عسكرم لمجيش العثماني

بجانب خط السكة الحديدية 1يقع المشفى الكطني في سفح الجبؿ الشمالي: المشفى الوطني -1
كقد تـ تأسيس 2كقد كاف في البداية مككنان مف  طابقيف يتألؼ كؿ طابؽ مف ثالث غرؼ

كسمي المشفى باسـ  (ـ1888/ىػ1306)المشفى بتبرع مف الحاج صالح خريـ في عاـ 
 .3مشفى خريـ

      بسبب الحاجة إلى تكسعة المشفى تـ تشكيؿ لجنة مككنة مف عشرة اشخاص تحت 
كتـ جمع التبرعات مف األىالي كما قامت البمدية بتخصيص ضريبة 4رئاسة رئيس البمدية 

،  كما تبرعت الحككمة العثمانية  باألمكاؿ 5الدخكلية عمى كؿ ما يدخؿ المدينة مف الغالؿ
 كتـ تكميؼ الدكتكر نكر الديف الكريدم المتخرج مف إستانبكؿ 6مف أجؿ تجييز المستشفى

كمدير فني لممشفى كلقد تكفي بسبب المرض الذم ألـ بو في الحرب العالمية األكلى عندما 
، كتـ افتتاح المشفى في 7رفض مغادرة المدينة كظؿ يعالج الناس كقبره مكجكد في المشفى

 :، كقد شممت التكسعة أربع شقؽ8(ـ1908/ق1326)احتفاؿ رسمي في عاـ 
 . الشقة الغربية كالتي تتككف مف طابقيف عمكم كسفمي ككانت مخصصة لمنساء- أ

 .الشقة الشرقية كىي مككنة مف طابقيف ككانت مخصصة لمنساء- ب
الشقة الكسطى كىي المخصصة لمجراحة كفكقيا طابؽ خاص لممرضى الذيف يطمبكف - ت

 .غرؼ خاصة
                                                                 

. 23ـ، ص1918/ق1336، 49 نابمس سجؿ، 1
 .348، ص1 كمبكنة، مؤتمر، ج2
. 79، ص3 النمر، تاريخ، ج3
 .128، ص1 دركزة، مذكرات، ج4
. 79، ص3 لنمر، تاريخ، ج5
. 132ص. ـ1911/ق1327، 27/7 نابمس دفتر، 6
. ـ2014/ 1/3، المستشفى الكطني، (18) صكرة رـق 7
. 98، ص1 التميمي، كالية، ج8
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 .1الغرؼ الكاقعة في الجية الشمالية كيكجد فييا غرؼ المطبخ كغسيؿ المالبس- ث
 (18)صورة رقم 

  قبر نور الدين الكريدي أول مدير لممشفى الوطني

 
 .م1/3/2014: تصوير الباحث: المصدر

سريران، كدخمو لمعالج خالؿ  (60)    ضـ المستشفى في أياـ الحرب العالمية األكلى 
 . ألؼ مريض (40)السنكات الثالث األكلى ما يزيد عف 

-(ـ1908/ق1326)    أعداد المرضى الذيف دخمكا المشفى في الفترة ما بيف 
: ، فيكضح الجدكؿ اآلتي أعدادىـ2(ـ1912/ق1331)

  (10 )جدول 

                                                                 
. 348، ص1 كمبكنة، مؤتمر، ج1
. 99، ص1 النمر، تاريخ، ج2

 ـ1911/ق1329 ـ1910/ق1328 ـ1909/ق1327 ـ1908/ق1326 العاـ

 432 185 174 73 نساء
 858 408 313 164 رجاؿ
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 1في محمة الشكيترة (ـ1901/ق1319)أسستو اإلرسالية البريطانية عاـ: المستشفى اإلنجميزي- 2
كذلؾ عمى يد الدكتكر فمشر، ككاف المستشفى يعمؿ عمى تحكيؿ أبناء الطكائؼ النصرانية األخرل 

، ككاف فيو قسـ مجيز باألسرة لمنـك كفيو جراح ماىر كعيادة لمعاينة 2إلى المذىب البركتستانتي
، ككاف يأخذ مف المرضى الفقراء مبمغ زىيد كيجبرىـ عمى االستماع إلى مكاعظ دينية مف 3المرضى

، كحدثت بمبمة بسبب التبشير التي كاف يمارسيا 4أجؿ تحكيؿ دينيـ قبؿ البدء في عالجيـ
 .5المستشفى مما أدل إلى ثكرة أىمية في المدينة كلذلؾ تـ تسميمو إلى الدكتكر جميؿ طقطؽ

أثناء الحرب العالمية األكلى، أقامت الدكلة العثمانية مستشفى ميدانيان في : المشفى العسكري-3
الجبؿ الشمالي كتحديدا في منطقة السرايا الشرقية، كقد عرؼ باسـ الشكادر، أك العسكرم كميمتو 

 . 6عالج الكحدات العسكرية المقيمة في المدينة

 :دور الحكومة-ز
كانت مدينة نابمس مركز لمكاء نابمس ككاف فييا مقرات الحككمة المحمية التابعة لإلدارة الحككمية 

 .كالعسكرية
 :القشمة والدبوية -1

كتطمؽ عمى قالع الجنكد "Castle"     أصؿ كممة القشمة إنجميزم مأخكذ مف الكممة االنجميزية
، أدل كجكد الجيش العثماني داخؿ مدينة نابمس إلى حدكث اشتباكات 7أك مراكزىـ السكنية

بينيـ كبيف األىالي، فتـ االتفاؽ بيف أصحاب الشأف عمى إقامة ثكنة عسكرية في الجية 
، تـ جمع 8الشرقية مف المدينة، كتقع في مكاف السجف الذم تـ تدميره مف قبؿ قكات االحتالؿ

التبرعات مف األىالي كمف لـ يستطع التبرع كاف يساىـ بالعمؿ بنفسو، كقد تشكمت لجنة مف 
                                                                 

 .277ـ، ص1918/ق1336، 49 نابمس سجؿ، 1
 .89، ص3 النمر، تاريخ، ج2
. 128، ص1 دركزة، مذكرات، ج3
 .97، ص1 التميمي، كالية، ج4
. 89، ص3 النمر، تاريخ، ج5
 .92ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 6
. 352 الخطيب، معجـ، ص7
. ـ8/5/20014 جكلة ميدانية، سجف نابمس الركزم، 8
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أعضاء البمدية كالتجار مف أجؿ البدء في العمؿ، كتـ اختيار أرض الصماط في مدخؿ الكادم 
مف أجؿ البناء عميو، كقاـ الميندس العسكرم أغاسي نكرم بؾ بعمؿ مخطط لمبناء كقاـ بالبناء 

رئيس البنائيف في مدينة نابمس أحمد الصركاف، كقد تـ االنتياء مف البناء في نياية عيد 
 .(ـ1875/ىػ01292)السمطاف عبد العزيز في عاـ

    بعد االنتياء مف البناء الرئيسي تـ بناء مستكدع لألسمحة الذم يسمى الدبكية في الجية الغربية 
مف القشمة حيث دائرة االشغاؿ اليـك كقد كضعت فيو كعمى عمكد عاؿ لكاقط لمصكاعؽ لئال يحدث 

 . 1انفجار في العتاد، ككاف يقيـ فيو الضباط كالسيما ضباط التجنيد كالفرساف
 :2سرايا دار الحكومة -2

 ككاف يكجد أمامو ساحة 3   يقع مقر الحككمة العثمانية في محمة القريكف في كسط مدينة نابمس
 : ، أما المبنى فيضـ جميع دكائر الحككمة كيتككف مف طابقيف كلو بكابة رئيسية كبيرة4عمكمية

الذم يشبو  (السجف)5يحتكم عمى غرفة لمبكليس كالدرؾ، كيكجد فيو المحبسانة: الطابق االول - أ
ككاف مككنان مف دار تتكسطيا ساحة سماكية عمى جنباتيا األربعة غرؼ صغيرة ككبيرة 6المغارة 

ككبيرة لحبس السجناء المحككميف عمى اختالؼ عقكباتيـ، كلو بكباتاف حديدية، صغيرة، 
ككبيرة، كيكجد خمفيا سجانكف مف الشرطة كفي داخمو سجانكف مف أجؿ المراقبة، كيكجد في 

 مخصصة لمذيف لـ تصدر عمييـ األحكاـ بعد كتسمى 7الطابؽ األكؿ أيضا غرفة لمتكقيؼ
 .8بالنظارة

يصعد اليو بدرجيف عريضيف متقابميف، كؿ درج يذىب الى جناح كبير عمى : الطابق الثاني - ب
جكانبو غرؼ كأمامو ممشى مبمط عريض مطؿ عمى ساحة السجف، يكجد في الجناح الغربي 

 كمحكمة بدائية لمتجارة 10 كمحكمة بدائية لمحقكؽ9المحاكـ التي تضـ محكمة بدائية لمجزاء
                                                                 

 .13،14، ص3 النمر، تاريخ، ج1
. 19ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 2
. 83، ص1 التميمي، كالية، ج3
. 189ـ، ص1918/ق1336، 49 نابمس سجؿ، 4
. 117ـ، ص1897/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 5
 .83، 1 التميمي، كالية، ج6
 .85ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 7
. 130، 129، ص1 دركزة، مذكرات، ج8
. 234ـ، ص1907/ق1325، 41نابمس سجؿ، . 46ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 9

. 366ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 10
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كمحكمة صمح منفردة لمقاضي، ككانت كؿ محكمة ليا قاعة كبيرة تتسع لسدة يجمس عمييا 
، كىناؾ أيضا قاعة باسـ دائرة اإلجراء 1القضاة كساحة فييا مقاعد خشبية لممتقاضيف كالشيكد

فييا مأمكرىا كالكاتب كغرفة مأمكر المقاكالت كغرفة لممستنطؽ الذم يحقؽ مع المدعى عمييـ 
 كغرفة يكجد فييا 2بقضايا جزائية، كىناؾ أيضا في جية الجنكب غرفة كاسعة لدائرة النفكس

 كأخرل لمدير دار األيتاـ، كىناؾ قاعة كبيرة 3القاضي الشرعي كغرفة لكتاب المحكمة الشرعية
 .لرئيس البمدية كيعقد فييا المجمس البمدم، كغرفة لصندكؽ البمدية ككتابيا

    كيكجد في الجناح الشرقي غرؼ لقائد الدرؾ كلمدير األكقاؼ كأخرل لمبنؾ الزراعي، كفي 
كيكجد قاعة كبيرة مخصصة لممحاسبة كيرأس الدائرة  (الكريكك)الساحة غرفة كبيرة لدائرة 

المحاسبجي، كىناؾ غرفة لمطابك كتسجيؿ األراضي كقاعة فييا قمـ تحريرات المتصرفية كيككف فييا 
مدير القمـ ككتابو، كىناؾ قاعة أخرل كبيرة ىي بيك المتصرؼ حيث يككف فييا مكتبو كيجتمع فييا 

 .4مجمس إدارة المكاء كيكجد عمى بابيا بكليس يعمؿ كحاجب
 :الحمامات- ح

   انتشرت الحمامات العامة في مدينة نابمس، كلـ يكف ىناؾ حمامات خاصة كتكجيو الناس 
باستمرار إلى الحمامات، ككاف ىناؾ كقت مخصص لمرجاؿ يبدأ مف الفجر إلى الظير ككقت 

 :، كمف أىـ الحمامات في المدينة5مخصص لمنساء مف الظير حتى مغيب الشمس
يقع في محمة العقبة كيدخؿ مف الباب إلى قاعة كاسعة ذات سقؼ عاؿ مقبب : حمام الدرجة -1

كمضيئة كحكليا مصاطب حجرية كفي جدراف األرضية مكاضع لحفظ األحذية، كفي كسطيا 
بركة كبيرة نكعان ما كىذه القاعة ىي المشمح الصيفي كيدخؿ منيا إلى قاعة أضيؽ كمعتمة 
كينفذ إلييا الضكء في النيار مف ثقكب في السقؼ مغطاة بقطع الزجاج السميؾ كحكليا 

مصاطب حجرية كىذه ىي المشمح الشتكم ثـ يدخؿ منو إلى داخؿ الحماـ، كفيو غرؼ صغيرة 
عديدة حكؿ ساحة فييا أكاكيف فكاحة كفي الغرؼ كالساحة أجراف حجرية أك مرمرية ينزؿ إلييا 

                                                                 
. 130، ص 1 دركزة، مذكرات، ج1
. 145ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 2
. 189ـ، ص1918/ق1336، 49 نابمس سجؿ، 3
. 130، ص1 دركزة، مذكرات، ج4
. 30، ص1 المرجع نفسو، ج5
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الماء الساخف كالبارد مف مجار في الجدراف، كىذه الغرؼ كالساحة مقببة كينفذ الييا الضكء في 
النيار مف ثقكب في سقكفيا، كفي صدر الحماـ بناء بابو فتحة ضيقة مرتفعة كفيو مرجؿ 

نحاسي تشعؿ تحتو النار كيستخدـ الزبؿ مف مكاف خارج الحماـ يسمى القميـ كيجرم إليو الماء 
البارد مف قناة كمف ثـ تخرج المياه الساخنة في أقنية األجراف كىذا تخطيط الحمامات بشكؿ 

 .  2، كالحماـ تيدـ اليـك كلـ يتبؽ منو إال بعض الجدراف1عاـ
، تيدـ جزء 3ؿ طكقافآلى إيقع الحماـ في شارع النصر في محمة القريكف كيعكد : حمام بيدرة -2

 .4مف الحماـ كالجزء اآلخر يكجد فيو محالت تجارية
 بالقرب مف سرايا الحككمة العثمانية، يكجد بو اليـك محؿ 5يقع في محمة القريكف: حمام الريش -3

 .6لممفركشات
، كيعتبر الحماـ مف أكبر 7يقع في محمة الحبمة كيتككف الحماـ مف عدة غرؼ: حمام الخميل -4

ثـ ذىبنا مع جماعتنا الى " الحمامات المكجكدة في نابمس، ذكره الرحالة عبد الغني النابمسي
الحماـ، كدخمت األفراح عمينا في ذلؾ كالسركر، كىك حماـ جميؿ يسمى حماـ الخميؿ، فكجدنا 

 .9، كيستخدـ الحماـ كمستكدع لألخشاب8"فيو النعيـ في الجحيـ
 
 
 
 
 

                                                                 
 .29، ص1 المرجع نفسو، ج1
. ـ29/3/2014 جكلة ميدانية، حماـ الدرجة، 2
. 207ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 3
. ـ29/3/2014 جكلة ميدانية، حماـ بيدرة، 4
 .368ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 5
. ـ29/3/2014 جكلة ميدانية، حماـ الريش، 6
 .342ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 7
. 242 النابمسي، الحضرة، ص8
. ـ24/2/2014، حماـ الخميؿ، (19)صكرة رـق 9
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 (19)صورة رقم 

 حمام الخميل  

 
 .م24/4/2014تصوير الباحث : المصدر

 كيسمى اليـك بحماـ الشفا، كيقسـ 1يقع في محمة الغرب كىك ممؾ آلؿ طكقاف: حمام الجديدة -5
كالقاعة الحارة كالتي تحتكم  (المشمح)القاعة الصيفية كالقاعة الشتكية : الحماـ إلى ثالثة أقساـ

 .2عمى الغرؼ الخاصة باالستحماـ
 بالقرب مف مسجد الساطكف يستخدـ اليـك كمعمؿ 3يقع في محمة الياسمينة: حمام القاضي -6

 .4لمحمكيات
 .6 كىك اليـك عامر كيسمى بنفس االسـ5يقع في محمة الياسمينة: حمام السمرة -7
 .1 كيستخدـ اليـك كمعمؿ لمحمكيات7يقع بالقرب مف خاف التجار: حمام التميمي -8

                                                                 
 .106ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 1
. ـ1/3/2014 جكلة ميدانية، حماـ الشفا، 2
 .141ـ، ص1899/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 3
 .ـ29/3/2014 جكلة ميدانية، حماـ القاضي 4
. 88ـ، ص1899/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 5
. ـ1/3/2014 جكلة ميدانية، حماـ السمرة، 6
. 30، ص1 دركزة، مذكرات، ج7
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  :األسبمة-ي

   اىتـ المسممكف بالصدقة الجارية ككانت السبؿ مف األمكر التي اىتمكا بيا مف أجؿ األجر 
كالثكاب، كعّد عمماء المسمميف السبيؿ مف الصدقة الجارية التي يدـك أجرىا حتى بعد كفاة الشخص 

، كفي االصطالح مكاف 2كتجرم عميو أحكاـ الكقؼ،  كالسبيؿ في المغة ىك الطريؽ كما كضح منو
، حيث يكجد في مدينة نابمس 3عاـ لمشرب جعؿ ماؤه لسقاية عابرم السبيؿ مف قبيؿ أعماؿ الصدقة

 :عدد مف األسبمة

يقع في محمة الياسمينة بالقرب مف جامع الساطكف كيعكد إنشاء السبيؿ إلى : سبيل الران -1
، كيتككف مف حكض حجرم كعقد يعتمي صنبكر لممياه كسط (ـ1687/ق1099)عاـ

بتعمير السبيؿ  (ـ1907/ق1323)، قامت البمدية في عاـ 4الكاجية الحجرية لو
صالحو  .5كا 

يقع السبيؿ في محمة الحبمة إلى الجنكب مف جامع األنبياء كقد تـ إنشاءه في : سبيل الغزازي -2
، كيتككف مف عقد حجرم مككف 6في عيد السمطاف عبد الحميد الثاني (ـ1895/ق1313)عاـ

 .7مف خمسة عشر صفان حجريان بعرض متريف
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
. ـ29/3/2014 جكلة ميدانية، حماـ التميمي ، 1
. 319، ص11 ابف منظكر، لساف، ج2
. 237 الخطيب، معجـ، ص3
 .578، ص2 القدكمي، مؤتمر، ج4
. 32، ص3/ 27 نابمس دفتر، 5
. ـ24/2/2014، سبيؿ الغزازم، ( 20) صكرة رـق6
 .100 قعقكر، االسبمة، ص7
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 سبيل الغزاوي (20)صورة رقم 

 
 .م24/2/2014: تصوير الباحث: المصدر

يقع في محمة العقبة مقابؿ الجامع الصالحي الكبير، كقد تـ انشاءه في : سبيل السقاية -3
، كيتككف مف ثالثة عقكد حجرية مدببة 2عمى يد سميماف آغا طكقمي1(ـ1476/ق984)عاـ

 .3متقاطعة كفي أسفؿ ىذا العقد يكجد الحكض كفي الكاجية مف الداخؿ يكجد صنكبر المياه
يقع في خط جكرة الفقكس في محمة الحبمة، تـ إنشاءه عمى يد الحاج محمكد بف : سبيل الطاىر -4

 . 4(ـ1875ػ/ق1292)اسعد الطاىر أحد تجار المدينة في عاـ
يقع في محمة العقبة مقابؿ مطيرة الجامع الصالحي الكبير، بني في : سبيل الكاس -5

 .5عمى يد أمير الحج سميماف باشا العظـ (ـ1701/ىػ1113)عاـ

                                                                 
 .86ابف كناف، يكمياف، ص. متسمـ كالية سكريا كامير الحج:  سميماف اغا1
. 577، ص2 القدكمي، مؤتمر، ج2
. 89 قعقكر، االسبمة، ص3
 .577، ص2 القدكمي، مؤتمر، ج4
الكزير نائب الشاـ كاف أميرا خكر السمطاف ككلى منيا نيابة الشاـ ثـ جاءتو الكزارة كىك بيا دخؿ دمشؽ في :  سميماف باشا5

قعقكر، .451، ص1المحبي، خالصة، ج.ـ ككاف يتكمـ بالعربية فصيحا كيعظـ العمماء كيحترميـ1811/ق1029عاـ 
. 80االسبمة، ص
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يقع في محمة الحبمة، كقد قاـ بإنشائو حسني بؾ داككد أحد تجار المدينة : 1سبيل عين السكر -6
 .2(ـ1875/ق1251)في عاـ

يقع في محمة الغرب قرب جامع الحنابمة، تـ إنشاءه في القرف الثاني عشر : سبيل الصالحي -7
 .3ىجرم عمى يد أحد ابناء آؿ الصالحي

يقع في محمة القريكف بالقرب مف جامع النصر، تـ إنشاءه عمى يد السيدة : سبيل عين الست -8
 .4ثركت الجيطاف في القرف الثالث عشر ىجرم

 عمى يد 5(ـ1883/ق1301)يقع في محمة الغرب، كتـ إنشاء السبيؿ في عاـ: سبيل التوباني -9
 . 6الحاج إسماعيؿ الدركيش

 سبيل التوماني (21)صورة رقم 

 
 .م24/2/2014: تصوير الباحث: المصدر

                                                                 
 .176، ص27/8 نابمس دفتر، 1
. 577، ص2 القدكمي، مؤتمر، ج2
. 94، 93 قعقكر، االسبمة، ص3
 .577، ص2 القدكمي، مؤتمر، ج4
 .24/2/2014، سبيؿ التكباني، (21 ) صكرة رـق5
 .578، ص2 القدكمي، مؤتمر، ج6
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يقع في محمة الغرب بالقرب مف جامع الحنابمة، تـ إنشاء ىذا السبيؿ : سبيل عين الجديدة -10
 .1في القرف الثالث عشر ىجرم

يقع في محمة الغرب بالقرب مف جامع العيف، كتـ إنشاءه في : سبيل عين حسين -11
 .2(مػ1882/ق1300)عاـ

يقع في محمة الياسمينة مقابؿ جامع الخضر، تـ إنشاؤه في عاـ : سبيل الخضر -12
 .3عمى يد بدكم عاشكر أحد تجار نابمس (ـ1893/ىػ1311)

 .سبيل الخضر (22)صورة رقم 

 
. م24/2/2014: المصدر تصوير الباحث                            

 
 

 
                                                                 

 .578، ص2 القدكمي، مؤتمر، ج1
. 112 قعقكر، االسبمة، ص2
 .24/2/2014، سبيؿ الخضر، (22 ) صكرة رـق3
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 الفصل الخامس

 األوضاع االجتماعية
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 الفصل الخامس
األوضاع االجتماعية 

: عدد السكان: واًلأ

 الرسمية المتكفرة بيف أيدينا فإف المدينة قد حققت طمكحان كاعدان لى البينات اإلحصائية إاستنادان   
كذلؾ قبؿ أف تدخؿ في دكامة الحرب العالمية  (ـ1911/ق1329)في النمك السكاني حتى عاـ

جراءات عسكرية عممت عمى اإلطاحة بإنجازاتيا كىك ما  األكلى كما انتابيا مف ككارث طبيعية كا 
تظيره بيانات أكؿ إحصاء بريطاني جاء بعد استقرار األكضاع االقتصادية كاألجتماعية كالذم 

.  يظير أف ربع السكاف ذىبكا خالؿ الحرب العالمية االكلى
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( 11)جدول 

(. م1922/ه1341)-(م1900/ه1318)سكان نابمس من عام

 

 

 
                                                                 

. 50 شكلش، تحكالت، ص1
. 218ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كالية بيركت، 22
. 206، ص 2 الدباغ، بالدنا، ج3
. 90، ص 1 التميمي، كالية، ج4
. 208، ص 2 الدباغ، بالدنا، ج5

 مالحظات عدد السكاف العاـ

انتعشت بنية المدينة السكانية بفعؿ استقرار االمف كارتفاع مستكيات  13000 1(ـ1886/ق1304)

 .المعيشة كالتقدـ الصحي

 .انتعاش ممحكظ في البنية السكانية عند مقارنتيا ببيانات شكلش 17572 2(ـ1900/ق1318)

ف  19202 3(ـ1904/ق1322) ال يعقؿ أف المدينة زادت خالؿ أربع سنكات حكالي الفيف نسمة كا 

 .استند الى بيانات رسمية

اىتمت الدكلة باإلحصاء السكاني في ىذه الفترة في جميع الكاليات  21072 4(ـ1911/ق1329)

بغية ضبط مدخكالت الضرائب كفي مقدمتيا التجنيد االجبارم 

 .كاإلستعداد لمتطكرات العسكرية القادمة كخاصة الحرب العالمية األكلى

تعكس بيانات االحصاء البريطاني ضمانة الخسائر التي منيت بيا  15947 5(ـ1922/ق1341)

 .المدينة في الحرب جراء التجنيد كاألمراض كالجفاؼ كالمجاعة كالجراد
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، كقد (ـ1900/ق1318)حصاء سكاني قامت بو الدكلة العثمانية الى عاـإكؿ أيعكد       
اعتمدت الدكلة نمكذج المسح الميداني عمى أساس اإلحصاء الفردم تبعان لما ىك مسجؿ في دفاتر 

النفكس اك اإلحصاء حسب الكحدات االجتماعية كقكاميا األسرة أك الخانة العتمادىا في شؤكف 
الضرائب كالجيش، كليست كما يدعي بعض المؤرخيف أف الدكلة كانت تعتبره نكعا مف الرقابة عمى 

 .1أعماؿ اهلل

( 8)شكل
عدد السكان التوزيع الطبيعي ل

 

باحث، : المصدر  .م14/4،2014اعداد ال

ظير الجدكؿ أف عدد سكاف نابمس كاف كفؽ معدؿ الزيادة الطبيعية مف م    
إذ يبيف ارتفاع عدد السكاف في تمؾ الفترة، كلكف ( (ـ1911/ق1327)– (ـ1886/ق1304)العاـ

يظير تدني عدد السكاف بشكؿ كبير  (ـ1922/ق1338ـ)كفؽ إحصاء االحتالؿ اإلنجميزم في عا
 . بسبب ظركؼ الحرب العالمية األكلى

 
                                                                 

. 135 دكسكف، نظـ، ص1
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 :ىناؾ عدة عكامؿ كاف ليا تأثير عمى عدد السكاف كمف أىـ ىذه العكامؿ
 : التجنيد اإلجباري - أ

   أدت الحركب المتكررة التي خاضتيا الدكلة العثمانية إلى تجنيد عدد كبير مف أىالي نابمس في 
الجبيات المشتعمة التي كانت تخكضيا قكاتيا، كلقد طبقت التجنيد اإلجبارم بعد خركج محمد عمي 

عامان ككانت مدة التجنيد ثالث ( 22)باشا مف بالد الشاـ، ككاف يتـ تجنيد الشباب بعد أف يبمغكا 
سنكات، كبعد أف تنتيي مدة التجنيد يستدعى مرة أخرل في حاؿ حصكؿ حرب لمدة ثماني سنكات، 
ككاف ىناؾ استثناءات يتـ مف خالليا عدـ تجنيد كحيد كالديو كالمتزكج مف امرأة غريبة ككاف أيضا 

، تذكر السجالت عدد كبير مف أىالي نابمس 1يتـ دفع بدؿ نقدم مف أجؿ اإلعفاء مف التجنيد
 الذم كاف مككنان مف سكاف جبؿ نابمس، كجاءت المشاركة 2تكجيكا إلى جبؿ الدركز ضمف طابكرىا

، كأدت ىذه الحرب إلى مقتؿ عدد 3(ـ1895/ق1313)ردان عمى مياجمة الدركز لقرل حكراف عاـ
، كبعدىا حدثت ثكرة في اليمف حيث سيؽ طابكر نابمس إلى 4كبير مف الجنكد مف سكاف المدينة 

، كعندما حدث القتاؿ في البمقاف تـ 5اليمف كأدل ذلؾ إلى مقتؿ عدد كبير مف الجنكد مف المدينة
 .6سكؽ طابكر نابمس لممشاركة في القتاؿ مما أدل إلى مقتؿ عدد كبير مف األىالي

    كانت الحرب العالمية األكلى السبب الرئيس في النقص الكبير في السكاف حيث أعمنت الدكلة 
 حيث تـ تجنيد جميع القادريف عمى حمؿ السالح 7النفير العاـ (ـ1914/ق1333)العثمانية في عاـ

كمف يمتنع تـ تيديده بالمحاكمة العسكرية، ككاف في مدينة نابمس مركزاف  (40-20)مف عمر
 كتـ تجميعيـ ثـ سكقيـ الى مناطؽ المكاجية حيث كاف يختطؼ الشخص مف السكؽ تحت 8لمتجنيد

 كأدل ذلؾ الى خمك نابمس مف الشباب كلـ يبؽ فييا سكل الشيكخ كالنساء 9تيديد السالح

                                                                 
. 8،9، ص2 النمر، تاريخ، ج1
. 123ـ، ص1895/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 2
 .369، ص2 النمر، تاريخ، ج3
. 126، 124، 123، 119، 111، 110، 109، 108، 95، 89ـ، ص1895/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 4
. 337، 156، 100، 86، 85، 78، 76، 75، 74، 51، 21ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 5
. 206ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 6
. 116ـ، ص1914/ق1332، 47 نابمس سجؿ، 7
 .219، ص1 دركزة، محمد، مذكرات، ج8
. 17ـ، ص1916/ق1334، 48 نابمس سجؿ،9
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، فقمت االيدم العاممة فتعطمت األعماؿ جميعيا كأصيبت بشمؿ كامؿ، كتركت العائالت 1كاألطفاؿ
 .  فأدل ذلؾ الى انحدار كبير في عدد السكاف2بدكف معيؿ كبدكف نفقة

     كضعت الحككمة العثمانية يدىا عمى المحاصيؿ الزراعية كالمؤف كما بمغت األسعار حدان 
، كفي أثناء الحرب العالمية األكلى لـ يكف الفحـ الحجرم متكفران مف أجؿ تشغيؿ 3فاحشان مف الغالء

تشغيؿ القطارات فتـ االستعانة باألشجار المثمرة كخصكصان الزيتكف مف أجؿ تشغيؿ القطارات مما 
، كقاـ الجيش العثماني بإجبار األىالي عمى 4أدل إلى تدمير نسبة كبيرة مف محصكؿ الزيت

ككانكا يجبركف األىالي عمى نقؿ المؤف لمجيش إلى - طرؽ العربات–إصالح الطرؽ العسكرية 
 .5خطكط القتاؿ بسبب عدـ تمكف القطارات مف الكصكؿ

، كتقدمت مئات األسر إلى البمدية مف 6    قامت بمدية نابمس بتحديد أسعار المؤف كالخضركات
أجؿ المساعدة في المعيشة بسبب عدـ كجكد معيؿ ليـ، حيث قدمت البمدية المساعدة لمئات األسر 

، كعجزت الحككمة عمى تنظيـ التمكيف فأصبح الناس 7بمبمغ مف الماؿ يساىـ في سد حاجاتيـ
يشتركف ما يحتاجكنو مف السكؽ السكداء بسعر عاؿ، كما انقطع الكاز فعاد الناس إلى اإلنارة بزيت 

 كقمت 8السمسـ كزيت الزيتكف، كرجع الناس إلى أكؿ خبز الشعير كالذرة، كما قمت صناعة الصابكف
لى المدينة  . كقمت التجارة مف كا 

 :الكوارث الطبيعية -1
     ساىمت الككارث الطبيعية في تراجع أعداد السكاف خصكصان خالؿ الحرب العالمية 

األكلى، فقد زحؼ الجراد إلى نابمس في أكاسط الحرب بشكؿ كثيؼ مما أدل إلى تدمير كامؿ 
لمزرع كلمشجر كلـ تستطع الحككمة كال األىالي القضاء عميو حيث كاف معظـ األىالي مف 

                                                                 
 .133، ص3 النمر، تاريخ، ج1
. 9ـ، ص1916/ق1334، 49 نابمس سجؿ، 2
 .183ـ، ص1916/ق1334، 48 نابمس سجؿ، 3
. 138، ص3 النمر، تاريخ، ج4
 .138، ص3 المرجع نفسو، ج5
. 19ـ، ص 1911/ق1327، 27/7 نابمس دفتر، 6
. 130ـ، ص1907/ق1323، 27/3 نابمس دفتر،7
. 133، ص3 النمر، تاريخ، ج8
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، كما أدل تيجير كثير مف سكاف مدف الساحؿ الفمسطينية كيافا كغزة 1الشيكخ كالنساء كاألطفاؿ
كالمد كالرممة إلى مدف الداخؿ كباألخص مدينة نابمس بسبب الحرب كقصؼ قكات الحمفاء، مما 

 .2ساىـ في استنزاؼ المكاد الغذائية المكجكدة فييا
 :االمراض -2

 مثؿ الجدرم الذم حاكلت البمدية 3     انتشرت خالؿ الحرب كثيران مف األمراض الجمدية
، 4القضاء عميو عف طريؽ التطعيـ، كاستأجرت لذلؾ مكانيف في المدينة مف أجؿ تمقيح األطفاؿ

، كما انتشرت أمراض التيفكس 5، كلكف الحرب ساعدت عمى انتشاره بشكؿ كبير4األطفاؿ
كالككليرا كالمالريا، حيث قامت البمدية بتغطية مصادر المياه مف أجؿ منع انتشار المرض الذم 

، كما انتشر داء الكمب حيث تـ ارساؿ المصابيف 6(ـ1911/ق1327)أصاب المدينة في عاـ 
، كانتشر مرض الجرب في المدينة حيث صدر قرار مف الجيات 7إلى استنبكؿ مف العالج 

، حيث كانت ىذه 8الصحية بكضع المصابيف في جامع المساكيف كمنعيـ مف الخركج منو
 .9األمراض تؤدم إلى كفاة الناس بشكؿ كبير

 . ساىـ الجفاؼ في سكء الكضع فقد أدل القحط الى كفاة عدد مف األشخاص: الجفاؼ -3
قامت القكات البريطانية بمحاصرة المكانئ مما أدل إلى انقطاع الفحـ الحجرم :الحصار -4

 . 10كالبتركؿ
 
 

                                                                 
. 137، ص3 النمر، تاريخ، ج1
. 135 ،134، ص3 النمر، تاريخ ، ج2
 .137، ص3 المرجع نفسو، ج3
. 50، 36ـ، ص1914/ق1330، 27/9 نابمس دفتر، 4
. 99ـ، ص1914/ق1330، 27/9 نابمس دفتر، 5
. 224ـ، ص1911/ق1327، 27/7 نابمس دفتر، 6
. 243ـ، ص1911/ق1327، 27/7 نابمس دفتر، 7
. 99ـ، ص1914/ق1330، 27/9 نابمس دفتر، 8
. 133، ص3 النمر، تاريخ، ج9

. 139، ص3 المرجع نفسو، ج10
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 :طوائف السكان: ثانيا

األغمبية الساحقة ؼ، 1تميزت نابمس عف غيرىا مف المدف بتجانس سكاني مف حيث الديف كالمغة     

األقميات األخرل كانت صغيرة كلـ كىؿ السنة، أالساحقة مف المسمميف كانكا بدكرىـ عمى مذىب 

. يكف ليا ثقؿ في الكاقع

 : األديان

 : المسممون -1

كجميعيـ كانكا عمى مذىب  (%95)    شكؿ المسممكف األغمبية المطمقة مف سكاف نابمس بنسبة 

 .2أىؿ السنة كالجماعة كيتبعكف المذىب الشافعي كالحنبمي كالحنفي الذم كاف مذىب الدكلة الرسمي

 .2الرسمي

    انتشرت الصكفية بشكؿ كبير في نابمس حيث كانت المساجد التي كاف فييا مكظفكف يقكمكف 

ككانكا يقكمكف بقراءة القرآف في ليمة نصؼ شعباف كقراءة المكلد 3بقراءة األكراد الصكفية قبؿ األذاف

( 27)كقراءة قصة االسراء كالمعراج في  (صمى اهلل عميو كسمـ)النبكم في ذكرل ميالد الرسكؿ 

، كمف أبرز الطرؽ الصكفية التي 4رجب كقراءة كرد السحكر في شير رمضاف قبؿ أذاف الفجر

 كىناؾ الطريقة 6 التي كاف ليا حمقة ذكر كمريدكف في نابمس5انتشرت في نابمس الطريقة النقشبندية

 التي كاف ليا كجكد كبير، كلقد قاـ الشيخ عبد الغني النابمسي أحد اقطاب 7الطريقة الشاذلية

                                                                 
. 34 دكماني، اعادة، ص1
. 22، 1 دركزة، مذكرات، ج2
 .25ـ، ص1897/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 3
 .64ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 4
الذم نشأ كعاش في اليند كمف ىناؾ  (ىػ 791- ىػ 717 )كتنسب إلى كلي اهلل شاه نقشبند محمد بياء الديف:  النقشبندية5

. 3العراقي، حكار، ص. انتشرت في البالد اإلسالمية
. 97، ص1 دركزة، مذكرات، ج6
ى  كلد بقرية عمارة قرب مرسية في بالد المغرب ، كانتقؿ إلى تكنس ، 656-593نسبة إلى أبي الحسيف الشاذلي :  الشاذلية 7

جاد الكريـ، طالئع، . كحج عدة مرات ، ثـ دخؿ العراؽ كمات أخيران في صحراء عيذاب بصعيد مصر في طريقو إلى الحج
. 27ص
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 بزيارة المدينة كذكر في رحمتو كثيران مف أحكاؿ التصكؼ كالمتصكفيف التي كانت منتشرة 1الطريقة

في نابمس، كقاـ بتجديد نشاطيا رجؿ مغربي جاء مف بالد المغرب كسكف في قرية ترشيحا قضاء 

، كانتشرت 2صفد كقاـ بالدعكة إلى الطريقة حيث كاف ليا أتباع في عكا كنابمس كمناطؽ أخرل

 بعد نزكؿ أحد أقطابيا المدينة كىك الشيخ مصطفى البكرم، كىناؾ الطريقة 3أيضا الطريقة الرفاعية

 ككاف ليذه الطرؽ أثر حميد في تيذيب سمكؾ الكثيريف مف 6 كالبدكية5 كالدسكقية4الطريقة القادرية

 .7مف الناس
     انتشرت كثير مف البدع التي كانت تخالؼ اإلسالـ بيف الناس ففي سجالت المحكمة الشرعية 

كرد ذكر كثير مف األمكر التي تـ رفعيا إلى المحكمة مف أجؿ إصدار الحكـ الشرعي في ىذه 
المسائؿ التي كانت النساء يقمف بيا كمطـ الخدكد كالصدكر كشؽ الثياب كتسكيد الكجكه كنزع 

 .8الحجاب عف الرأس
    يمكف تقسيـ المسمميف إلى ثالث طبقات الطبقة االكلى ىي طبقة النبالء الذيف تفرد أجدادىـ 
بحكـ مدينة نابمس، فكانت ليـ أراض كبيرة في األقضية الممحقة بمدينة نابمس كحتى أنيـ قسمكا 
نابمس إلى قسميف شرقي كغربي، كيعتمدكف في معيشتيـ عمى الزراعة، فكاف يقـك الفالحكف بزرع 

أراضييـ التي يمتمككنيا، كيعتمدكف عمى التجارة كخصكصان تجارة الحبكب كاألقمشة كيعتمدكف عمى 
الصناعة كخصكصان صناعة الصابكف التي كانت المصدر الكبير لمثركة، أما الطبقة الثانية فيي 
طبقة العكاـ الذيف يعممكف في قمع الحجارة كبيع الخضار كبعض األعماؿ الصغيرة كيسكنكف في 

                                                                 
 .35، ص2 النمر، تاريخ، ج1
 .113،ص 1 دركزة، مذكرات، ج2
ى  كيطمؽ عمييا البطائحية نسبة إلى مكاف كالية بالقرب 540 الرفاعية المنسكبة ألبي العباس أحمد بف الحسيف الرفاعي ت 3

. 17جاد الكريـ، طالئع، ص. مف قرل البطائح بالعراؽ
ى  ، كقد رزؽ 561تنسب لعبدالقادر الجيالني ، المتكفى سنة : القادرية . 64ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ،4

. 16جاد الكريـ، طالئع، ص.بتسعة كأربعيف كلدان ، حمؿ أحد عشر منيـ تعاليمو كنشركىا في العالـ اإلسالمي
ى  المدفكف بمدينة دسكؽ في مصر ، يدعي المتصكفة أنو أحد األقطاب 676-633تنسب إلى إبراىيـ الدسكقي :  الدسكقية 5

. 27جاد الكريـ، طالئع، ص.األربعة الذيف يرجع إلييـ تدبير األمكر في ىذا الككف 
ى  كلد بفاس ، حج كرحؿ إلى العراؽ ، كاستقر في طنطا حتى كفاتو ، كلو فييا 634-596كتنسب إلى أحمد البدكم:  البدكية 6

. 27جاد الكريـ، طالئع، ص . ضريح مقصكد
. 35، ص2 النمر، تاريخ، ج7
 .94ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 8
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بيكت صغيرة ككانت حياتيـ بائسة في النكاحي، كأما الطبقة الثالثة فيـ الجباليكف الذيف يسكنكف 
 .1محمة القيسارية ككانت معيشتيـ سيئة كمالبسيـ رثة

 
-(ـ1871/ق1288)  كيبيف ىذا الجدكؿ عدد السكاف المسمميف مف عاـ 

 :كىك عمى النحك اآلتي (ـ1922/ق1338)
  (12 )جدول 

( م1922/ه1338(-)م1871/ه1288)عدد المسممين في نابمس من عام 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

. 107، ص1 التميمي، كالية، ج1
. 32 شكلش، تحكالت، ص2
. 218ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كالية بيركت، 3
. 206، ص 2 الدباغ، بالدنا، ج4
. 90، ص 1 التميمي، كالية، ج5
. 208، ص 2 الدباغ، بالدنا، ج6

 مالحظات عدد المسممين العام

 حسب الزكاندر شكلش "بيت"1356 ـ18712/ق1288

 حسب اإلحصاء العثماني 16710 ـ19003/ق1318

 حسب اإلحصاء العثماني 18386 ـ19044/ق1322

 حسب اإلحصاء العثماني 2014 ـ19115/ق1227

 حسب اإلحصاء العثماني 15238 ـ19226/ق1341
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 :النصارى -2
، حيث يعمؿ 1شكؿ النصارل كبرل األقميات في نابمس، ككانكا في معظميـ حرفييف كتجاران

 كبعضيـ يسكف 3 ككاف معظميـ يسكف في محمة الغرب2معظميـ في حرفتي الحدادة كالصباغة
، ككانت أغمبية النصارل مف الرـك الشرقييف الذيف يتبعكف المذىب األرثكدككسي 4محمة الحبمة

الذم كاف مذىب جميع النصارل في نابمس، كلكف ظير الى جانبو المذىب الكاثكليكي الذم 
كبنكا عمييا ديران  (ـ1868/ق1286)تحكؿ إليو عدد مف النصارل كقامكا بشراء أرض في عاـ

سمي بدير الالتيف، كقاـ بعض النصارل ايضان باّتباع المذىب البركتستانتي عف طريؽ 
المبشريف االلماف كاإلنجميز، الذيف اشتركا أرضان كأنشأكا عمييا دير فنشر الذم ضـ كنيسة 

، كأنشأكا أيضا نكالن حديثان 5(ـ1900/ق1318)كمدرسة، كما أنشأكا مستشفى اإلرسالية في عاـ
 .  6كمعصرة زيت حديدية

       يمثؿ كؿ طائفة مف الطكائؼ المختمفة مختار لألمكر الحياتية كيقـك برعاية أمكر الطائفة 
كالعالقة مع الجيات الرسمية، كىناؾ أيضا خكرم أك قس يمثؿ الجانب الديني كالركحي ككاف 

، كمثؿ 8 كخكرم الطائفة يعقكب عكاد7مختار طائفة الالتيف في محمة الغرب اسركفيـ أسعد جيشاف
 كطائفة األرثكذككس مثميا افكامبكس ابف 9كمثؿ القس يكحنا بف صالح بف قرة طائفة البركستانت

، ككانت ىناؾ ىيئة مختاريف تمثؿ النصارل القاطنيف في محمة الغرب 10مكسى بف شحادة القسيس
 .11تقـك عمى أمكر النصارل في المحمة كالميراث كالزكاج كالطالؽ

                                                                 
. 34 دكماني، اعادة، ص1
 .107، ص1 التميمي، كالية، ج2
. 226ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ،3
. 203ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 4
. 38، ص2 النمر، تاريخ، ج5
. 34 دكماني، اعادة، ص6
 .35ـ، ص1918/ق1334، 49 نابمس سجؿ، 7
. 35ـ، ص1918/ق1334، 49 نابمس سجؿ، 8
. 223ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 9

. 213ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 10
 .179ـ، ص1916/ق1344، 48 نابمس سجؿ، 11
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     شارؾ النصارل في لجنة االنتخابات التي شكمت مف أجؿ انتخابات البمدية في 
، كقاـ كفد مف النصارل األرثكذكس بعمؿ ككالة في المحكمة الشرعية في 1(ـ1892/ق1308)عاـ

مف جنيف لمذىاب إلى القدس مف أجؿ المطالبة بحقكؽ " بشارة عطا اهلل"نابمس مف أجؿ تكميؼ 
 ككاف ليـ أكقاؼ تخصص مف أجؿ االنفاؽ 3، ككاف لمنصارل مقابر خاصة بكؿ طائفة2الطائفة

 . 4عمى الفقراء النصارل الساكنيف في نابمس
:  السكاف النصارل في مدينة نابمس عمى النحك اآلتي   كتشير اإلحصائيات أف عدد

  (13 )جدول 

( م1922/ه1338(-)م1871/ه1288)عدد النصارى في نابمس في الفترة ما بين 

                                                                 
. 61ـ، ص1892/ق1308، 1\27 نابمس دفتر، 1
. 320ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 2
. 149ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 3
. 295ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ،4
. 32 شكلش، تحكالت، ص5
. 218ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كالية بيركت، 6
. 206، ص 2 الدباغ، بالدنا، ج7
. 90، ص 1 التميمي، كالية، ج8
. 208، ص 2 الدباغ، بالدنا، ج9

 مالحظات المجموع البروتستانت الالتين الروم العام

 حسب الزكاندر شكلش 96 13 13 70 ـ18715/ق1288

 حسب اإلحصاء العثماني 544 156 144 244 ـ19006/ق1318

 حسب اإلحصاء العثماني 602 146 115 341 ـ19047/ق1322

 حسب اإلحصاء العثماني 725 180 108 437 ـ19118/ق1227

 حسب اإاحصاء العثماني 544 - - - ـ19229/ق1341
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 : السامريون -3
 في 1(ـ1441/ق845)  اختمؼ المؤرخكف في أصؿ السامرييف فذكر المقريزم، أحمد بف عمي

كتابو المكاعظ كاالعتبار أف السامرييف ليسكا مف بني اسرائيؿ كأنيـ قدمكا مف بالد المشرؽ كسكنكا 
بالد الشاـ كتيكدكا، كذكر أيضا أف أصميـ مف بالد فارس كانيـ ىاجركا إلى بالد الشاـ مع كؿ ما 

 .يممككف مف دكاب كخيكؿ كأسمحة
 بف رحبعـ فصار بعده، مف إسرائيؿ بني ممؾ افترؽ مات لما داكد بف سميماف أف"      كذكر أيضا

 كسكف إسرائيؿ، بني مف أسباط عشرة عمى نياط بف يربعـ كممؾ بالقدس، ييكدا سبط عمى سميماف
 مات، أف إلى اهلل دكف مف عبادتيما إلى العشرة األسباط دعا عجميف كاتخذ القدس، عف خارجَا
 أف إلى األكثاف، كعبادة باهلل الكفر في طريقتو مثؿ عمى ممكؾ عدة بعده مف إسرائيؿ بني ممؾ فكلّي
 بقنطار شامر اسمو رجؿ مف مكانان فاشترل يكسؼ، بف منشا سبط مف نكذب بف عمرم ممكيـ
 ىذا حكؿ كصير المكاف، منو اشترل الذم شامر اسـ مف اشتقو باسـ كسماه قصران فيو كبنى فضة،
 إسرائيؿ بني ممكؾ فاتخذىا مات، أف إلى ممكو كرسّي كجعميا شمركف، مدينة كسماىا مدينة القصر

 كثف كعبادة باهلل، الكفر عمى كىـ إيال، بف ىكشاع كلي أف إلى فييا زالكا كما لمممؾ، مدينة بعده مف
 المكصؿ، ممؾ سنجاريب عمييـ اهلل سمط أف إلى األنبياء، قتؿ مع األكثاف، مف كغيره بعؿ

 مف شمركف في مف جميع كمعو كجاله أسيران ىكشاع كأخذ سنيف، ثالث شمركف بمدينة فحاصرىـ
 مدينة مف إسرائيؿ بني ممؾ حينئٍذ مف فانقطع كحمكاف، كنياكند كبمخ بيراه كأنزليـ إسرائيؿ، بني

حدل سنة مائتي مّدة السالـ عميو سميماف بعد مف ممككا بعدما شمركف  إف ثـ سنة، كخمسيف كا 
 ليعمركىا، فييا كأنزليـ كحماه، كبابؿ ككشا أىؿ مف كثيران شمركف إلى نقؿ المكصؿ ممؾ سنجاريب

 فتعممكىا التكراة، عمميـ مف إلييـ فسير يشمركف، عمييـ الكحش ىجـك كثرة مف يشككف إليو فبعثكا
 فال كالعيف، كالخاء كالياء األلؼ أحرؼ، أربعة ناقصة يقرؤكنيا كصاركا يجب، ما غير عمى

 بمدينة لسكناىـ بالسامرة األمـ بيف كعرفكا التكراة، قراءتيـ في األحرؼ ىذه مف بشيء ينطقكف
 . 2"شمركف

                                                                 
. 252، ص3 المقريزم، المكاعظ، ج1
. 252، ص3 المقريزم، المكاعظ، ج2
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 كاف تكاجدىـ األساسي في نابمس فمقد 1       كاف السمرة عمى مر التاريخ جماعة شديدة التماسؾ
أف " نزىة المشتاؽ"في كتابو  (ـ1165/ق560ت)ذكر اإلدريسي، محمد بف محمد بف عبد اهلل
، كلقد حافظكا عمى كجكدىـ فيـ ال يتزكجكف إال مف 2السامرييف ال يكجدكف إال في ىذه المدينة

  .3بعضيـ البعض كيعيشكف في مناطؽ منعزلة كال يأكمكف مف طعاـ غيرىـ
 ُيقاؿ أحدىما متبايناف، صنفاف السمرة أف (ـ957/ق346)المسعكدم، عمي بف الحسيف كذكر  " 
 في التي التكراة أف تزعـ كالسامرة. العالـ بِقَدـ يقكؿ الصنفيف أحد الركشاف، كاآلخر الككشاف، لو

 كُغّيرت ُحّرفت مكسى تكراة كيقكلكف السالـ عميو مكسى أكردىا التي التكراة ليست الييكد أيدم
 أحمد بف محمد الريحاف أبك كذكر. غيرىـ دكف بأيدييـ ما ىي التكراة كأف كُبّدلت،
 نصر بخت بّدليـ الذيف األبداؿ كىـ: قاؿ. باألمساسية ُتعرؼ السامرة أّف (ـ1047/ق440)البيركنّي
 فمـ إسرائيؿ، بني عكرات عمى كدلكه أعانكه السامرة ككانت كأجالىا، الييكد أسر حيف بالشاـ

 الييكدية مف ممتزجة كمذاىبيـ يده، تحت مف فمسطيف كأنزليـ يسبيـ كلـ يقتميـ كلـ يحاربيـ
 حّد يدخمكف كال كنائسيـ، كبيا نابمس، ُيسمى فمسطيف مف بمكضع يككنكف كعاّمتيـ كالمجكسية،

 المقدس الييكؿ كحّكؿ كاعتدل ظمـ إنو يّدعكف ألنيـ السالـ، عميو النبي داكد أياـ منذ المقدس بيت
ذا الناس، يمسكف كال المقدس، بيت كىك إيميا، إلى نابمس مف  مف بنبّكة يقّركف كال اغتسمكا، مسكىـ كا 
 .4".إسرائيؿ بني أنبياء مف السالـ عميو مكسى بعد كاف

 :5تقـك عقائد السامرييف عمى خمسة أمكر
االعتقاد بالكحدانية باهلل كاإليماف بأف مكسى أعظـ الرسؿ كخاتميـ كأف التكراة ىي كتاب اهلل 

المنزؿ عمى مكسى كأف جبؿ جرزيـ ىك القبمة كمركز الحج كأف خيمة االجتماع كتابكت العيد 
كسائر االنية المقدسة مدفكنة فيو، كاإليماف باليـك اآلخر كأف اهلل سكؼ يحاسب عباده عف 

. أعماليـ
 

                                                                 
 .34 الدكماني، اعادة، ص1
. 113، ص2 االدريسي، نزىة، ج2
. 50، ص2 النمر، تاريخ، ج3
. 253، ص2 المقريزم، المكاعظ، ج4
. 263،264، ص2 الدباغ، بالدنا، ج5
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 :1تقـك العبادة عند السامريف عمى أربع فرائض
 .صالة الصبح كصالة العشاء كتتككف الصالة مف إحدل عشرة ركعة: كعندىـ صالتاف: الصالة
يقكمكف بزيارة جبؿ جرزيـ كعندىـ ثالثة انكاع لمحج، حج الفطير،كحج األسابيع، كحج : الحج

 .المظاؿ
يمسككف عف الطعاـ مدة أربع كعشريف ساعة كىك يشمؿ الكبير كالصغير كال ينامكف : الصـك
 .خاللو
 .يعطكف كاحدان مف عشرة مف أرباحيـ إلى الكياف أك الفقراء: الزكاة

 ككاف بعضيـ يعمؿ في كظائؼ 2     كانكا يسكنكف في خط السامرة في محمة الياسمينة
، ككاف ىناؾ مختار يقـك عمى رعاية 4 كالبعض اآلخر يعمؿ في التجارة كالحرؼ3الحككمة

 ككانكا في كثير مف األحياف يمجؤكف إلى المحكمة الشرعية 5شؤكف الطائفة مع الجيات الرسمية
 ككانت عالقتيـ مع المسمميف عالقة 6الشرعية مف أجؿ حؿ مشاكؿ الميراث التي تقع بينيـ

طيبة حيث كانكا يتكممكف المغة العربية في بيكتيـ كخارجيا كأما لغتيـ السامرية أك العبرانية 
 كيمبسكف مثؿ لباس النابمسييف 7القديمة كما يقكلكف فيستعممكنيا في جميع طقكسيـ الدينية

، 8باستثناء الكينة الذيف يضعكف عمائـ حمراء كال يحمقكف شعكرىـ بؿ يضعكنيا كراء رؤكسيـ
يعتقد السامريكف بأف الكينة ليـ قدرة عمى التنجيـ كفييـ قكة الشفاء مف األمراض، كلقد كانت 

 .9بعض النساء المسممات يزرف الكينة مف أجؿ الكيانة كالسحر

                                                                 
. 145-143، ص1 التميمي، كالية، ج1
. 69ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ،2
. 72ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ،3
. 34 دكماني، اعادة، ص4
. 69ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 5
. 177ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 6
. 105 عارؼ، مدينة، ص7
. 50، ص2 النمر، تاريخ، ج8
. 147، ص1 التميمي، كالية، ج9
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، أما 1     اىتـ الباحثكف األكربيكف بدراسة أحكاؿ كعقائدىـ خصكصان في القرف التاسع عشر
:  بالنسبة لعددىـ خالؿ فترة الدراسة فكاف عمى النحك اآلتي

 
  (14 )جدول 

( م1922/ه1338(-)م1871/ه1288)عدد السامرين في الفترة ما بين 
 
 
 
 
 

 

 انحصر الكجكد الييكدم في نابمس عمى عدد قميؿ كذلؾ لككف المدينة مكطف : الييود -4
السامرييف كمقرىـ كبالرغـ مف ذلؾ فقد سكنتيا بعض األسر الييكدية في حكش الييكد في محمة 

 .8 الذم سمي باسميـ ككاف يطؿ عمى خاف التجار7القريكف

                                                                 
. 35 دكماني، اعادة، ص1
. 32 شكلش، تحكالت، ص2
. 218ـ، ص1900\ق1318 سالنامة كالية بيركت، 3
. 206، ص 2 الدباغ، بالدنا، ج4
. 90، ص 1 التميمي، كالية، ج5
. 208، ص 2 الدباغ، بالدنا، ج6
. 184ـ، ص1904\ق1322، 39 نابمس سجؿ،7
. 23، ص1 دركزة، مذكرات، ج8

 مالحظات العدد العام

 حسب شكلش 12 2ـ1871/ق1288

 ما سر االرتفاع الكبير في عددـى 164 3ـ1900/ق1318

 ىؿ كانت الكفيات معادلة لممكاليد خالؿ الفترة 164 4ـ1904/ق1322

 بعد عشر سنكات تراجع عددـى 160 5ـ1911/ق1227

 التراجع بسبب ظركؼ الحرب العالمية االكلى 147 6ـ1922/ق1341
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 قاـ الييكد بإفساد بعض شباب نابمس حيث كانكا يرابكف كيبيعكف الخمر كال يبالكف بالزنا      
فقامت ضجة في المدينة مف قبؿ األىالي فقاـ القاضي كالمفتي كالعمماء بإنذارىـ، فخرجكا إلى 

، كحسب ما كرد في سجالت المحكمة الشرعية ك سجالت 1(ـ1893/ق1311)القدس في عاـ
بمدية نابمس فإف الكجكد الييكدم كاف كجكد فرديان ألسر ييكدية قميمة كلـ يكف الكجكد الييكدم 

معترفان فيو بشكؿ رسمي كبقية الطكائؼ، حيث لـ يكف ىناؾ مختار يمثميـ أماـ مؤسسات 
أنو بسبب عدـ كجكد ييكد  (ـ1908/ق1324)الدكلة، كجاء في سجؿ بمدية نابمس في عاـ

، كفي مكضع آخر 2مكسكية في لكاء نابمس فمذلؾ ال داعي إلجراء ذبح الييكد حسب شريعتيـ
، كجاء في سجؿ 3ذكر أنو تـ فرض غرامة عمى أسرة ييكدية لقياميا بفتح مصرؼ عمى الطريؽ

سجؿ المحكمة الشرعية أف احدل الييكديات جاءت الى المحكمة الشرعية مف أجؿ االشتكاء 
 .4عمى زكجيا

 :       ككاف عدد الييكد في نابمس خالؿ فترة الدراسة عمى النحك اآلتي
   (15 )جدول
( م1922/ه1338(-)م1871/ه1288)عدد الييود في نابمس في الفترة ما بين

 

 
 

 

 
                                                                 

 .68، 3 النمر، تاريخ، ج1
. 83ـ، ص1908/ق1324، 27/4 نابمس دفتر،2
. 58ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر،3
. 38ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 4
. 32 شكلش، تحكالت، ص5
. 218ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كالية بيركت، 6
. 206، ص 2 الدباغ، بالدنا، ج7
. 90، ص 1 التميمي، كالية، ج8
. 208، ص 2 الدباغ، بالدنا، ج9

 مالحظات العدد العام

 حسب الزكاند شكلش 14 5ـ1871/ق1288

 حسب اإلحصاء العثماني 54 6ـ1900/ق1318

 حسب اإلحصاء العثماني 50 7ـ1904/ق1322

 حسب اإلحصاء العثماني 29 8ـ1911/ق1227

 حسب اإلحصاء العثماني 16 9ـ1922/ق1341
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 :العالقة بين السكان: ثالثًا

     حرصت الدكلة العثمانية عمى االستقرار في داخؿ المدف كالقرل حيث لـ تكف تتدخؿ في كثير 
مف األمكر ما داـ السكاف يدفعكف الضرائب كيبتعدكف عف المشاكؿ، كامتازت نابمس بتجانس 

مف السكاف مسممكف، كالبقية نصارل كسامريكف كىناؾ بعض الييكد،  (%90)سكاني ألف أكثر مف 
 كالسمرة في محمة الياسمينة كلكف الكضع 1صحيح أف النصارل كانكا يسكنكف محمة الغرب

اإلجتماعي كاف طبيعيان حيث كانت البيكت متجاكرة مع المسمميف ككانكا يشتركف كيبيعكف بعضيـ 
البعض حتى أف النصارل كالسمرة كانكا يذىبكف إلى المحكمة الشرعية مف أجؿ فض النزاعات مع 

، ككاف األطفاؿ 2بعضيـ أك مع المسمميف ككانت المحكمة تتعامؿ معيـ بسكاسية كدكف تمييز
األيتاـ مف الطائفة السامرية، كمف النصارل كاف مدير دار االيتاـ يتكلى مسؤكلية إدارة أمكاليـ 

، كمف الالفت أف الطائفة األرثكذكسية في نابمس كجنيف تكجيت إلى المحكمة الشرعية 3كأعماليـ
، كلـ 4مف أجؿ رفع عريضة إلى الكنيسة في القدس مف أجؿ نيؿ حقكقيـ في التمثيؿ في الكنيسة

تتأثر العالقة بيف المسمميف كالنصارل بما كاف يحدث مف فتف في المناطؽ المجاكرة كدمشؽ التي 
 .ـ18605/ق1277)جرت فييا مذبحة لمنصارل في عاـ 

    كانت العالقة بيف المجتمع المحمي كالدكلة تتـ عف طريؽ ممثميف مف مختمؼ الطكائؼ ككاف 
، كمف المالحظ أف النصارل كالسمرة شغمكا 6لكؿ طائفة مختاركف يمثمكنيـ مف ناحية دينية كمدنية

، فنابمس اشتيرت بالتجارة كالصناعة ككاف 7مناصب في اإلدارة العثمانية ككاف ليـ تمثيؿ في البمدية
ككاف الجميع بغض النظر عف دينة كأصمو يمارس ىذه المينة بكؿ حرية، صحيح أف النصارل 

 لكف كاف ليـ كجكد في بقية األعماؿ، أما السامريكف 8تخصصكا في صناعة الحدادة كالصباغة
                                                                 

. 179ـ، ص1916/ق1334، 48 نابمس سجؿ، 1
 .52ـ، ص1897/ق1318، 34 نابمس، سجؿ، 2
. 241ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 3
. 295ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس، سجؿ، 4
. 82، ص3 كرد، خطط، ج5
. 35ـ، ص1916/ق1334، 49 نابمس سجؿ، 6
 .211ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كالية بيركت،7
. 107، ص1 التميمي، كالية، ج8
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فكانكا متخصصيف في كتابة المعامالت التجارية كشغمكا مناصب ىامة في اإلدارة العثمانية حيث 
 .1كاف مدير الطابك منيـ

     امتاز المجتمع النابمسي بالتنكع كاالنفتاح حيث كاف في المدينة نساء مف مختمؼ المناطؽ 
 كمصر كاليمف 3 كحمص كحمب كالالذقية2متزكجات مف أشخاص مف المدينة فتجد نساء مف دمشؽ

، كما كاف يسكف في المدينة أشخاص مف القرل المحيطة 4كاليمف كالحجاز كمختمؼ المناطؽ
بنابمس أك مف مدف بالد الشاـ كبعض العامميف في اإلدارات الحككمية، ككانكا جميعان يشكمكف 

مجتمعان متجانسان تسكده عالقة جيدة بيف مختمؼ مككناتو كلـ تكف تطفك عمى السطح الخالفات بيف 
. ىذه المككنات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
. 172ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 1
. 29ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 2
. 233ـ، ص1897/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 3
. 233ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 4
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 :العادات والتقاليد-أ

 : المالبس -1
  في فصؿ 1-ككاف مفتكحا مف األماـ-    كاف الرجاؿ في مدينة نابمس في السابؽ يمبسكف القنباز 

الصيؼ كالسركاؿ في فصؿ الشتاء ككانكا يمبسكف فكقيا جاكت بكماـ تسمى الدامر، كيمبسكف مع 
السركاؿ صدرية بأكماـ يسمكنيا المنتياف، ككانكا يمبسكف فكؽ الجاكت معطفان طكيالن مزركشان 

يسمكنو البشت كىك مف األزياء المنتشرة في إستانبكؿ كيككف مبطنان بالفراء ككاف البشت مككنان مف 
الحرير ككاف يمبسو األمراء ككبار التجار، أما لمفقراء فكاف مككنان مف الصكؼ، ككانكا يمبسكف 

، ككاف العمماء كالمشايخ 2يمفكنيا عمى رؤكسيـ، كمف ثـ ظير الطربكش (شمالت)عمائـ تسمى
يمفكنو عمى طرابيش طكيمة ليا شرابات  (يانس)يتعممكف بعمائـ بيضاء مف قماش رقيؽ يسمى 

 .3حريرية سكداء مبركمة، ككانكا يمبسكف فكؽ ثيابيـ الداخمية جبة  مف قماش صكفي
      أما لباس النساء فكاف فضفاضان ككف يمبسف سراكيؿ كبيرة كطكيمة جدان تربط عمى الساؽ فكؽ 

الجكزتيف كيسمى الشخشير كمف فكقو ثكب فضفاض، كيضعف عمى رؤكسيف كشاحا يسمى 
، كفي بداية القرف العشريف انتشرت الفساتيف المككنة مف حرير كقطف، ككاف قماشيا عمى 4الشنبر

األغمب مف صنع أكركبي، كمف تحت الفساتيف قمصانان كسراكيؿ طكيمة كيمففف رؤكسيف كشعكرىف 
 .5بخمار رقيؽ قطني أك حرير ابيض أك بمناديؿ قطنية كحريرية ممكنة

    أما االحذية فكانت مصنكعة في مدابغ المدينة مف جمد البقر أك االبؿ اك الغنـ ككانت 
، ككانت األحذية متنكعة منيا ما ىك مفتكح مف األماـ كمنيا ما يستر الجزء (صرماية)تسمى

. 6(صباطا)كمنيا ما كاف يستر جميع القدـ ككاف يسمى  (الكندرة )األمامي مف القدـ كيسمى 

                                                                 
 .52، ص1 دركزة، مذكرات، ج1
. 305، ص2 النمر، تاريخ، ج2
. 52، ص1 دركزة، مذكرات، ج3
. 306، ص2 النمر، تاريخ، ج4
. 57، ص1 دركزة، مذكرات، ج5
. 55،ص1 المرجع نفسو، ج6
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 :الزواج -2

    كانت الخطبة تتـ بأف تقـك أـ العريس بزيارة بيت العركس مع بعض أقاربيا مف أجؿ رؤية 
العركس، كبعد مكافقة الطرفيف يتـ كتابة عقد الزكاج عمى يد المأذكف الشرعي كيدعى األقارب 

حيث يذىب  (تقبيض المير)كالكجياء إلى كتابة العقد، ككانت تقاـ حفمة بعد كتابة الكتاب تسمى 
أىؿ العريس كأقاربيـ إلى بيت العركس كيدفعكف المير الكاجب دفعو معجال لكالدىا، كبعد ذلؾ 
يعيف يـك الحماـ لمنساء قبؿ الدخمة بيكميف حيث يستأجر أىؿ العركس حمامان مف الصباح إلى 

الظير كيعزمكف أقاربيـ كجيرانيـ عميو كفي يـك الدخمة يتـ تعيف حماـ الرجاؿ، كبعد ذلؾ تككف ليمة 
الحناء حيث يتـ مزج الحناء كيكضع عمى أيدم العركس كأقداميا كأيدم مف يرغبف مف النساء، ثـ 
يأتي يـك العرس حيث يأتي أىؿ العريس كأقاربيـ إلى بيت العركس ليتسممكىا، فيتغدكف عندىـ 
 .1كبعد أف تككف العركس قد لبست ثكب العرس كتزينت تخرج معيـ كمعيا أىميا الى بيت العريس

     بعد كصكؿ العركس إلى بيت العريس تعطى كرقة تيف أك جكز كبيرة خضراء عمييا قطعة مف 
عجيف طرية فتمصقيا في باب دار العريس، كيككف قد تـ تجييز دكة خشبية كحكليا كراسي تجمس 

عمييا النساء، كيقمف النساء بضرب العكد كالدؼ كالدربكة فيغنيف كيعزفف عمى اآلالت كيقمف 
بالرقص، كجرت العادة أف تبقى قريبات العركس في بيت العريس مدة ثالثة أياـ، كما جرت العادة 

عمى أف ييدم أقارب العريس لمعركسة ىدايا تسمى نقكطان ككاف أبك العركس يقـك بزيارتيا بعد 
ثالثة أياـ مف الزكاج كيأخذ ليا اليدايا كالحمكيات، كتزيد مصاريؼ بعض األعراس في نابمس عف 

مير " ، كبالنسبة لممير فقد جاء في سجالت المحكمة الشرعية أف المير مككف مف 2ليرة (100)
قرش، كثالث بدالت ثقمى، كأربع بدالت شيت، كطاسة حماـ،  (200)قرش كمؤجؿ  (950)مقدـ 

كسجادة، كمشط عظـ، كزكج مناشؼ، كقميص، كلباسيف بغت، كصندكؽ خشب، كمرآة، كخمسة 
.  3صحكف نحاس، كلجف نحاس، كزرة حماـ

                                                                 
. 117، 116، ص1 دركزة، مذكرات، ، ج1
. 109، ص 1 التميمي، كالية، ج2
. 1ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 3
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 :الوفاة -3

      كاف يتـ تشيع الجنازات في نابمس بالطبؿ في أغمب الحاالت كخصكصان إذا ما كاف المتكفي 
مف أصحاب الجاه أك الغنى، كبعد الدفف يتـ دعكة أقرباء المتكفى إلى مأدبة طعاـ أك يتـ إرساؿ 

الطعاـ إلى بيت المتكفى لمدة ثالثة أياـ، كما يتمكف القرآف الكريـ في ىذه األياـ كيقكمكف بختمو في 
، يتـ أخذ العزاء في بيت فيو قاعة كبيرة يؤخذ أىؿ الميت إلييا، كيأتي الناس إلى ىذه 1الميمة الثالثة

، أما النساء 2القاعة مف أجؿ تقديـ العزاء في الميت، كيقدـ في بيت العزاء القيكة كالسجائر كاألراكيؿ
فإنيف يمبسف السكاد شيريف إلى ثالثة اشير كيسترف رؤكسيف بالمناديؿ كاألغطية السكداء، كمف 
العادات التي كانت سائدة في نابمس أثناء تشييع الجنازة أف تقـك بعض النساء بتمزيؽ مالبسيف 
كتندفع نحك الجنازة تندب كتصرخ، كيكجد بعض النساء الالتي كف يستأجرف مف أجؿ النحيب 

 .كالبكاء كالندب
     تقع مقبرة نابمس في سفح جبؿ عيباؿ في الشرؽ الشمالي مف نابمس كمكانيا كثير اليكاء، 

كيحرصكف عمى أف يككف القبر جميال، كتقـك النساء بزيارة القبكر يـك الجمعة كيحرصف عمى أف 
تككف الزيارة كؿ أسبكع، كيذىبف إلى المقابر كىف يحممف األغصاف كالزىكر كيقمف بتزييف القبكر، 

كمف المنتشر في نابمس زيارة القبكر يـك العيد حيث يخرج معظـ السكاف كفي أيدييـ الممبس 
 .3كالبقالكة فيأكمكف كيكزعكف البقية عمى الفقراء عف أركاح المكتى

      اشتكى بعض األىالي مف انتشار البدع في الكفاة إلى المحكمة الشرعية حيث كانت النساء 
يخرجف إلى المقابر كيمزقف ثيابيف كيمطمف عمى كجكىف كيخرجف بدكف حجاب فأصدر القاضي 

. 4أمران بمنع مثؿ ىذه األمكر حتى كلك بالقكة
 

                                                                 
. 112، ص1 التميمي، كالية، ج1
. 122، ص 1 دركزة، مذكرات، ج2
. 112، ص1 التميمي، كالية، ج3
. 94ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 4
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 االلقاب-ب

    انتشرت بعض األلقاب في فترة الدراسة ككانت ىذه األلقاب تدؿ عمى المكانة االجتماعية كمف 
 :ىذه األلقاب

استخدـ ىذا المقب بشكؿ محدكد لمداللة عمى المكانة الرفيعة كىك لقب فخرم رسمي : 1آغا -1
، كآغا مفرد جمعو 2تقتضيو مكانة الشخص في المجتمع كيطمؽ عمى المدنييف كالعسكرييف

آقا كىي بمعنى األب أك العـ كتأتي أيضا : آغكات كىي كممة تركية محرفة عف أصميا الفارسي
آغا : ، منيا3بمعنى السيد اآلمر، استعمميا العثمانيكف لدالالت كثيرة عبر تاريخيـ الطكيؿ

، كاف مسؤكال عف األمف كالنظاـ في 4االنكشارية لقب أبرز رجاؿ الدكلة كىك بمثابة قائد الجيش
 . 5العاصمة االمبراطكرية كالقصر السمطاني، كأطمؽ أيضا عمى مسؤكؿ القصر السمطاني

كفي بعض األحياف تمفظ بيؾ كىي كممة تركية قديمة أصميا فارسي بمعنى حكيـ أك : 6بك -2
، كاتسع 7مقدس أك رئيس، كأصبحت عند التركماف مف ألقاب التشريؼ يقابميا في العربية أمير

استعماؿ المقب ليشمؿ األمراء دكف مرتبة الباشا، كفي العصر العثماني المتأخر منحو السمطاف 
 . 8ألبناء حاممي لقب الباشا

، شاع 10لقب فخرم أصميا يكناني دخمت المغة التركية كتعني الصاحب كالمالؾ كالسيد: 9أفندي -3
، كيستعمؿ 1شاع استعمالو في العصر العثماني بيف المثقفيف كالسياسييف كالعمماء كمقب تشريفي

 .2كيستعمؿ المقب في بالد الشاـ الى يكمنا ىذا
                                                                 

. 156ـ، ص1907/ق1325، 41 سجؿ نابمس، 1
. 83 االلقاب، بركات، ص2
. 11 الخطيب، معجـ، ص3
. 156، 1 دكزم، تكممة، ج4
. 12 الخطيب، معجـ، ص5
 .156ـ، ص1907/ق1325، 41 سجؿ نابمس، 6
. 83 الخطيب، معجـ، ص7
. 273، ص 1 عمر، معجـ، ج8
. 171ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 9

. 150 بركات، االلقاب، ص 10
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، كقد أدخمت عمييا كممات لتككيف 4فخر مف التباىي بما لمشخص مف المحاسف: 3فخر األمراء -4
 .5ألقاب مركبة كعرفت ىذه األلقاب المركبة في الدكلة العثمانية

 .7صاحب المكرمة كتعني الرجؿ المحتـر كالمقدر كالمبجؿ: 6مكرمتمو -5
، كىك لقب يدؿ عمى المكانة 9الرفع ضدالكضع كرفعو فارتفع كالرفع تقريبؾ لمشيء: 8رففعتمو -6

 .المرتفعة
 : المناسبات واالحتفاالت-ج

     شيدت نابمس احتفاالت متعددة شاركت فييا جميع فئات المجتمع كيمكف تقسيـ االحتفاالت 
 :كالمناسبات إلى نكعيف

ربيع  (12)حيث كانت تقاـ االحتفاالت في ذكرل المكلد النبكم في : احتفاالت كمناسبات دينية -1
 ككاف االحتفاؿ يقاـ في جامع النصر في كسط المدينة حيث تزيف المدينة، 10االكؿ مف كؿ عاـ

ككاف يقاـ احتفاؿ رسمي يحضره المتصرؼ كجميع مكظفي الدكلة حيث يتـ فيو قراءة المكلد 
النبكم الشريؼ عمى يد مكظؼ خاص بمثؿ ىذه المناسبات كما كاف يتـ قراءة األناشيد كالمدائح 

، كمف المناسبات التي كانت تحيى 11النبكية الشريفة، ككاف يتـ تكزيع الحمكيات عمى الحاضريف
حيث يتمى دعاء " ليمة الشعمة" حيث كاف يطمؽ عمى ىذه الميمة 12في نابمس ليمة نصؼ شعباف

نصؼ شعباف كيتـ الدعاء في ىذه الميمة في الجكامع بصكت مرتفع العتقادىـ بأف ىذه الميمة 

                                                                                                                                                                                              
 .104، ص1 عمر، معجـ، ج1
 .36 الخطيب، معجـ، ص2
. 166ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ ، 3
. 676، ص2 مصطفى، معجـ، ج4
. 165 بركات، االلقاب، ص5

 .161ـ، ص1907/ق1325، 41 سجؿ نابمس، 66
. 94، ص10 دكزم، تكممة، ج7

. 171ـ، ص1907/ق1325، 41 سجؿ نابمس، 88
. 267 الرازم، مختار، ص 9

. 346ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ 10
 .101-100، ص1 دركزة، مذكرات، ج11
. 346ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ 12
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رجب مف  (27)، كيحتفؿ أيضا بذكرل اإلسراء كالمعراج في 1ترفع فييا أعماؿ العباد إلى اهلل
بعد صالة المغرب كيتـ الدعاء 2كؿ عاـ حيث كاف يتـ قراءة قصة حادثة االسراء كالمعراج  

رمضاف مف كؿ عاـ حيث كانكا يقكمكف  (27)كاالبتياؿ فييا، كيحتفؿ ايضا بميمة القدر في 
 .3الميؿ في الجكامع، كيحتفمكف بذكرل اليجرة النبكية ايضا

حيث كاف يقاـ ميرجاف كبير في ذكرل جمكس السمطاف عمى العرش : االحتفاالت الرسمية -2
لجمكس السمطاف عبد الحميد الثاني عمى العرش  (25)، كفي الذكرل 4ككاف يقاـ في كؿ عاـ

حيث أىدل السمطاف نابمس في ىذه المناسبة  (ـ1900/ق1318)أقيـ احتفاؿ ضخـ في عاـ
، ككانت تشكؿ لجنة مف أجؿ تنظيـ 5المنارة التي تـ كضع حجر األساس ليا في ىذا اليـك

، كمف المناسبات التي كاف يتـ 7كيتـ في االحتفاؿ تكزيع الحمكيات عمى الحاضريف6االحتفاؿ 
 كيتـ إطالؽ االلعاب النارية 8االحتفاؿ فييا يـك إعالف الدستكر حيث تزيف الشكارع كالمحالت

 .9بمناسبة ىذا اليـك
 :  أماكن النزىة-د

      كانت كسائؿ التسمية محدكدة في نابمس ككانت في أحياف أخرل مستيجنة كمف أىـ مكاقع 
 : النزىة التي كانت مكجكدة

 في محمة الشكيترة كقامت 10(ـ1911/ق1329)تـ إنشاء حديقة عامة في عاـ : حديقة البمدية -1
كال تزاؿ بعض ىذه  تياجؿ زراعأ يافا مف كشجر مف أشتاؿ البمدية بتجييزىا حيث تـ شراء

                                                                 
. 101، ص1 دركزة، مذكرات، ج1
 .346ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ 2
. 101، ص1 دركزة، مذكرات، ج3
 .136ـ، ص1908/ق1324، 27/4 نابمس دفتر 4
 .73، 3 النمر، تاريخ، ج5
 .138ـ، ص1908/ق1324، 27/4 نابمس دفتر 6
. 11ـ، ص1909/ق1325، 27/5 نابمس دفتر 7
. 107، ص3 النمر، تاريخ، ج8
. 117ـ، ص1909/ق1325، 27/5 نابمس دفتر 9

. 124، ص2 النمر، تاريخ، ج10
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نشاء بركة مياه 2ىا كما قامت بتبميط1األشجار قائمة  لييا عف طريؽ إ كتكصيؿ المياه 3كا 
 كشراء قكارير فخار ىا،جؿ تعميرأزمة مف القامت بشراء األدكات اؿكما   ،4مكاسير حديديو

، كأصبحت الحديقة مكانان يذىب إليو السكاف مف أجؿ النزىة، كيكجد مكانيا في 5ىا فيىالكضع
 .الكقت الحالي مكتبة البمدية، كما تزاؿ االشجار كالبركة كالبالط مكجكدة الى اآلف

يقع عمى جبؿ جرزيـ في الجية الجنكبية كيكجد في المكقع مغارة كبيرة طبيعية، : مكقع العراؽ -2
ـ كتحيط بيا  (200)ـ كاتساعيا الى الداخؿ (10)ـ تقريبان كعرضيا  (15)يبمغ ارتفاع المغارة 

أشجار التيف، يخرج السكاف إلى المغارة في يـك الجمعة كيجمسكف أماميا يقضكف معظـ يكميـ 
 .6ىناؾ

 التعميم: رابعًا
     اشتير سكاف مدنية نابمس بميميـ لمعمـ كالمعرفة كليس أدؿ عمى ىذا األمر مف كجكد ما يقارب 

  كبيركت كالقاىرة 7طالب مف طالب المدينة يدرسكف في معاىد كجامعات إستانبكؿ (300)
، ككاف في المدينة عدد مف العمماء الذيف كانت ليـ مكانة عممية رفيعة، ككاف التعميـ في 8كاكركبا

 : نابمس يتـ عمى النحك اآلتي
 .المدارس اإلسالمية -1

      انتشرت في المساجد مدارس لتعميـ القرآف كالفقو كالقراءة كالحساب ككاف يقـك  بالتدريس 
معممكف يخضعكف المتحاف يتـ مف خاللو اختبار قدرتيـ عمى التعميـ كالفتكل كالتحقؽ مف أىميتو 

،كيقـك بيذا االمتحاف لجنة مككنة مف عدد مف 9كلياقتو كاقتداره عمى القياـ بأداء كظيفة التدريس

                                                                 
 .132ـ، ص1911/ق1327، 27/7 نابمس دفتر، 1
 .35ـ، ص1911/ق1327، 27/7 نابمس دفتر، 2
. 95ـ، ص1911/ق1327، 27/7 نابمس دفتر، 3
 .155ـ، ص1911/ق1327، 27/7 نابمس دفتر، 4
 .159ـ، ص1911/ق1327، 27/7 نابمس دفتر، 5
. 114، ص1 التميمي، كالية، ج6
 .55ـ، ص1897/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 7
. 182، ص 1 التميمي، كالية، ج8
 .207ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 9
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، ككاف مدير المدرسة يسمى بشيخ مدرسة 3 باإلضافة إلى مفتى المدينة2كدمشؽ1عمماء نابمس
، كيخصص راتب لممدرسيف كفي أحياف 5، ككاف المدرسكف يكرثكف أبنائيـ كظيفة التدريس4الجامع

 .6أخرل كاف التدريس مجانا
     كجد في كؿ جامع مف جكامع نابمس مدرسة، فالجامع الصالحي الكبير في محمة العقبة كانت 

، ككجد فييا غرؼ صغيرة 7المدرسة المكجكدة فيو تحتكم عمى عدد مف الغرؼ المخصصة لمتعميـ
، كضمت عدد مف المدرسيف مف أصحاب التخصصات المختمفة، ككاف يتـ في 8يناـ فييا الطالب

، كفي المدرسة تدريس عاـ لممصميف كتدريس 9المدرسة في بداية كؿ عاـ فتح باب تسجيؿ الطمبة
 11 كيتـ فيو تدريس العمـك المختمفة باإلضافة إلى تدريس الفقو الشافعي10خاص لطالب المدرسة

،ككاف عدد الطالب في المدرسة 12كالكعظ كاإلرشاد كتحفيظ القرآف الكريـ كتدريس الحديث الشريؼ
، كفي مسجد 13خمسيف طالبان ككاف مدير المدرسة الشيخ مكسى (ـ1903/ق1321)في عاـ
 15 يكجد فييا غرؼ صغيرة لسكف الطالب،14في محمة القريكف كاف أيضا يكجد مدرسة (البيؾ)العيف

كالكعظ 18 كالفقو الحنفي17 كالفقو الشافعي16يتـ مف خالليا تدريس العمـك العامة كتحفيظ القرآف

                                                                 
. 207ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ،1
. 241ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 2
. 278ـ، ص 1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 3
. 93ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 4
. 192ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 5
 .141ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 6
. 358ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ،7
. 33، ص1 دركزة، مذكرات، ج8
. 2ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ،9

. 183ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ،10
. 191ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ،11
 .60ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ،12
. 423ـ، ص1903/ق1321 سالنامة نظارات معارؼ عمكمية، 13
. 2ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ،14
 .35، ص1 دركزة، مذكرات، ج15
 .343ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 16
. 281ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 17
 . 322ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 18



144 
 

، كفي جامع النصر في محمة القريكف كاف يتـ تعميـ 2، كعدد الطالب فييا عشركف طالبان1كاالرشاد
، كفي جامع 6كتدريس الحديث الشريؼ5 كالكعظ كاإلرشاد4كالشافعي3العمـك المختمفة كالفقو الحنفي

، كفي جامع الساطكف كاف 8باإلضافة إلى الفقو الحنفي7جامع التينة كاف يتـ تعميـ العمـك المختمفة
كفي جامع الخضر في محمة الغرب كاف يتـ 10 باإلضافة إلى الفقو الحنفي9يتـ تعميـ العمـك العامة
كفي جامع الحنابمة في محمة الغرب كاف يتـ تدريس العمـك المختمفة 11تدريس العمـك العامة

.  12باإلضافة إلى الفقو الحنبمي
 :المدارس الرسمية -2

 :كاف التعميـ في المدارس الحككمية يشمؿ عدة مراحؿ
، 13االبتدائية الدنيا كمدتيا خمس سنكات ككاف التعميـ في ىذه المرحمة إلزاميان: المرحمة األكلى- أ

ككاف المنياج في ىذه المرحمة يدرس فييا القراءة كالقرآف الكريـ كالتجكيد كاألخالؽ كمختصر 
 .14الحساب كمختصر الجغرافيا كالتاريخ العثماني

، ككانت تدرس 15الرشدية كىي المرحمة االبتدائية العميا كمدتيا أربع سنكات:  المرحمة الثانية- ب
المغة العربية كالفارسية كعمـ الحساب كأصكؿ مسؾ الدفاتر كرسـ الخطكط كمبادئ اليندسة 

                                                                 
 .191ـ، ص 1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 1
. 423ـ، ص1903/ق1321 سالنامة نظارات معارؼ عمكمية، 2
 .217ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 3
. 192ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 4
 .176ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 5
. 293ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 6
. 223ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 7
 .186ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 8
 .71ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 9

 .207ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 10
 .174، ص 1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ،11
. 18ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 12
 .5 عبدة، االكضاع، ص13
. 215ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كاليت بيركت،14
. 5 عبدة، االكضاع، ص15
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كالتاريخ العثماني كالجغرافيا، ككانت تضاؼ بعض المكاد لمدارس اإلناث مثؿ عمميات الخياطة 
 .1كتدبير البيكت

اإلعدادية التي كانت تسمى المكتب اإلعدادم كمدة الدراسة فييا ثالث سنكات، : المرحمة الثالثة- ت
 ك تدرس الكتابة كاإلنشاء التركي كأصكؿ 2ككانت ىذه المدارس تقاـ في مراكز األقضية كاأللكية

كأصكؿ الحساب، كمسؾ الدفاتر كالجغرافيا كالمغة العربية كاليندسة كعمـ المساحة كالقكانيف 
 .3العثمانية كالتاريخ العاـ كالفمسفة الطبيعية كالمنطؽ كالكيمياء كالجبر كالرسـ

فمقد كاف في مدينة نابمس  (ـ1900/ق1318)   كحسب ما جاء في سالنامة كالية بيركت في عاـ
 :مدرستاف حككميتاف ىما

 في عيد السمطاف عبد 4(ـ1879/ق1297)تأسست في عاـ: (مكتب ابتدائي)مدرسة ابتدائية - أ
، ككاف مديرىا الشيخ محمد زعيتر ككاف في 5الحميد الثاني في خاف التجار في محمة الحبمة

مدرسان، ككانت المدرسة تدرس القرآف الكريـ كالمغة التركية كالخط العربي  (13)المدرسة 
،كبناء المدرسة يتككف مف جناح 6كالحساب كالعقائد كعمـ الحاؿ كعمـ التجكيد كمبادئ لممعمميف

أرضي ينزؿ إليو مف الشرؽ بدرج مسكر كىك متصؿ بأرض الخالء خارج المدينة، كاحتكل عمى 
غرؼ جديدة مف الطراز الحديث كدكرة مياه كساحة كاسعة بيا بركة ماء، تستخدـ الستراحة 
األكالد، كىناؾ جناح عمكم لو ساحة بكسطيا بركة ماء، كاحتكل عمى ثالث قاعات كاف 

 . الطالب يجمسكف عمى األرض التي كانت مغطاة بألكاح خشبية
    ضمت المدرسة عشر غرؼ كثالثة صفكؼ ابتدائية كعندما يتخرج الطالب تمنح لو الشيادة 

، ككانت -تحكلت فيما بعد إلى بيت لمسكف- االبتدائية بعد أف يككف قد أتـ حفظ القرآف الكريـ 
مدة الدراسة في المدرسة أربع سنكات يدخميا الطالب في عمر سبع سنكات ككاف ينيي العاـ 

                                                                 
. 145-144، ص1 دركزة، مذكرات، ج1
. 5 عبدة، االكضاع، ص2
. 216-215ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كاليت بيركت،3
. 440ـ، ص1903/ق1321 سالنامة نظارات معارؼ عمكمية، 4
. 19ـ، ص1907/ق1325ب،41 نابمس سجؿ،5
. 215ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كالية بيركت، 6
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الدراسي بعد أف يخضع المتحاف شفكم يعطى عمى أثرىا شيادة نياية العاـ، ككانت المدرسة 
 .1طالبان (50-40)تتككف مف عدة فصكؿ يكجد في كؿ فصؿ 

ككاف فييا خمسة  (ـ1895/ق1313)تأسست في عاـ: (مكتب إعدادم)مدرسة إعدادية - ب
، تقع خارج المدينة بالقرب مف المستشفى الكطني، أطمؽ عمييا فيما بعد المدرسة 2صفكؼ

الغزالية كبعد االحتالؿ اإلنجميزم حكلت إلى مكتب لمحاكـ اإلنجميزم في نابمس كلـ يعد ليا 
، ككاف مدير المدرسة عمي 3كجكد في الكقت الحالي حيث ىدمت كبني مكانيا محالت تجارية

رضا، كفييا ستة مدرسيف يدرسكف المغة التركية كالعربية كالجغرافيا كالتاريخ كالمغة الفرنسية 
( 120)، ككاف في المدرسة 4كالجبر كاليندسة كمعمكمات حفظ الصحة كالعمـك الدينية كالخط

بمغ العدد  (ـ1998/ق1316) كفي عاـ 5(ـ1896/ق1314)طالبان كذلؾ في عاـ
 .7طالبان (214)بمغ العدد  (ـ1901/ق1319) كفي  عاـ 6طالبان(179)

 كمدرسة رشيدية 8(ـ1899/ق1317)    ككاف يكجد مدرسة ابتدائية أخرل تأسست في عاـ 
 كانت تتككف مف ثالثة صفكؼ ابتدائية متممة لممرحمة 9(ـ1889/ق1307)تأسست في عاـ

االبتدائية ككانت تقع بالقرب مف سرايا الحككمة في محمة القريكف، كتتككف المدرسة مف 
األكؿ يشمؿ دكرة مياه كغرفان، كالثاني يتككف مف خمسة صفكؼ،  كما قامت الدكلة : طابقيف

بتأسيس مدرستيف إحداىما في الجية الشرقية كاألخرل  (ـ1911\ق1329)العثمانية في عاـ 
في الجية الغربية كسميت بالرشادية الشرقية التي سميت فيما بعد بالمدرسة الصالحية نسبة إلى 

صالح الديف األيكبي كالرشادية الغربية التي سميت بالمدرسة الفاطمية كخصصت لمتعميـ 
، كلقد ضمت 1، كسميت بيذا االسـ نسبة لمسمطاف العثماني محمد رشاد الخامس10االبتدائي

                                                                 
. 139، ص1 دركزة، مذكرات، ج1
. 213، ص2 الدباغ، بالدنا، ج2
. 146، ص1 دركزة، مذكرات، ج3
. 215ـ، ص1900/ق1318 سالنامة كالية بيركت، 4
. 979ـ، ص1898/ق1316 سالنامة نظارات معارؼ عمكمية، 5
. 1196، صـ1900/ق1318 سالنامة نظارات معارؼ عمكمية، 6
. 419ـ، ص1903/ق1321 سالنامة نظارات معارؼ عمكمية، 7
. 440ـ، ص1903/ق1321 سالنامة نظارات معارؼ عمكمية، 8
 .213، ص2 الدباغ، بالدنا، ج9

. 123، ص3 النمر، تاريخ، ج10
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، ككجد أيضا في نابمس ثالث مدارس 2طالبان (712)المدارس االبتدائية األربعة ما يقارب 
، كأسس في نابمس مدرسة لتعميـ الصنائع في 3طالبة (400)ابتدائية لإلناث كاف يكجد فييا 

 .4محمة الشكيترة غرب المدينة
 : المدارس المسيحية -3
 . 5ككاف فييا عشرة طالب (ـ1871/ق1288)مدرسة لمرـك األرثكذككس تأسست في عاـ - أ

طالبان،  (35)كضمت  (ـ1866/ق1283)مدرستاف لمبركتستانت، كاحدة لمذككر أسست في عاـ- ب
 .6طالبة (30)كضمت  (ـ1871/ق1288)كالثانية لإلناث تأسست في عاـ 

، األكلى مختمطة (ـ1876/ق1293)تأسست جميعيا في عاـ : ثالث مدارس لالتيف الكاثكليؾ- ت
طالبة ككانت في الجية الغربية مف المدينة، كالثانية لمذككر  (12)طالبان ك (25)ككاف فييا
 .7طالبة (15)طالٍب كالثالثة لإلناث كضمت  (12)كضمت 

كانت لمسمرة مدرسة مكجكدة في محمة الياسمينة ككاف يدرس فييا أبناء : المدرسة السامرية -4
 .8الطائفة السامرية

عمى يد حسف  (ـ1918/ق1337) تأسست مدرسة النجاح الكطنية في عاـ :المدارس األىمية -5
 . 10ـ سبعة مدرسيف1919/ق1338 ككاف عدد المدرسيف فييا في عاـ9حماد
 الصحة:   خامسًا

      اعتمد الطب في مدينة نابمس في القرف التاسع عشر عمى الطب الشعبي، ككاف في نابمس 
ثالثة أشخاص يعالجكف الناس ككاف ليـ دكاكيف مخصصة لعالج الناس، ككانكا يسألكف المريض 

                                                                                                                                                                                              
. 214، ص2 الدباع، بالدنا، ج1
. 181، ص1 التميمي، كالية، ج2
. 181، ص1 المرجع نفسو، ج3
. 248ـ، ص1908/ق1324، 27/4 نابمس دفتر، 4
. 214، ص2 الدباغ، بالدنا، ج5
. 214، ص2 المرجع نفسو، ج6
 .214، ص2 المرجع نفسو، ج7
. 220، ص47 نابمس سجؿ، 8
. 194، ص3 النمر، تاريخ، ج9

 .110، ص4 المرجع نفسو، ج10
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عما يعانيو كيصفكف لو العالج حسب المرض كمف ثـ يطمبكف منيـ الذىاب إلى محالت العطارة 
، ككاف المعالجكف يصفكف لكؿ مرض عالجان مختمفان ككاف البعض يتطكر 1مف أجؿ شراء العالج

، كانت محالت العطارة المكجكدة في مدينة نابمس تقـك بدكر الصيدليات 2معو المرض حتى يمكت
حيث كاف يكجد فييا أعشاب طبية كأمالح ككاف أصحاب محالت العطارة يمارسكف الطب كيصفكف 

 .3العالج لممرضى

، كأما 4    ككاف الحالقكف يمارسكف دكر طبيب األسناف فكانكا يقكمكف بخمع األسناف بطرؽ بدائية
عالج العيكف فكاف يتـ عف طريؽ الكحؿ كيقمف بو بعض النساء كفي أحياف أخرل كانكا يضعكف 

بصمة مشكية عمى العيف، كأما األمراض العقمية فكاف يتـ عالجيا عند مشايخ الطرؽ الصكفية 
 .5الذيف كانكا يقرؤكف عمييـ القرآف الكريـ

      ظؿ العالج الشعبي ىك السائد إلى أف جاء أكؿ طبيب إلى نابمس كفتح عيادة كىك الطبيب 
كقد ذكر اسمو في سجالت المحكمة الشرعية عمى أنو جاءت إليو امرأة مف سكاف  (جرجي دعدس)

المدينة تطمب مشكرتو مف أجؿ صالحيتيا لحضانة أبنائيا كخمكىا مف األمراض كخصكصان مرض 
، كبعد قدـك الطبيب 6الُسؿ، كقد قرر الطبيب خمكىا مف المرض كصالحيتيا لحضانة أبنائيا

 .7أرسؿ عددا مف سكاف نابمس أبناءىـ الى إستانبكؿ مف أجؿ دراسة الطب (جرجي)

       أصدرت إدارة لكاء نابمس بأمر مف المتصرؼ قانكنان لمصحة ينظـ األمكر الصحية داخؿ 
 :كيتككف مف ثمانية عشر بندان كىي (ـ1892/ق1308)المدينة في عاـ 

كؿ حمار  (15)زيادة عدد العامميف في النظافة كزيادة عدد الحمير التي تنقؿ النفايات إلى  -1
 .يعمؿ عميو شخصاف كما عينت أربعة عماؿ نظافة لمشكارع

                                                                 
. 124، ص1 دركزة، مذكرات، ج1
. 125، ص1 المرجع نفسو، ج2
. 126، ص1 دركزة، مذكرات، ج3
. 126، ص1 المرجع نفسو، ج4
. 127، ص1 المرجع نفسو، ج5
. 184ـ، ص1919/ق1336، 50 نابمس سجؿ،6
. 127، ص1 دركزة، مذكرات، ج7



149 
 

خراجيا ليالن كمخالفة مف يفعؿ ذلؾ -2  .منع إلقاء النفايات أماـ البيكت في النيار كا 
 .إلزاـ بائعي المحـ بتغطية المحـك مف الذباب كعدـ كضع المحمة خارج المحؿ -3
 .تغطية الحمكيات كالمبنة -4
 .الطمب مف المختاريف تحذير األىالي مف كضع أطفاليـ األكساخ أماـ المحالت -5
التعميـ عمى بائعي الحميب كالمبف بأف يطمبكا مف الفالحيف غسؿ األكاني التي يتـ كضع الحميب  -6

 .كالمبنة فييا
 .التنبيو عمى الطباخيف كالكبابجية كبائعي الكنافة بمزـك غسؿ األكاني قبؿ االستعماؿ -7
 .إلزاـ المحاميف بذبح الحيكانات داخؿ مسمخ البمدية -8
 .نقؿ جمكد األغناـ غير المدبكغة إلى محالت الدباغة المكجكدة خارج البمدة -9
 .منع األساكفة مف كضع جمكد الجماؿ في الطريؽ أماـ محالتيـ-10
 .إلزاـ أصحاب الحيكانات الميتة بدفنيا خارج البمدة كفرض غرامة عمى المخالفيف-11
 .منع ربط الحيكانات خارج المحالت كفي الطرؽ-12
 .إلزاـ بائعي الكباب بكضع مداخف مرتفعة مف أجؿ الدخاف-13
 .منع البائعيف مف كضع بسطات خارج المحالت-14
 .منع الغرباء مف كضع كراسي لمجمكس في الطرؽ-15
 .إلزاـ اصحاب الحمامات بتنظيفيا جيدان كمنع دخكؿ االشخاص إلى خزانات المياه كتنظيفيا-16
 .فرض غرامة عمى مف يمقي قشر البطيخ خارج دكانو-17
 .1فرض غرامة عمى مف يمقي قشكر الصبر في السكؽ الشرقي كالغربي-18

      كأما عف الكضع الصحي الذم كاف سائدان في نابمس في فترة الدراسة فقد ذكره التميمي في 
ال حاجة لمراجعة قيكد النفكس أك االطالع عمى اإلحصائيات الحقيقية حتى نقؼ " كالية بيركت

عمى حقيقة الكضع الصحي، بؿ يكفي لمكقكؼ عمى ذلؾ الخركج مساء أم يـك كاف إلى أزقة نابمس 
كيستمفت نظرؾ . فإنؾ تجد فييا أقطاعان كبيرة مؤلفة مف مئات األطفاؿ الصغار. كالسير فييا مدة

أطفاؿ كلكف ىؤالء  (10-5)ألكؿ كىمة الزيادة العظيمة في أكلئؾ، نعـ إف كؿ عائمة نابمسية 

                                                                 
. 5ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 1
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منيـ كالبقية  (%80)األطفاؿ داخمكف تحت تأثير قانكف االصطفاء الطبيعي، فقد حكـ بالمكت عمى 
فيغمب بحقيـ قانكف تنازع الحياة كمجادلة البقاء، كباعتبار النتيجة يظير لممدقؽ أف المتكفيف مف 

األطفاؿ كبقية الكفيات مف الكبار ىي مساكية تمامان لعدد الكالدات كليذا فاف عدد النفكس لـ 
 : 2كأما عف أسباب كفاة األطفاؿ فمقد أجمميا بما يأتي1"يتبدؿ

   زكاج الشيكخ الذيف تزكجكا بأكثر مف مرة ببنات قاصرات كرطكبة اليكاء في دكر نابمس كسكء 
صابة األطفاؿ باألمراض في صغرىـ  التغذية لألميات كمرض النساء بمرض الركماتـز كا 

كخصكصان الركماتـز كالفقر كعدـ العالج عند األطباء كنـك العائمة في غرفة كاحدة فإذا ما ظير أم 
 .مرض كالجدرم أك التيفكس أك الُسؿ فإنو يقضي عمى كؿ األسرة

أدت ىذه األسباب إلى جعؿ كفيات األطفاؿ في نابمس مؤلمة جدان، ففي       "
طفؿ، أما األطفاؿ الذيف ال يمكتكف فأكثرىـ يعيشكف  (500)قتمت الحصبة  (ـ1910/ق1328)عاـ

كىـ مرضى فإما أف يصابكا بالرطكبة بنزلة مزمنة أك أف يصابكا بمرض في العيكف، أما بالنسبة 
بالككليرا ك  (70-60)لصحة الرجاؿ في نابمس فمؤلمة جدان فقد تكفي منيـ في األياـ األخيرة

بالتيفكس، كعالكة عمى ىذه األمراض فإف المعتاد كجكدىا قديمان كثيرة ككذلؾ  (400-500)
 . 3"المصابكف بيا ىـ عدد كافر

      تنتشر في نابمس أمراض كثيرة منيا مرض الُسؿ الذم انتشر في نابمس بأنكاعو السؿ الرئكم 
كالسؿ المعكم كالسؿ العظمي كتكثر اإلصابة بالسؿ العظمي أكثر مف غيره بسبب اإلصابة بمرض 

، كما يحصؿ مرض المالريا بسبب كثرة المياه كتكزعيا في الكادم كاألمراض الصدرية  الركماتـز
، كتحصؿ بعض 4التي تحصؿ بسبب األكساخ كاألقذار كعمؿ المعدة كاألمعاء بسبب سكء التغذية

األمراض بسبب زكاج األقارب الذم كاف منتشران في نابمس، حيث تصاب عائالت كاممة ببعض 

                                                                 
 .125، ص1 التميمي، كالية، ج1
 .126، ص1 المرجع نفسو، ج2
. 127، ص1 المرجع نفسو، ج3
. 127، ص1 المرجع نفسو، ج4



151 
 

األمراض كأمراض القمب أك األمراض الجمدية، كمف األمراض المنتشرة في نابمس مرض حرقة 
 .1"البمو"البكؿ، كيكجد في نابمس األمراض الجمدية األكزما كاألمراض العقمية 

      ساىمت المستشفيات االنجيمي كالكطني كالعسكرم في تطكير الحاؿ كتكفير العالج المناسب 
حالة مف مدينة نابمس دخمكا إلى المستشفى  (800)لكثير مف األمراض، كلقد تـ عالج أكثر مف 

حيث تـ الشفاء التاـ لمعظـ  (ـ1911/ق1330-)(ـ1908/ق1326)الكطني خالؿ األعكاـ
، كما كاف دكر كبير لبمدية نابمس خالؿ تمؾ الفترة حيث فرضت إجراءات صحية مشددة 2الحاالت

ككاف طبيب البمدية لو دكر كبير في الرقابة عمى األمكر الصحية، منعت البمدية إلقاء القاذكرات في 
، كما منعت ذبح الحيكانات 4 كفرضت عمى الباعة تغطية المحـك كالمبنة مف الحشرات3الطرقات

، كما عينت مأمكريف لمنظافة في كؿ محمة 6 كالزمت بدفف الحيكانات خارج المدينة5داخؿ المدينة
، ككانت تقـك بمراقبة المكاد الغذائية كالكشؼ عمى صالحيتيا لالستيالؾ 7مف محالت نابمس

، كما تعاكنت البمدية مع مأمكر تمقيح الجدرم الذم كانت مسؤكليتو بتمقيح األطفاؿ في 8البشرم
، 10 ككانت البمدية تشترم الطعـ مف تجار مف مدينة بيركت9المدينة كالقرل كاألقضية التابعة لنابمس

 .11، ككانت تفرض غرامة عمى اآلباء الذيف كانكا يمتنعكف عف تمقيح أبنائيـ10بيركت
 
 
 
 

                                                                 
. 128، ص1 التميمي،كالية، ج1
. 99، ص1 ج كالية،،التميمي 2
. 2ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 3
 .5ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 4
. 7ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 5
. 6ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 6
. 279ـ، ص1908/ق1324، 27/4 نابمس دفتر، 7
. 24ـ، ص1909/ق1325، 27/6 نابمس دفتر، 8
. 36ـ، ص1903/ق1319، 27/2 نابمس دفتر، 9

 .54ـ، ص1892/ق1308، 27/1 نابمس دفتر، 10
 .70ـ، ص1909/ق1325، 27/6 نابمس دفتر، 11
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 الفصل السادس

 الحياة االقتصادية
الزراعة كالصناعة :        تمثمت أكجو النشاط االقتصادم في مدينة نابمس في أربعة قطاعات ىي

 فقد أثرت 1ساس النشاط االقتصادم في الدكلة العثمانيةأكالتجارة كالخدمات كلما كانت الزراعة ىي 
في القطاعات االقتصادية األخرل الحرفية كالتجارية، إضافة إلى الخدمات كالتي يمكف أثرت 

 : معالجتيا عمى النحك اآلتي

 :الزراعة-أ
 :ممكية األراضي -1

      قامت الدكلة العثمانية بإصالحات متعددة مف أجؿ سيطرة الدكلة عمى أراضييا كتشجيع 
السكاف بزراعة األرض مما يزيد العائدات الضريبية التي تجنييا الدكلة، كأصدرت الحككمة العثمانية 

كالذم بمكجبو تـ تقسيـ األراضي إلى خمسة أقساـ  (ـ1858/ق1274)قانكف األراضي في عاـ
 : ىي

 : األراضي المممككة كجرل تقسيميا إلى أربعة أنكاع: القسم األول
 .ما خصص لمسكف عمى أال تزيد مساحتو عف نصؼ دكنـ: النكع األكؿ
األراضي األميرية التي كانت أميرية ثـ تحكلت إلى ممؾ شخصي عف طريؽ الفرز : النكع الثاني

 .كالتممؾ الصحيح
 .األراضي العشرية التي جرل تممكيا كتكزيعيا حيف الفتح اإلسالمي: النكع الثالث
أراضي الخراج كىي األراضي التي تقرر ابقاؤىا في يد أىميا االصمييف مف غير :النكع الرابع
 .2المسمميف

                                                                 
. 238 ككاترات، الدكلة، ص1
(. 346-341)ابكبكر، ممكية، ص. (21-14)، ص1 نكفؿ، الدستكر، ـ2
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األراضي األميرية، كسميت باألميرية نسبة إلى أمير المؤمنيف الذم كضع يده عمييا : القسم الثاني
باسـ األمة كرقبة ىذه األراضي تعكد لبيت الماؿ أك الخزينة كتشتمؿ عمى األراضي الزراعية كغير 
الزراعية المستعممة في صناعة الفخار أك استخراج الحجارة كصناعة الزجاج كليذا عرفت باألميرية 
لككنيا تزكد الخزينة باألمكاؿ الالزمة لمصرؼ عمى األمة كخاصة جيكشيا، ككانت ىذه األراضي 

في السابؽ تعتبر ممكان ألصحاب الزعامة كالتيمار كلكف ىذا ألغي كفؽ ىذا القانكف كأصبح التصرؼ 
 .1بيذه األرض لمدكلة، تبيع مف تشاء بمكجب سند الطابك

 :األراضي المكقكفة كقسمت بمكجب ىذا القانكف إلى قسميف: القسم الثالث
ما كاف ممكان شخصيان كأكقفو صاحبو كقفان لمشرع، كاعتبر القانكف ىذا :  األكقاؼ الصحيحة:األول

النكع عائدان إلى الكقؼ في جميع أكجو التصرؼ بو كال تجرم عميو المعامالت القانكنية بؿ يعامؿ 
 .بمكجب شرط الكقؼ

كتتألؼ مف االراضي األميرية التي أكقفيا السالطيف بالذات أك :  األكقاؼ غير الصحيحة:الثاني
آخركف باإلذف السمطاني، فيذه األراضي تجرم بحقيا المعامالت القانكنية كىي أراضي أكقؼ 

 .2دخميا مع بقاء رقبتيا لبيت الماؿ
ما ال : األراضي العمكمية:  األراضي المترككة، كقسمت إلى قسميف، األكؿ منيا:القسم الرابع

القسـ المخصص إلى عمـك أىؿ : األراضي المخصكصة: يجكز تممكو مثؿ الطريؽ العاـ، كالثاني
 .3القرية أك المزرعة أك القصبات

 األراضي المكات، كىي األرض المنقطعة عف العمراف كىي دائما مشاع لمجميع، :القسم الخامس
كيستطيع اإلنساف أف ينتفع بيا بإذف مف مأمكر األراضي في المنطقة، ككانت الدكلة تيب ىذه 

 .4األراضي لمف يريد أف يزرعيا
    أدت الطبيعة الجغرافية لنابمس إلى انحصار األرض التابعة لنابمس فيما بيف جبمي جرزيـ 
كعيباؿ مف الشماؿ كالجنكب كمف الشرؽ أراضي قرل بالطة كعسكر ككفر قميؿ كمف الغرب 

                                                                 
 (.387-386) ابك بكر، ممكية، ص1
 .416 المرجع نفسو، ص2
(. 36-34)، ص1 نكفؿ، الدستكر، ـ3
. 37، ص1 المرجع نفسو، ـ4
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اراضي قرل رفيديا كزكاتا كبيت إيبا كبيت كزف كعصيرة الشمالية، كبسبب حاجة التجار إلى 
المنتجات الزراعية التي تدخؿ في الصناعة كخصكصان شجرة الزيتكف التي كاف يستخرج منيا الزيت 

العنصر األساسي في صناعة الصابكف الذم اشتيرت نابمس بو، قاـ التجار بشراء األراضي في 
 :مختمؼ المناطؽ ففي المناطؽ التابعة لمكاء نابمس كاف ليـ أراض في قرل مبينة في الجدكؿ اآلتي

 (16 )جدول
 األراضي التابعة لسكان نابمس خارج المدينة

 

 مالحظات المكان المالك

 .لاير مجيدم140ست قطع أرض تـ شراؤىا بمبمغ  1بيت إيبا حسف أحمد الخاركؼ

 .قرش (584)قطعة أرض تـ شراؤىا بمبمغ  2طمكزة أحمد بف محمكد الخاركؼ

 . قرش15200أربع قطع أرض تـ شراؤىا بمبمغ  3عكرتا حسف محمكد شاىيف

 . قرش3645قطعة أرض تـ شراؤىا بمبمغ  4بيت فكريؾ أميف مكسى شاىيف

 . قرش5767ثالث قطع أرض تـ شراؤىا بمبمغ  5بيتا عبدالكريـ عبدالقادر ىاشـ

 . قرس944أربع مكاقع تـ شراؤىا بمبمغ  6قريكت أسعد عثماف حالكة

 .قطعتا أرض تـ رىنيا بثالث جرار زيت 7الساكية دركيش إبراىيـ جامكس

 .سبع قطع أرض مممؾ لمشخص تـ تقسيميا 8عنبتا داككد محمكد كنعاف

 .قطعة أرض أكقفيا 9فرخة أسعد مكسى الخياط

                                                                 
. 67ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 1
 .68ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 2
. 64ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 3
. 184ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 4
 .265، 127ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 5
. 251ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 6
. 8ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 7
. 137ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 8
. 6ـ، ص1907/ق1325ب، 41 نابمس سجؿ، 9
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 .ثالث قطع أرض تـ تقسيميا عمى كرثتو 1بركقيف عبد الرحمف أسعد عبدالمجيد

 مالحظات المكان المالك

 .عشرة قطع أرض تـ شراؤىا بستيف ليرة فرنسي 2سيريس محمكد حامد النابمسي

 .قطعة أرض 3جبع 

 . قرش27567أربع قطع أرض تـ شراؤىا بمبمغ  4بيتا حسف محمد النابمسي

 .أربع قطع أرض ممؾ لمشخص تـ تقسيميا 5رفيديا محمد احمد حنكف

 .قرش (3000)ثماني قطع أرض تـ شراؤىا بمبمغ  6سمفيت طاىر رضكاف حنكف

( 5000)ست قطع أرض كبئر تـ شراؤىا بمبمغ 7قبالف عمر عبد الغني فطاير

 .قرش

 .قرش (3625)أربع قطع أرض تـ شراؤىا بمبمغ  8يتما أحمد عمر فطاير

 .ليرة فرنسي (87,5)قطعتا أرض تـ شراؤىا بمبمغ 9حبمة سميماف عبد القادر القاسـ

 .ثالث عشرة قطعة مسجمة في الطابك 10زرعيف عبدالمطيؼ سعيد عبداليادم

مركة  داككد حسيف عبداليادم
كقباطية 
كمسمية 
 11كيعبد

 .أرض متنكعة تـ بيعيا مف قبؿ الكرثة

                                                                 
. 19ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 1
. 101ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 2
. 175ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 3
. 265ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 4
 .127ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 5
. 264ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 6
 .192ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 7
. 225ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 8
. 294ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 9

. 100ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 10
. 350ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 11
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 .ثالث قطع أرض قاـ ببيعيا 1كفر جماؿ حافظ حسيف عبداليادم

 مالحظات المكان المالك

 .قرش (3000)قطعة أرض تـ شراؤىا بمبمغ 2اـ الفحـ عبد الفتاح زيد القادرم

 3بيت ياركب بشير عبداهلل طكقاف

 3ياركب

 .ثالث قطع ارض قاـ ببيعيا

 .ثالثة قطع أرض سداد ديف كاف عمى صاحبيا 4الناقكرة عبد الفتاح داككد طكقاف

 .قرش (5000)قطعة أرض تـ شراؤىا بمبمغ  5سكاكة محمد حسف الشكعة

 .أربع قطع أرض اشتراىا مف شخص مف نابمس 6بديا محمد حسف الشكعة

 .سبع قطع أرض اشتراىا مف أخيو 7عتيؿ محمد عمي سمارة

 .سبع قطع أرض قاـ بكىبيا البنو 8ميثمكف أحمد بدكم عاشكر

 .قطعة أرض تـ تقسيميا عمى الكرثة 9قمقيمية محمد مصطفى عاشكر
 

، كتظير 11 بيا كمدينة السمط10     كىناؾ أراض خارج المكاء كخصكصان في يافا كالقرل المحيطة
بيانات الجدكؿ أف أفندية المدينة كتجارىا استطاعكا التعكيض عمى فقر البيئة المحمية في األراضي 
الزراعية في إنشاء ممكيات ليـ خارج المدينة، كىي في مجمميا عمى درجة كبيرة مف المساحة كىك 
 .ما تؤكده المبالغ الكبيرة التي دفعت أثمانان ليا كذلؾ في ضكء سعر الصرؼ كالقيمة الشرائية لمقرش

                                                                 
. 52ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 1
. 114ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 2
. 116ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 3
. 210ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 4
. 139ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 5
. 233ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 6
. 120ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 7
 .307ـ، ص1914/ق1332، 47 نابمس سجؿ، 8
. 178ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 9

. 69ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 10
. 272ـ، ص1897/ق1315، 35نابمس سجؿ، 11
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 :المحاصيل الزراعية -2

      تنكعت المحاصيؿ الزراعية التي كانت تنتج في مدينة نابمس ككاف منيا الزراعة البعمية التي 
تسقى بمياه األمطار كمنيا ما يسقى بمياه العيكف المنتشرة في مدينة نابمس، ككاف المزارع يعتمد 

 كانقسمت 1عمى المحراث في حراثة أرضو كفي بعض األحياف كانت تحفر األرض بالفأس
 :المحاصيؿ الزراعية إلى عدة أقساـ

 :األشجار المثمرة - أ
تعد شجرة الزيتكف مف أىـ األشجار التي تزرع في فمسطيف كيعد لكاء نابمس األكؿ في :  الزيتون

، كتشتير مدينة نابمس منذ القدـ بزراعة شجرة الزيتكف 2زراعتيا حيث ينتج ما يقارب نصؼ اإلنتاج
قد خصيا اهلل تعالى بالشجرة المباركة كىي الزيتكف كيحمؿ زيتيا إلى "كلقد ذكر الدمشقي في كتابو 

الديار المصرية كالشامية كالحجاز كالبرارم مع العرباف، كيحمؿ الى جامع بني أمية في كؿ سنة 
مف أكثر بالد الشاـ زيتكنان، كمنيا يحمؿ الزيت إلى "  كقاؿ ابف بطكطة في كصفيا 3"ألؼ قنطار
، كتنتشر زراعتيا في جميع مناطؽ نابمس حيث تزرع في المناطؽ الجبمية المرتفعة 4"مصر كالشاـ

قطعة الصيداكم  ): كالمنحدرات، ففي الجية الغربية مف المدينة كانت شجرة الزيتكف في مناطؽ
 كسيؿ اآلغا ككـر شندلة ككـر أبك 7 كزيتكف سكسية6 ككـر يكنس ككفر الباشا5ككعرة الجعيدم 

 كزيتكف أكـر 11 ككـر داككد10 كأرض العمارة9 كأرض الكفيؿ8حمص ككـر الخمكص ككـر أبناء البط
                                                                 

. 43 عارؼ، مدينة، ص1
 .48، ص2 الدباغ، بالدنا، ج2
. 200 الدمشقي، نخبة، ص3
. 128، ص 1 ابف بطكطة، تحفة، ج4
 .216ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 5
 .180ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 6
. 239ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 7
. 292ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 8
. 94ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 9

. 58ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 10
. 126ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 11
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ككـر سفياف كأرض 2 ككـر الكفير كأرض قيمرية 1أكـر القاضي كزيتكف المعاجيف ككـر خمة العداس 
 كارض الكفة 7 كارض المرحمة6 كارض دنانك5 ككفة الباشا4 كزيتكف انجيمة3كأرض الكفر الفكقا

، (13 ككـر معاجيف الباشا12 ككـر البستاف11 ككـر التفاح10 كأرض الجالقة9 ككفة حامد8الشمالية
 16 كعمارة العالف15 ككـر البالط14حاككرة المسمخ ):كأما المنطقة الشرقية فكانت مزركعة في

 21 كأرض المرستانية20 ككـر العامكدية19 ككـر البشتاكم18 ككـر الخكلي17كالخميمية كأرض سرحاف
، كفي الجية الشمالية كانت (25 ككـر امنادمة24 ككـر الجيشة23 ككـر قريقشاف22كزيتكف تؿ النبي

 ككـر 2 كعمارة اسيعفاف1 ككـر الشيخ أحمد المفتي27 ككـر الفريد26خمة غانـ): مزركعة في مناطؽ
                                                                 

. 180ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 1
 .265ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 2
. 271ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 3
. 24ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 4
. 23ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 5
. 23ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 6
 .256ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 7
. 290ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 8
 .222ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 9

. 279ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 10
 .287ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 11
. 24ـ، ص1914/ق1333، 47 نابمس سجؿ، 12
. 48ـ، ص1914/ق1333، 47 نابمس سجؿ، 13
. 131ـ، ص1901/ق1319، 37 نابمس سجؿ، 14
 .69ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 15
. 135ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 16
. 136ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 17
. 230ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 18
. 363ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 19
. 165ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 20
. 190ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 21
. 245ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 22
 .132ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 23
. 213ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 24
. 17ـ، ص1914/ق1333، 47 نابمس سجؿ، 25
. 84ـ، ص1897/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 26
. 333ق، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 27
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 5 كأرض اكمفة الشمالية4 ككـر الرافعي ككـر النصراني كعماير قادرم3ككـر البالني كأرض ابمبيكس
كـر الجكر ككـر مجد ككـر عثماف ككـر البصة ككـر : ) ، كأما الجية الجنكبية ففييا مناطؽ(

 ككـر األدىـ ككـر 8 ككـر بدر7 كخمة عرفات كخمة أبك شخدـ كخمة الشماس6سمطاف كقطعة مكسى
كبسبب أىمية الزيتكف التجارية لـ يكتؼ سكاف نابمس  (9البير ككـر األدىـ الصغير ككـر الديب

بزرع الزيتكف في أرضيـ بؿ قامكا بشراء أراض في مناطؽ كثيرة كانت مزركعة بشجرة الزيتكف في 
، 15، قريكت14، بيتا13، بيت فكريؾ12، عكرتا11، طمكزة10بيت إيبا): مناطؽ تابعة لمكاء نابمس مثؿ

، 24، زرعيف23، سمفيت22، سيريس21، شكيكة20، بركقيف19، فرخة18، عنبتا17، رفيديا16الساكية
،  25الناقكرة

                                                                                                                                                                                              
 .4ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 1
 .153ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 2
 .176ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 3
. 158ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 4
. 290ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 5
. 57ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 6
. 297ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 7
 .208ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 8
. 141ـ، ص1916/ق1334، 49 نابمس سجؿ، 9

. 100ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 10
 .100ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 11
. 64ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 12
. 184ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 13
 .265، 127ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 14
. 251ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 15
. 8ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 16
 .107ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 17
. 137ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 18
. 6ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 19
. 19ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 20
. 20ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 21
. 101ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 22
. 264ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 23
. 100ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 24
. 210ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 25
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، 8، بديا7، قبالف6، سكاكة5، بيت ياركب4، اـ الفحـ3، مركة، قباطية، مسمية، يعبد2، حبمة1يتما
كخارج لكاء نابمس  (14، بيت كزف13، جبع12، كفر جماؿ11، عصيرة الشمالية10، ميثمكف9، عتيؿ8بديا

 .15نابمس كانت ليـ أراض في مدينة السمط
      يعكد أىتماـ سكاف مدينة نابمس بشجرة الزيتكف كزراعتيا بسبب حاجتيـ لو في الغذاء كاإلنارة 

كصناعة الصابكف كيستخدـ نصؼ إنتاجو في صناعة الزيتكف كربع اإلنتاج يستخدـ مف أجؿ 
 .16الطعاـ كاإلنارة كالنصؼ اآلخر يتـ تصديره

يزرع في مدينة نابمس أشجار مختمفة مثؿ الصبر الذم يزرع في السفكح الشمالية  : أشجار منوعو
مكانية االستفادة  مكانية نمكه في األراضي الصخرية كا  بسبب قمة التربة في األرض أك فقر تربتيا كا 

مف قطرات الندل المتساقط ليال في فصؿ الصيؼ عالكة عمى أنو مف الفاكية المفضمة في فمسطيف 
بما فييا المدينة كال يحتاج إلى عناية كبيرة مقارنة باألشجار المثمرة األخرل، فبعد زراعتو كحمايتو 

مف الحيكانات األليفة كخاصة الجماؿ كالماعز يشتد عكده كال يستطيع الناس أك الحيكانات التأثير بو 
بؿ يبتعدكف عنو بسبب كثافة أشكاكو كتشابؾ أغصانو كاحتماالت كجكد اليكاـ فيما بينيا كال يقترب 
منو الناس إال عند القطاؼ كخاصة صباحان حتى ال تتعرض عيكنيـ لعسؼ كبره أك زغبو المتطاير 

                                                                 
. 225ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 1
. 294ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 2
. 350ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 3
. 114ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 4
. 116ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 5
. 139ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 6
 .192ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 7
. 233ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 8
. 120ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 9

 .307ـ، ص1914/ق1332، 47 نابمس سجؿ، 10
 .103ـ، ص1918/ق1336، 50 نابمس سجؿ، 11
. 52ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 12
. 175ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 13
. 105ـ، ص1914/ق1333، 47 نابمس سجؿ، 14
. 272ـ، ص1897/ق1315، 35نابمس سجؿ، 15
. 108شكلش، تحكالت، ص16
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 ككـر 2 كخمة غانـ1كالذم يؤذم العينيف إذا ما حط عمييا، كيكجد في الجبؿ الشمالي في كـر الفريد
 ككـر الرافعي ككـر النصراني كعماير 5 كخمة كحيمة4 كعمارة اسعيفاف3ككـر الشيخ أحمد المفتي

 ككـر 8 ككـر الصمادم ككـر حسيف خالد كعمارة أبك ياسيف ككـر قناديمك7 كعمارة مرعي6عادم
 في الجية الغربية مف 11 كأرض اكمفة ككـر سيفاف10 كعمارة الصبر في منطقة رأس العيف9ىماـ

 ككـر 12المدينة، كما كانت تزرع شجرة التيف في مناطؽ متعددة مف المدينة مثؿ عمارة العنبكسي
 كأرض اكمفة الفكقا كأرض 15 ككـر سفياف14 في الجبؿ الشمالي كتؿ الممطكف كأرض الكفير13ىماـ

 في خارج نابمس مف جية 18 ككـر التيف17 في خارج نابمس في الجية الغربية ككـر بدر16العمارة
، كما تزرع شجرة العنب في الجبؿ 21 كالناقكرة20 كقريكت19القبمة كىناؾ أشجار في قرل عكرتا

 ، كيزرع أيضا الرماف في مناطؽ 23 ككـر الفريد22الشمالي في كـر عمارة خالد كعمارة يكسؼ
                                                                 

. 333ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 1
. 84ـ، ص1897/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 2
. 4ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 3
. 153ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 4
. 246ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 5
. 158ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 6
. 152ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 7
. 266ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 8
. 144ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 9

. 24ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 10
. 271ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 11
 .130ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 12
. 144ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 13
 .94ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 14
. 271ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 15
. 58ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 16
 .208ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 17
. 178ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 18
. 64ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 19
. 251ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 20
. 310ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 21
. 267ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 22
. 333ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 23
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 خارج نابمس في الجية 3 كأرض اكمفة الفكقا ككـر سفياف2 كأرض الكفر1متعددة مثؿ الجبؿ الشمالي
 كجناف المحفرة خارج نابمس في 5 ككـر الكفير4الجية الغربية، كيزرع المكز في مناطؽ تؿ الممطكف

 .8 كالجكز7، كيزرع العناب كالسفرجؿ كالمشمش كالتكت6في الجية الغربية
كالحاككرة الشرقية 9 ككانت الحمضيات مثؿ الميمكف كالبرتقاؿ الذم كاف يزرع في أرض اكمفة الفكقا 

 ككاف ألىؿ نابمس بيارات كثيرة في يافا مزركعة بالحمضيات مثؿ 10الشرقية في محمة القريكف
 16 كالعاشكرية15 كالكزير14 كعبد الغني ىاشـ الجعفرم13 كالسممية12 كالمنادلة كالكاد11بيارات الناعكرة

 .19 كفي قمقيمية كانت بيارة الشنطي18 كالكـر في قرية قراقرة التابعة ليافا17كمنيكدم
 :الخضروات - ب

تكجد في نابمس مناطؽ متعددة مخصصة لزراعة الخضركات الصيفية كالشتكية فكانت تزرع 
 كجناف صكصك 21 كفي الجية الشمالية خارج نابمس كانت ىناؾ جناف سكسية20في الشكيترة
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. 231ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 18
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. 231ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 20
. 152ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 21
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 كجناف 4 كجناف العشاير3 كفي الجية الغربية خارج نابمس كانت جناف معمر2 كالقكاريف1كالغمؽ
 9 كجناف النصارل8 كجناف القمعة7  كجناف البحر6 كجناف الشيخ عمي5كجناف الصراعيني

 كىذه الجناف كاف مخصصان ليا نصيب مف الماء مف عيف بيت الماء، 10كبستاف بقيع معجنة
بندكرة كخيار كجزر كباذنجاف كفقكس كككسا  )ككانت الخضركات متنكعة تشمؿ اصنافان عديدة

 (القرانبيط)كبامية كفاصكلية كبازيال كبصؿ كفكؿ كفجؿ كلفت كالمخنة الخضراء كالزىرة
 .11(كالبقدكنس كالخس كالسبانخ

 كانت تزرع في المناطؽ المحيطة في نابمس كخصكصان المناطؽ السيمية ككاف يزرع :الحبوب- ت
 كالسمسـ كالقطف 12القمح كالشعير كالذرة البيضاء كالعدس كالحمص كالفكؿ كالكرسنة كالحمبة

 .13الذم كاف يزرع في نابمس كمحيطيا مف أجؿ تمبية حاجة السكؽ المحمية في بالد الشاـ
 تعد الثركة الحيكانية جزء أساسي في حياة الناس في فترة الدراسة حيث كاف :الثروة الحيوانية-3

 16 كالخيكؿ15 كالبغاؿ14ىناؾ حيكانات تستخدـ لمتنقؿ بيف المناطؽ كلحراثة األرض مثؿ الحمير
 كالدجاج 19 كالبقر18 كىناؾ حيكانات تربى مف أجؿ المحـ كالحميب مثؿ الماعز كالضأف17كالثيراف
 . كالحماـ

                                                                 
 .106ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 1
. 180ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 2
 .182ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 3
. 301ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 4
 .15ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 5
. 135ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 6
 .29ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 7
. 49ـ، ص1916/ق1334، 49 نابمس سجؿ، 8
. 95ـ، ص1916/ق1334، 48 نابمس سجؿ، 9

. 313ـ، ص1914/ق1332، 47 نابمس سجؿ، 10
. 136ـ، ص 1909/ق1325، 6\27 نابمس دفتر، 11
. 107 الراميني، مدينة، ص12
. 107 شكلش، تحكالت، ص13
 .157ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 14
. 9ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 15
. 54ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 16
. 176ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 17
. 35ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 18
. 176ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 19
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 :الصناعة-ب
      يعكد الفضؿ في المكانة االقتصادية التي كصمت إلييا نابمس خالؿ فترة الدراسة كما 

، فكانت صناعة الصابكف كالنسيج 1قبميا إلى الحرؼ الصناعية التي كانت مكجكدة في نابمس
كالدباغة كالطكاحيف كاألفراف كالحمكيات،ككاف أصحاب كؿ مينة ينتظمكف في جماعة ككاف لكؿ 
جماعة شيخ مسؤكؿ ميمتو الحفاظ عمى أعضاء جماعتو كمالحظة أشغاؿ أىؿ حرفتو، ككاف 

 .2يقـك بتنظيـ الضرائب التي تفرض عمى الجماعة مع الدكلة
 : صناعة الصابون -1

 (ـ985/ق375ت)      تعكد صناعة الصابكف في نابمس لفترة زمنية قديمة فقد ذكر المقدسي
، كقد 3أف الصابكف كاف ضمف تجارة فمسطيف (أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ)في كتابو 

أنو كاف يكجد مصابف في القدس عاـ  (األنس الجميؿ)ذكر مجير الديف الحنبمي في كتابو 
عف صناعة  (ـ1300/ق700ت)، كقاؿ الدمشقي4كبيا يصنع الصابكف (ـ1257/ق665)

كيعمؿ مف زيت الزيتكف الصابكف الراقي يحمؿ منو إلى مصر كبالد " الصابكف في نابمس 
لى جزائر البحر الركمي  كالصابكف يصنع مف زيت الزيتكف 5"الشاـ كالحجاز كبالد العرباف كا 

كالماء كمادة القمي التي ىي رماد نبات الشيح كالحمض كينبت  (الشيد)الذم يضاؼ إلى الكمس
في بادية معاف، يقـك البدك بجمعو كتكديسو ثـ يحرقكنو كيعبئكف الرماد في أكياس كيأتكف بو 

، كفي بداية القرف العشريف أصبحت بعض 6في قكافؿ جماؿ كيقكمكف ببيعو إلى تجار نابمس
المصابف تستخدـ مادة الصكدا بديال عف القمي كلكف الصابكف المطبكخ بالقمي كاف أغمى ثمنان 

،  ككاف يتـ صنع الصابكف المطبكخ  بأف يؤخذ 8،ككاف أكثر بقاء7مف الصابكف المغمي بالصكدا
يؤخذ مف القمي جزء كمف الشيد نصؼ جزء فيتـ خمطيما كيجعالف في حكض كيصب عمييما 

                                                                 
. 192 شكلش، تحكالت، ص1
. 113 الراميني، مدينة، ص2
. 142، ص1 المقدسي، أحسف، ج3
. 54، ص2 الحنبمي، االنس، ج4
. 200 الدمشقي، تحفة، ص 5
. 289، 288، ص2 النمر، تاريخ، ج6
 .82، ص1 دركزة، مذكرات، ج7
. 101، ص1 التميمي، كالية، ج8
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مف الماء مقدارىما بخمس مرات، كيتـ تحريكو لمدة ساعتيف، كيككف لمحكض فتحة مسدكدة فإف 
سكف مف التحريؾ كصفا فتحت الفتحة مف أجؿ نزكؿ الماء، فإف نزؿ الماء سد ككضع عميو 
الماء كحرؾ كاستبدؿ  مع عزؿ كؿ ماء عمى حدة حتى لـ يبؽ في الماء طعـ، ثـ يؤخذ مف 

الزيت الخالص قدر الماء األكؿ بعشر مرات كيجعؿ عمى النار كيشرب مف الماء األخير شيئان 
فشيئان ثـ الذم قبمو حتى يككف سقيو بالماء االكؿ آخرا، فحينئذ يصير كالعجيف فيغرؼ منو 

كيكضع عمى الحصير حتى إذا جؼ بعض الجفاؼ يقطع كيبسط كال حاجة إلى تبريده كغسمو 
، كبعدىا تنقؿ الطبخة إلى الطابؽ الثاني كتقسـ  إلى مكعبات ثـ 1بالماء البارد أثناء الطبخ

يصؼ الصابكف صفكفان فكؽ بعضو صكامع عمكدية تسمى تنانير لكي تجؼ خالؿ ثالثة 
 .2أشير

( 23)مصبنة منيا  (29)     ذكر التميمي في كتابو أف عدد المصابف في مدينة نابمس تبمغ 
، ككانت المصابف تتككف مف طابقيف يكجد في الطابؽ 3مصبنة كبيرة كست مصابف صغيرة

السفمي آبار لكضع الزيت فييا حسب حجـ المصبنة كيكجد مخازف لكضع الشيد كالقمي 
 كيكجد أيضا حمة نحاسية لطبخ الصابكف فييا كأما الطابؽ العمكم فتسمى مفرش 4كالجفت

، كقد كاف يستخدـ في 5تستخدـ لفرش الصابكف عمييا بعد أف يتـ تقطيعو كترتيبو في صفكؼ
، كأما 6جرة زيت كبالنسبة لعدد طبخات الصابكف فحسب مكسـ الزيت (250)الطبخة الكاحدة 

أىـ المصابف التي كانت مكجكدة في فترة الدراسة حسب سجالت المحكمة الشرعية كسجالت 
 :بمدية نابمس فيي

                                                                 
. 269-268 القاسمي، قامكس، ص1
. 290، ص2 المرجع نفسو، ج2
 .100، ص1 التميمي، كالية، ج3
. 106ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 4
. 123ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 5
. 100، ص1 التميمي، كالية، ج6
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مصبنة الحاج داككد كنعاف في محمة الغرب كانت تسمى مصبنة الشقرة لصاحبيا سالـ بف  .1
كتحتكم المصبنة عمى أربعة 1عبد اهلل كنعاف الذم قاـ ببيعيا إلى عبد الحميـ داككد كنعاف

 . 2آبار لتخزيف الزيت  قمي كمخازف لمجفت كالشيد كالقمي كحمة نحاسية
مصبنة عاشكر القديمة في محمة الغرب، تتككف مف طبقتيف سفمية فييا عدة خياـ معقكدة  .2

بالحجر كأربعة آبار لجمع الزيت كحمة نحاسية كمخزناف لمشيد كالقمي كعمكية تسمى مفرشان 
 .3لمصابكف ، تـ بيعيا لمحاج محمد حسف الشكعة

مصبنة الحاج قاسـ النابمسي في محمة القريكف، تحتكم عمى سبعة آبار لجمع الزيت كحمة  .3
 .4نحاسية كاقميـ  كمفرش راكب عمى ظيرىا كمخازف داخميا لكضع القمي كالشيد

مصبنة الحاج محمكد أفندم النابمسي في محمة الياسمينة، تحتكم عمى أربعة آبار لجمع  .4
 .5الزيت كمخزف لمقمي كآخر لمجفت كمفرش كحمة نحاسية كعدة كاممة لطبخ الصابكف

المصبنة القديمة لمحاج حسف النابمسي في خط حماـ القاضي في محمة الياسمينة، تحتكم  .5
عمى سبعة آبار زيت كأربعة حكاصؿ عمكية لكضع القمي كالشيد كمفرش كحمة نحاس كعدة 

 .6كاممة لصنع الصابكف
المصبنة الكبيرة لمحاج محمكد حامد النابمسي في محمة الياسمينة، تتككف مف طبقتيف سفمية  .6

فييا آبار لكضع الزيت كحكاصؿ لكضع الشيد كالقمي كالجفت كعدة كاممة لطبخ الصابكف 
 .7كعمكية فييا مفرش لفرش الصابكف

 .8مصبنة حمد اهلل النابمسي في محمة القريكف .7
المصبنة الصالحية ألبناء طكقاف تـ بيعيا لمحاج إسماعيؿ عرفاف كالحاج حسف الدارم،  .8

 .9تقع في محمة الياسمينة كتحتكم عمى خمسة آبار كأحكاض
                                                                 

. 98ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 1
. 133ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 2
. 45ـ، ص1913/ق1331، 46نابمس سجؿ، 3
 .149ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 4
. 122ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 5
. 123ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 6
. 136ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 7
. 69ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 8
. 331ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 9
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مصبنة الحاج عبد الرحمف أفندم النابمسي في محمة القريكف، بيعت لمحاج سعيد عبد  .9
 .1الرحمف عبد المجيد

 .2مصبنة احمد عاشكر كاخكانو في محمة الغرب كىي جديدة-10
 .3مصبنة الشيخ عبد اليادم ىاشـ في محمة الياسمينة-11
المصبنة الغربية لمحج أحمد أسعد الخياط في محمة الغرب كتحتكم عمى آبار كمنافع -12

 .4كحمة، بيعت لمشيخ محمد رشيد البيطار
 .5مصبنة النمر في خط البشر في محمة الحبمة-13
 .6مصبنة الحاج قاسـ كالحاج عثماف النابمسي في خط التكتة في محمة القريكف-14
المصبنة العسمية في محمة العقبة كىي آلؿ البشتاكم كتحتكم عمى آبار كحمة نحاسية -15

 .7كمفرش
 .8مصبنة أبناء حامد القدكمي في خط العرصة في محمة الحبمة-16
مصبنة الخياط في خط الخضر في محمة العقبة، بيعت لمحاج عبد الغني كالحاج عبد -17

 .9الكريـ العنبتاكم
 .10مصبنة أبناء شاىيف في محمة الياسمينة-18
 .11مصبنة الشيخ عبد الكاحد الخماش في محمة الياسمينة-19
مصبنة الحاج سعد عبد المجيد في محمة القريكف كتحتكم عمى آبار كمخازف لمقمي كالشيد -20

 .12كمفرش عمى ظيرىا لمصابكف
                                                                 

. 103ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 1
. 168ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 2
. 177ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ ، 3
. 156ـ، ص1907/ق1325، 41نابمس سجؿ، . 72ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 4
. 92ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 5
. 300ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 6
. 59ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 7
. 16ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 8
. 99ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 9

. 122ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 10
. 379ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 11
. 309ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 12
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 .1مصبنة الكاقؼ  لمحاج محمد مصطفى عاشكر في محمة الغرب-21
 .2مصبنة حسف آغا في محمة الياسمينة-22
 .3مصبنة الحالقة لمحاج محمد النابمسي في محمة الياسمينة-23
 .4المصبنة الجيطانية لمشيخ احمد إبراىيـ الخماش في محمة القريكف-24
 .5المصبنة الحسنية  لمحاج حسف عبد القادر ىاشـ في محمة الياسمينة-25
مصبنة الكقؼ في محمة الياسمينة كىي مصبنة قديمة اكقفيا الحاج مصطفى طكقاف عمى -26

 .6 كرثتو
 .7مصبنة حسف النابمسي في خط حكش شاىيف في محمة القريكف-27
 .8صبانة عبد الغني العنبتاكم في محمة القيسارية-28
 .9صبانة القاضي-29

    ككاف ىناؾ بعض المصابف التي كانت تتبع لتجار نابمس في مدف أخرل، مثؿ مصبنة 
 .11 كمصبنة سعيد عبد المجيد في يافا10يعقكب الدباس كحسف النابمسي

 
 
 
 
 

                                                                 
. 181ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 1
. 3ـ، ص1916/ق1334، 48 نابمس سجؿ، 2
. 50ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 3
. 6ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 4
. 103ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 5
. 190ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 6
. 207ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 7
. 35ـ، ص1911/ق1327، 27/7 نابمس دفتر، 8
. 226ـ، ص1908/ق1324، 27/4 نابمس دفتر، 9

. 94ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 10
. 10ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 11
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 (23)صورة رقم
 سابقا (سعد عبد المجيد)صبانة البدر في الوقت الحاضر

 
 م7/6/2014تصوير الباحث، : المصدر

 (24)صورة رقم 
 (سعد المجيد)صبانة البدر من الداخل

 
م 7/6/2014تصوير الباحث، : المصدر
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 :صناعة الحمويات -2
      اشتيرت مدينة نابمس بصنعاعة الحمكيات منذ أمد بعيد حتى أصبحت تضاؼ الى 
الكنافة كممة النابمسية، تعكد صناعة الكنافة إلى العصر المممككي حيث ألؼ جالؿ الديف 

، كذكر في "منيؿ المطايؼ في الكنافة كالقطايؼ"كتاب اسمو  (ـ1505\ق911ت)السيكطي 
أف الكنافة كممة أصميا أعجمي أك يكناني كذكر أف معاكية بف ابي سفياف رضي اهلل "الكتاب 

عنو كاف يجكع في رمضاف جكعان شديدا فاشتكى ذلؾ إلى محمد بف أثاؿ الطبيب فأتخذ لو 
 .1"الكنافة فكاف يأكميا في السحكر

 كالجاسر 2    كجد في نابمس عدة محالت لصنع الحمكيات مثؿ محؿ أباظة كابسيس كالفالحة
، كىذه المحالت لـ تعد مكجكدة في الكقت 3ككجدت بالقرب مف مسجد النصر في محمة القريكف

ىي خيكط عجيف يرش مف جياز لو ثقكب عمى "، كالكنافة 4الكقت الحالي في نفس المكاف
مكضكعة عمى مكقد فيو نار حامية، حتى تنضج الخيكط  (صدر) تسمى5صنية نحاسية كبيرة

نضجان اكليان ثـ تفرؾ كتفتت مع السمف عمى نار خفيفة ثـ يفرش الفتات عمى صكاف نحاسية 
مدىكنة بالسمف كعمى األكثر يجعؿ الفتات طبقتيف، فيكضع عمى الطبقة األكلى حشك جكز 

اليند أك لكز أك جبف ينقع بالماء أكالن حتى تذىب ممكحتو ثـ يفتت، كحشك الجبف ىك األكثر ثـ 
تكضع عمى الحشك طبقة مف الفتات كتكضع الصنية عمى نار حجر كتدار أطرافيا حتى يككف 

االستكاء عامان لكؿ طرؼ كيصير القسـ السفمي الذم كاف مكاليان لمنار فكؽ كالقسـ الفكقاني 
-، كقبؿ استخداـ السكر6"تحت ثـ يرش السكر المعقكد كأحيانان يمزج الفتات بحبات الصنكبر

كاف يتـ كضع الدبس المستخرج مف الخركب ككاف بعض األغنياء يضعكف -ألنو كاف نادران 
 .7العسؿ

                                                                 
.  1 السيكطي، منيؿ، ص1
. 82ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 2
. 65، ص1 دركزة، مذكرات، ج3
 .ـ15/5/2014، ساحة السرايا، (عاـ78) جكلة ميدانية، فؤاد رضا محمد حالكة، 4
 .395 القاسمي، قامكس، ص5
 .66، ص1 دركزة، مذكرات، ج6
. 300، ص2 النمر، تاريخ، ج7
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     يكجد أنكع آخرل مف الحمكيات التي كانت مكجكدة في نابمس مثؿ القطايؼ التي تصنع 
، 1مف العجيف ثـ يحشى بالمكز أك الجكز أك الجبف مخمكطان مع السكر كمف ثـ يكضع في الفرف
كالبقالكة التي تصنع مف عجيف منخؿ تنخيالن خاصان، يرؽ بعد جفافو عمى لكح أك بالطة ثـ 
يبسط طبقتيف في صكاف بينيما حشك قمب لكز أك جكز أك صنكبر ميركس ممزكج بالسكر 

 ، 2الناعـ
كىناؾ الكالج كىك عجيف مرؽ رخك يرصع بصكرة خفيفة باليد عمى ظير صنية محمية عمى 
النار حتى ينشؼ فيككف كالمناديؿ فيبسط عمى الصكاني طبقتيف كتحشى بالجبف أك القشطة 

 .3كتقمى عمى النار ثـ تقطع بالسكيف كؿ قطعة بمقدار الكؼ
 :طحن الحبوب -3

    انتشرت الطكاحيف التي كانت مخصصة لطحف الحبكب ككانت تدار بالماء ككاف في 
 :نابمس عدد مف المطاحف

طاحكنة عيف بيت الماء لمحاج فكزم كالحاج عبد الغني العنبتاكم، تحتكم عمى بئر مياه - أ
 .4كعدة كاممة لطحف الحبكب، تقع خارج نابمس في الجية الغربية 

طاحكنة بالطة لمحاج فكزم كالحاج عبد الغني العنبتاكم، تحتكم عمى بئرم مياه كعدة - ب
 .5لطحف الحبكب، تقع في شرؽ قرية بالطة

 .6الطاحكنة السادرية ألبناء فخر الديف في غرب نابمس- ت
 .7طاحكنة طكقاف في محمة القريكف- ث
 .8طاحكنة البسطامي في محمة العقبة في خط الخضر- ج

                                                                 
. 67، ص1 دركزة، مذكرات، ج1
. 66، ص1 المرجع نفسو، ج2
. 66، ص1 المرجع نفسو، ج3
 .88ـ، ص1897/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 4
 .89ـ، ص1897/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 5
. 92ـ، ص1897/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 6
. 166ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 7
 .151ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 8
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لمحاج سعيد عبد المجيد كاخكانو،  تقع في خارج نابمس لجية  (المسمخ)الطاحكنة المكلكية - ح
 .1الشماؿ

 .2الطاحكنة الشادرية  لمحاج عباس الخماش في كادم نابمس لجية الغرب - خ
 .3طاحكنة أـ الحالزيف لمحاج عباس الخماش في خارج نابمس لجية الغرب- د
 .4طاحكنة البغؿ  لمحاج أسعد الخياط أكقفيا عمى كرثتو في محمة الغرب خط المصمبة- ذ
 .5طاحكنة العقبة خارج نابمس لجية الغرب- ر
 .6الطاحكنة الباشكية في غرب نابمس- ز
 .7الطاحكنة القصبية لمحاج عبد الحميـ ىاشـ في خارج نابمس لجية الغرب- س
 .8طاحكنة البشتاكم في محمة القيسارية-ش
 .9طاحكنة قيكة البمدية-ص

 :كما يكجد عدد مف المطاحف خارج نابمس تعكد ممكيتيا إلى سكاف نابمس
 .10الطاحكنة المجدكية في كادم الباذاف لمحاج عثماف المسمماني- أ

 .11الطاحكنة الطمكنية في كادم الفارعة لمحاج أسعد البشتاكم- ب
 .12طاحكنة أـ رمانة في كادم شعيب في السمط لمحاج عثماف السايح- ت
 .13طاحكنة لكبيد في كادم  لمحاج منيب جامكس- ث
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. 6ـ، ص1907/ق1325ب، 41 نابمس سجؿ، 4
. 15ـ، ص1909/ق1327، 42 نابمس سجؿ، 5
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 .1طاحكنة المزايدة  لمحاج داككد كنعاف كشركاءه في خارج عنبتا لجية الشرؽ- ج
 .2جنيف-ماكينة لطحف الحبكب لمشيخ عبد اليادم ىاشـ كالشيخ حسيف ىاشـ في أـ الفحـ- ح
 .3طاحكنة فصايؿ لمشيخ محمد ىاشـ في عقربا- خ
طاحكنة أـ عتبة لمحاج دركيش الشنتيرفي كادم الفارعة  باع حصتو لعمي الكنعاف مف - د

 .4جبع
 .5جنيف-نكرس-طاحكنة الشيخة الفكقا لمحاج حسيف عبد اليادم في نيرة جالكت- ذ
 .6جنيف-نكرس- طاحكنة الشيخة التحتا لمحاج حسيف عبد اليادم في نيرة جالكت - ر
 .7جنيف-طاحكنة الجسر لمحاج عبد الرحيـ عبد اليادم في قرية نكرس-س
 .9جنيف- لطحف الحبكب لمحاج محمد عبد اليادم كمنيب جامكس في سيمة الظير8بابكر- ز
 .10بابكر طحف في جنيف لمحاج فياض عبد اليادم-ش
 :الدباغة -4

، 11     كانت مخصصة لصناعة الجمكد كالقرب كتقـك عمى تنظيؼ الجمكد كازالة الشعر عنيا
 :12ككاف في مدينة نابمس سبع مدابغ ثالث منيا لصناعة القرب كأربع لمجمد

 .13دباغة القرب ألبناء ىاشـ في محمة الغرب- أ
 .14دباغة القط لمحاج أحمد طكقاف أكقفيا عمى كرثتو في محمة الحبمة- ب

                                                                 
 .137ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 1
. 325ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 2
. 168ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 3
 .262ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 4
. 288ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 5
. 288ـ، ص1912/ق1330، 45 نابمس سجؿ، 6
. 59ـ، ص1913/ق1331، 46 نابمس سجؿ، 7
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. 140 القاسمي، قامكس، ص11
. 286، ص2 النمر، تاريخ، ج12
. 172ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 13
 .167ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 14
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 .1دباغة النمر في محمة الحبمة- ت
 :النسيج -5

أف في نابمس كحدىا : إحساف النمر"     انتشرت صناعة النسيج في مدينة نابمس كقد ذكر 
، كيكجد في نابمس سكؽ يسمى بسكؽ 2كاف ىناؾ أنكاؿ تقدر بعشرة االؼ نكؿ لمصكؼ كالقطف

الغزؿ الذم سمي بيذا االسـ بسبب كثرة معامؿ الغزؿ المكجكدة فيو، كبمغ اإلنتاج السنكم ليذه 
 .3المراكز في نياية القرف التاسع عشر عشريف ألؼ قرش كاستيمؾ أكثره في المكاء

 .معاصر الزيت -6
      اشتيرت منطقة نابمس بإنتاج الزيت منذ القدـ ككاف يستخرج بطريقة اليرس بكاسطة 

أحجار مدكرة تدكس حبات الزيتكف المكجكدة داخؿ حفرة حفرت في الصخر كبعد انتياء اليرس 
تؤخذ المعجكنة كتضغط باأليدم الستخراج الزيت منيا، ثـ تطكرت ىذه العممية إلى عممية 

كىذه تعتمد عمى قاعدة حجرية كبيرة مدكرة الشكؿ محزكزة بعرض حجر الطاحكف الكبير  (البد)
المكجكد فكقيا، كىذا الحجر يدكر عمى محكر مف الخشب أك الحديد يديره أما حمار أك حصاف 

 :4أك ثكر
 .5معصرة تؿ اكريـ لقاسـ عبد الصمد األثرم في الحبمة، باعيا لمحاج حافظ يعيش- أ

بد آؿ الخياط كدار فطاير لمحاج حامد فطاير كشركاءه  في محمة القريكف، باع حصتو - ب
 .6لمشيخ عبد الرحمف عبده

 .7معصرة البسطامي لمحاج محمد البسطامي في العقبة- ت
 .8بد الخضر لمحاج أحمد طكقاف أكقفيا عمى كرثتو في محمة الغرب- ث
 .9بد الزقاؽ لمحاج داككد كنعاف كشركاءه في قرية عنبتا- ج

                                                                 
. 21ـ، ص1892/ق1308، 1\27 نابمس دفتر، 1
. 286، ص2 النمر، تاريخ، ج2
. 111 الراميني، نابمس، ص3
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 .1بد كسط البمد داككد كنعاف كشركاءه في قرية عنبتا- ح
جنينممحمج عبد الرحمف عبد المجيد، تحتكم عمى حجر -معصرة زيتكف في قرية بركقيف- خ

 .2كقصعة لدكس حب الزيتكف
 :معامل الصباغة -7

 كمعظـ 3    كجد في مدينة نابمس عدد مف المصابف التي كانت تقـك بصبغ القطف كالصكؼ
، كتتككف المصابغ مف أجراف حجرية عديدة تذاب 4الذيف كانكا يعممكف بالصباغة مف المسيحييف

تذاب فييا النيمة مع الممح كتجرم مف جرف إلى جرف حتى تصبح صالحة لمصباغة كيغرؽ فييا 
 .5القماش مدة ثـ يقكمكف بنشره في اليكاء حتى يجؼ

 : األفران -8
    أنشأ في كؿ محمة مف نابمس فرف أك أكثر ككانت األفراف مككنة مف قبك مستطيؿ في جدار 

مف جدرانو فتحة مربعة كفي داخؿ التجكيؼ قسماف، قسـ لمنار كقسـ مبمط لكضع عجينة 
الخبز، ككانت األفراف تعمؿ عمى الحطب، كيتـ بيع الخبز في األفراف كما يرسؿ السكاف 

 :، كأىـ األفراف خالؿ فترة الدراسة ىي6الطبيخ كالقدرة كالصكاني كالمعجنات كالقطايؼ
 .7فرف أبناء كنعاف كأبناء الخياط في محمة العقبة -1
فرف المعصرة لمحاج يكسؼ أحمد سميـ كشركاءه في محمة الغرب،كىب حصتو  -2

 .8لألخكيف فكزم كمرتضى يعيش
 .9فرف بئر الدكالب لألخكيف عمي كعارؼ طكقاف كشركائيـ في محمة القيسارية -3
 .10فرف كقؼ الخماش لمشيخ أحمد الخماش في محمة القريكف -4

                                                                 
. 137ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 1
 20ـ، ص1907/ق1325ب، 41 نابمس سجؿ، 2
. 286، ص2 النمر، تاريخ، ج3
. 107، ص1 التميمي، كالية، ج4
. 58، ص1 دركزة، مذكرات، ج5
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 .1فرف أبناء طكقاف في محمة الحبمة -5
 .2فرف أبناء النمر في محمة العقبة -6
 .3فرف السكؽ ألبناء إبراىيـ الغزاكم كشركاءه في العقبة -7
 .4فرف الشافعي لمحاج قاسـ الشافعي في محمة الحبمة -8
 .5فرف الصبانة  لمحاج سعيد عبد القادر صالح في خط التكنة محمة القريكف -9
 .6فرف الككالة لمحاج عمي طكقاف في محمة الحبمة-10     
 .7فرف حماـ بيدرة لمحاج عمي طكقاف في محمة الحبمة-11     
 .8فرف عامر لمحاج يكسؼ التميمي كشركاءه في محمة العقبة-12     
 :صناعات متنوعة -9

 حيث كاف يكجد عدد مف المعامؿ 9     كجد في نابمس صناعات أخرل مثؿ صناعة الفخار
التي كانت مكجكدة في محمة الياسمينة ككانت تستخدـ في صناعة األكاني الفخارية كأباريؽ 

، كمعاصر عصر السمسـ الذم كاف يستخرج منو زيت السيرج كيعمؿ منو 10الماء كجرار الماء
، كمف الحرؼ التي كانت مكجكدة حرفة الحدادة التي كاف في نابمس عدد 11الطحينية كالحالكة

مف الحداديف الذيف كانكا يصنعكف بطرؽ بدائية كثيران مف األدكات التي كانت تستخدـ في 
، كىناؾ حرؼ أخرل مثؿ النجارة كالنحاس كصنع أكتار 12البيكت كلمحيكانات كاألدكات الزراعية

 .13العكد مف أمعاء الغنـ حيث يحتفظ آؿ فضة بسر ىذه الصناعة
 

                                                                 
 .148ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 1
 .99ـ، ص1907/ق1325، 41 نابمس سجؿ، 2
. 151ـ، ص1903/ق1321، 40 نابمس سجؿ، 3
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 : التجارة-ج
     لعبت نابمس خالؿ فترة الدراسة كما قبميا دكران محكريان في التجارة في فمسطيف فمقد كانت 
التجارة مف أىـ األمكر التي ساىمت في رخاء سكاف نابمس كغناىـ، كلقد كانت البمد المركزم 

، ككانت (تحكالت جذرية في فمسطيف)كمدينة السكؽ بالنسبة لفمسطيف كما يقكؿ شكلش في كتابو 
أيضا عقدة االتصاؿ التجارم كالكسيط فييا في اتجاه شمالي كجنكبي كغربي كشرقي، مف دمشؽ 

، كيمكف تقسيـ 1كشماؿ فمسطيف إلى القدس كجنكب فمسطيف كمف الساحؿ إلى بالد شرؽ األردف
 :التجارة التي كانت مكجكدة في نابمس إلى

 :التجارة المحمية -1
      ساىـ مكقع نابمس الكسيط إلى جعميا مركزان تجاريان ميمان في فمسطيف فقد كانت تصدر كثيران 
مف البضائع إلى المناطؽ الفمسطينية األخرل، فصدرت الصابكف كالسمف كاألقمشة كالجمكد كالقرب 

، كما كاف الفالحكف يشتركف األدكات المصنكعة مف الحديد مثؿ حذك 3 كالحمكيات2كالسمسـ كالنيمة
 الذم 5،ككانت تستكرد مف المناطؽ القريبة منيا الزيت4حذك الحيكانات كالفؤكس كسكؾ الفالحة 

كانت تشتريو مف القرل المحيطة بو بشكؿ كبير كقد كاف التجار يشتركف في بعض األحياف الزيت 
، كما كانكا يشتركف 6قبؿ المكسـ مف الفالحيف بسعر أقؿ كذلؾ ألىميتو بالنسبة لعمؿ المصابف

 مف المدف كالقرل المحيطة بيا 11 كالتيف كالعنب كالجمكد10 كالكرسنة9 كالعدس كالذرة8 كالشعير7القمح
، كمف القدس الزيت في 12بيا ككانكا يشتركف مف الخميؿ المسابح المصنكعة مف الكيرماف كاألساكر

 .15 كالقدس14 ككاف لتجار نابمس محالت في يافا13بعض األحياف
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 :التجارة اإلقميمية -2
      كانت عالقة نابمس التجارية مع كاليات الدكلة العثمانية عالقة قكية،شممت االستيراد 

كالتصدير فكانت مدينة بيركت أىـ المدف التي كانت تستكرد منيا المنسكجات االفرنجية عمى 
 2 كمف دمشؽ كانت تستكرد الحرير كالقطف كالصكؼ1اختالفيا صكفية أك قطنية أك حريرية

 كاألحذية كمف بادية معاف يستكردكف 4 كالسجاد الكردم كالخراساني3كالنحاس كبعض الكماليات
 .6، كما كاف لتجار نابمس محالت كثيرة في مدينة السمط5القمي الالـز لصناعة الصابكف

 :التجارة الدولية -3
      تنكع النشاط التجارم لنابمس ليشمؿ العراؽ حيث كانكا يشتركف العجكة العراقية كالبسط 

ستانبكؿ األكاني كالقدكر النحاسية كالحرير كالقيكة كالشاؿ  البغدادم ككانكا يستكردكف مف اليند كا 
، كمف مصر 8 كالصدريات المطرزة كالطرابيش اإلسطنبكلية7الكشميرم كاألسمحة كالسجاد كالحمي

 كمف 10 كالتكابؿ كالسكر كاالقمشة الكتانية كالقطنية كالصكفية9(الدمياطي)مصر األرز المصرم 
كمف أكركبا كأمريكيا كانكا يستكردكف السكر كالكاز كاألخشاب كالزجاج كلكاـز النجارة كالجمكد 

كالسكاكيف مف إنكمترا كالمجكىرات كأدكات الزينة الفرنسية، كالمرايا الصغيرة كزجاجات 11المدبكغة
، ككاف 12النرجيمة المصنكعة مف الزجاج كالمناديؿ السكيسرية كالفناجيف المصنكعة مف الخزؼ

  كمصر حيث كاف يتـ تصدير 14 كبالد األناضكؿ13يتـ تصدير الصابكف إلى الحجاز كاليند
                                                                 

. 67ـ، ص1910/ق1328ب، 43 نابمس سجؿ، 1
. 42ـ، ص1910/ق1328ب، 43 نابمس سجؿ، 2
 .35 الدكماني، اعادة، ص3
. 50ـ، ص1897/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 4
. 288، ص2 النمر، تاريخ، ج5
. 386، 272ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 6
. 296، ص2 النمر، تاريخ، ج7
. 192 شكلش، تحكالت، ص8
. 58ـ، ص1897/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 9

. 35 الدكماني، اعادة، ص10
. 79-78، ص 1 دركزة، مذكرات، ج11
. 192 شكلش، تحكالت، ص12
. 226ـ، ص1897/ق1315، 34 نابمس سجؿ، 13
. 193 شكلش، تحكالت، ص14
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ثالثة أرباع الصابكف إلييا حيث يتـ شحنو بران عف طريؽ غزة كصحراء سيناء كبحران عبر 
 .3كتـ بيع حبة البركة إلى جدة2 كالقطف إلى بالد الشاـ1ميناءم يافا كغزة 

 :النقود-د
    كانت المعامالت التجارية في نابمس خالؿ فترة الدراسة تتـ بالنقكد العثمانية المصنكعة مف 
 :الذىب أك الفضة أك النحاس كقد دخمت النقكد األجنبية أيضا كمف أىـ النقكد التي كانت سائدة

 : 4البارة -1
بعد أف دخمت  تحت الحكـ العثماني  (ـ1524\ق921)     بدأ استخداـ البارة في مصر عاـ

، (ـ1834\ق1250)ككممة بارة تعني قطعة بالمغة التركية، كىي العممة الرسمية فييا حتى عاـ
 كانتقؿ استخداميا إلى فمسطيف 5غراـ مف الفضة النقية (1,075)كاحتكت البارة عمى حكالي 

، 6كبالد الشاـ كأصبحت تضرب في دمشؽ كلكنيا كانت تعادؿ ثالثة أرباع البارة المصرية
بارة : ، كالبارة كاف يكجد منيا أنكاع7كأصبحت كؿ أربعيف بارة قيمتيا تعادؿ قيمة قرش كاحد

كاحدة، كخمس بارات، كعشر بارات ككانت تستخدـ في التعامالت التجارية الصغيرة 
 .8كالمتكسطة

 :9القرش العثماني -2
 بشكؿ كبير في نابمس ككاف 10      استخدـ القرش أك كما كاف يسمى في السجالت بالغرش

ككاف  (ـ1703\ق1115)، تـ ضرب القرش العثماني في عاـ11كؿ قرش يعدؿ أربعيف بارة
مف الفضة كالباقي مف  (%60)يحتكم عمى عشريف غرامان مف الفضة ككاف القرش يحتكم عمى 

                                                                 
 .35 الدكماني، اعادة، ص1
. 193 المرجع نفسو، ص2
. 172، 272ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 3
. 154ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 4
. 186 بامكؾ، التاريخ، ص5
. 192 المرجع نفسو، ص6
. 61، ص 1 دركزة، مذكرات، ج7
. 296 بامكؾ، التاريخ، ص8
. 122ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 9

. 125ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 10
. 61، ص 1 دركزة، مذكرات، ج11
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، ككاف يطمؽ عميو القرش 1النحاس، ككاف القرش يستخدـ في التعامالت التجارية المتكسطة
الصاغ كىك القرش الفضي الكامؿ الصحيح، ككاف ىناؾ نكع آخر يستخدـ في نابمس كيطمؽ 

 .3 ككانت قيمتو في التعامالت أقؿ مف قيمة القرش الصاغ2عميو اسـ قرش رائج عممة نابمس
سميت بيذا االسـ نسبة إلى السمطاف العثماني عبد المجيد في :4اللاير المجيدي -3

حسب الخزانة 6قرشان (20) كىي عممة ذىبية كانت تساكم 5(ـ1839\ق1255)عاـ
المجيدم مف منطقة إلى أخرل، ففي نابمس كانت تبمغ اللاير الرسمية، ككانت تختمؼ قيمة 

 .7قرشان، كفي بيركت كدمشؽ كانت قيمتيا أقؿ مف ذلؾ بقميؿ (25)
 بسكيا في عيد السمطاف أبد  كانت تمثؿ العممة الذىبية الرسمية لمدكلة،:8الميرة العثمانية -4

 حسب 9ككانت قيمة الميرة تساكم مئة قرش، (ـ1839\ق1255) عاـ عبد المجيد األكؿ
( 124) كفي القدس 10قرش (133,3)الخزينة العثمانية كلكنيا في نابمس كانت تساكم 

، ككاف يطمؽ عمى الميرة اسـ السمطاف الذم تسؾ في عيده، كمنيا 11(125)كفي حمب
، (ـ1808/ق1223)المحمكدية التي ضربت في عيد السمطاف محمكد الثاني في عاـ
 (ـ1860/ق1277)كالعزيزية  التي ضربت في عيد السمطاف عبد العزيز في عاـ

 (ـ1876/ق1285)كالحميدية التي ضربت في عيد السمطاف عبد الحميد الثاني في عاـ
 . 12(ـ1908/ق1326)كالرشادية التي في عيد السمطاف محمد رشاد في عاـ

                                                                 
. 295 بامكؾ، التاريخ، ص1
. 9ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 2
. 137 الراميني، مدينة، ص3
. 127ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ، 4
. 339 العارؼ، المفصؿ، ص5
. 265، ص2 النمر، تاريخ ، ج6
 .61، ص1 دركزة، مذكرات، ج7
. 149ـ، ص1895/، ق33 نابمس سجؿ،8
. 137 الراميني، مدينة، ص9

. 266، ص2 النمر، تاريخ ، ج10
. 392 بامكؾ، التاريخ، ص11
. 339 العارؼ، المفصؿ، ص12
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أك مف النحاس األحمر، كتطمى بالفضة بنسبة عشرة 2 كانت تصنع مف النكؿ : 1المتاليك -5
كتعني " metallic"، كأصؿ كممة متالؾ انكميزم  3في المئة، كقيمتيا تساكم عشر بارات

 .4معدني
%( 10) كإلف نسبة الفضة فييا 6كانت تصنع مف النحاس المخمكط مع الفضة:5البشمك -6

، 7سميت بيذا االسـ كالذم يعني العممة المغشكشة، ككانت قيمة البشمؾ تساكم عشرة متالؾ
، كظمت مستخدمة في فمسطيف حتى الحرب (ـ1828\ق1244)، كقد سكت في عاـ7متالؾ

 .8الحرب العالمية األكلى
 انتشر استخداـ الميرة الفرنسية الذىبية في فمسطيف بشكؿ كبير ككانت :9الميرة الفرنسية -7

 .10قرش ساغ (114)تساكم في سكؽ نابمس 
 .12قرش ساغ (135)استخدمت في نابمس بالتجارة ككانت تساكم :11الميرة اإلنجميزية -8
 .13عممة فضية كانت تستخدـ في نابمس ككانت تساكم قرشيف:البرغوث -9

    كىناؾ بعض النقكد األخرل التي كانت تستخدـ بشكؿ قميؿ مثؿ الغازم كالقمرم كالكمؾ 
. 14كاليكزلي كالجيادم

 
 

                                                                 
. 226ـ، ص1910/ق1328، 43 نابمس سجؿ، 1
 .61، ص1 دركزة، مذكرات، ج2
. 340 العارؼ، المفصؿ، ص3
. 61، ص1 دركزة، مذكرات، ج4
. 149ـ، ص1904/ق1322، 39 نابمس سجؿ، 5
. 61، ص1 دركزة، مذكرات، ج6
. 340 العارؼ، المفصؿ، ص7
. 375 بامكؾ، التاريخ، ص8
. 123ـ، ص1895/ق1313، 33 نابمس سجؿ ،9

. 61، ص1 دركزة، مذكرات، ج10
. 18ـ، ص1901/ق1319، 38 نابمس سجؿ، 11
. 61، ص1 دركزة، مذكرات، ج12
. 61، ص1 المرجع نفسو، ج13
. 266، 2 النمر، تاريخ، ج14
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 :المكاييل والموازين-ه
      استخدـ تجار نابمس المكاييؿ كالمكازيف في معامالتيـ التجارية بشكؿ كبير في البيع كالشراء 

 :كتقسيـ األراضي كالميراث كمف أىـ المكاييؿ كالمكازيف
ككانكا -العيف المنقكؿ كغير المنقكؿ- كاف يستخدـ في تقسيـ األراضي كالعقارات:1القيراط -1

 .2يعتبركف األرض أك الممؾ أربعة كعشريف قيراطان
 كاف يستخدـ في قياس األقمشة كىك قياس ذراع الرجؿ المتكسط مف الباىـ إلى الكتؼ :3الذراع -2

سـ، كتجدر اإلشارة أف الذراع المستعمؿ في الدكلة العثمانية لـ  (68)الكتؼ كىك ما يعادؿ 
 .4يكف كاحدان بؿ تغير طكلو مف مكاف إلى آخر

 .5كىك ما يعادؿ ثمث الذراع: الشبر -3
 .6رطؿ (100) كىك ما يعادؿ :القنطار -4
 .8أكقية (12) كىك ما يعادؿ :7الرطل -5
 .9 غراـ250درىمان كتساكم  (75) ىي ما تعادؿ كزف :األوقية -6
 .10 كىي ما تعادؿ ثمانية أرطاؿ ككانت تستخدـ في كزف الصابكف كبيعو:الوزنة -7
 كانت تستخدـ في بيع المحاصيؿ الزراعية قبؿ فصؿ الحب عف التبف مثؿ القمح 11:الطبة -8

 .12كالشعير كالكرسنة كالعدس
 

                                                                 
. 94ـ، ص1910/ق1328ب، 43 نابمس سجؿ، 1
. 275، ص2 النمر، تاريخ، ج2
. 277، ص2 المرجع نفسو، ج3
 .118 الراميني، مدينة، ص4
. 277، ص2 النمر، تاريخ، ج5
 .118 الراميني، مدينة، ص6
 .94ـ، ص1910/ق1328ب، 43 نابمس سجؿ، 7
 .275، ص2 النمر، تاريخ، ج8
. 275، ص2 المرجع نفسو، ج9

. 118 الراميني، مدينة، ص10
. 240ـ، ص1911/ق1329، 44 نابمس سجؿ، 11
 .118 الراميني، مدينة، ص12
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 . كىك الكيس الذم يتـ كضع الحبكب فيو1:الشوال -9
كىك يستخدـ لكزف الحبكب كتككف مصنكعة مف الخشب أك النحاس كيككف كزنيا : الصاع-10

بالقمح ثالثة أرطاؿ كأربع أكاؽ كمف الشعير رطميف كنصؼ، كتختمؼ سعة الصاع مف مكاف إلى 
 .2آخر

 ككانت تستخدـ لمسكائؿ، كجرة الزيت تزف سبعة أرطاؿ ككقيتيف كثمث ككانت ىذه 3:الجرة-11
 . 4السعة محددة بمصابف نابمس التي أصبحت الجرة المعتمدة في البيع كالشراء

 :المواصالت-و
     كانت المكاصالت في نابمس خالؿ فترة الدراسة تعتمد بشكؿ كبير عمى الحيكانات كالعربات 
كتطكر األمر الحقان مع كصكؿ سكة حديد الحجاز إلى مدينة نابمس، كأدل دخكؿ السيارات مع 

 :بداية الحرب العالمية األكلى إلى حدكث تطكر كبير في المكاصالت
 كانت الحيكانات الكسيمة الكحيدة لالنتقاؿ مف مكاف إلى آخر، كشممت الرككب عمى :الحيوانات -1

الحمار كالحصاف كالبغؿ، ككاف ىناؾ العربات التي تقـك األحصنة بجرىا، ككاف في نابمس 
مكاف مف أجؿ استراحة الحيكانات فيو يسمى خاف الدكاب فيو مكاف مخصص لمحيكانات كمكاف 

آخر لسكف اصحابيا، كقد تككف الخاف مف ساحة مربعة ، أحاط بيا ركاؽ دائر مرتفع مع 
أعمدة ، كجعمت الطبقة العميا مف الخاف غرفان لمسكف، بينما خصص الطابؽ السفمي لمحيكانات 

صالح الطرؽ مف أجؿ سير العربات عمييا، ككانت 5كاالسطبالت ، كقامت البمدية بتكسعة كا 
العربات تتسع إلى ستة أشخاص كىي مستطيمة الشكؿ كتسمى كركسات أمريكية ككاف ليا 
سقؼ خشبي ككاف ىناؾ مركبات صغيرة تسع لثالثة اشخاص كتسمى حنتكر ككانت أغمى 

، كما قامت بتحديد أسعار الرككب عمى الحيكانات بيف نابمس 6سعران كأسرع سيران مف الكركسات

                                                                 
 .172ـ، ص1897/ق1315، 35 نابمس سجؿ، 1
 .276، ص2 النمر، تاريخ، ج2
. 148ـ، ص1899/ق1317، 36 نابمس سجؿ، 3
. 276، ص2 النمر، تاريخ، ج4
. 116 الراميني، نابمس، ص5
. 76، ص1 دركزة، مذكرات، ج6
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كمناطؽ مختمفة، كىذا الجدكؿ يبف المناطؽ التي كانت تصميا العربات كاألجرة التي حددتيا 
 :1البمدية ألصحاب العربات

 ( 17 )جدول 
 (م1914/ه1328)أسعار الموصالت بين نابمس وما حوليا عام

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
. 247ـ، ص1914/ق1328، 27/8 نابمس دفتر، 1

 االجرة بالقرش المكان

 7,5 عنبتا- نابمس

 9,5 طكلكـر- نابمس

 14,25 قاقكف- نابمس

 15 قمقيمية كجمجكلية-نابمس

 23,23 باقة- نابمس

 5 دير شرؼ- نابمس

 9,5 السيمة-نابمس

 19 جنيف- نابمس

 23,30 العفكلة- نابمس

 5 حكارة- نابمس

 9,5 خاف المبف- نابمس

 15 عيف سنيا- نابس

 19 البيرة- نابمس

 30,23 القدس- نابمس

  لمعربة الكاحدة9,5 السرايا- نابمس
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      ككانت الجماؿ تستخدـ مف أجؿ نقؿ البضائع مف دمشؽ إلى نابمس أك مف األردف كمصر، 
، ككاف ىناؾ 1ككانت القافمة تضـ عددان مف الجماؿ قد يبمغ ألؼ جمؿ المحممة بالبضائع المختمفة

 .2أناس متخصصكف في نقؿ البضائع يسمكف الجمالة
 : الموصالت البحرية -2

    استخدـ التجار المكاصالت البحرية مف أجؿ نقؿ بضائعيـ حيث كانكا يستخدمكف ميناء يافا 
مف أجؿ نقؿ بضائعيـ إلى بيركت أك إلى إستانبكؿ ككانكا يكصمكف البضائع إلى يافا عف طريؽ 

، ككانكا يستخدمكف ميناء غزة مف أجؿ التصدير إلى مصر بعد أف ينقمكا البضائع 3قكافؿ الجماؿ
 .4بالقكافؿ إلى الميناء

 :القطار -3
، ككاف السمطاف (ـ1900/ق1318)    شرعت الدكلة العثمانية بإنشاء خط حديد الحجاز في عاـ

-عبد الحميد الثاني متحمسان لممشركع بسبب أىميتو العسكرية كالسياسية، كبدأت العمؿ مف دمشؽ 
كبعد ذلؾ بشير تـ افتتاح خط درعا عماف، كبعده  (ـ1903/ق1321)درعا كتـ افتتاحو في عاـ

تـ االنتياء مف  (ـ1907/ق1325)معاف، كفي عاـ-بعاـ تـ االنتياء مف الخط الكاصؿ بيف عماف
الخط الكاصؿ بيف معاف كتبكؾ، كبعدىا بعاـ كصؿ الخط إلى المدينة المنكرة كجرل االفتتاح رسميا 

 . 5(ـ1908/ق1326)في عاـ
     أكممت الدكلة العثمانية خط سكة حديد الحجاز حيث كصؿ إلى فمسطيف ككاف يمر في بيساف 
كحيفا كعكا كينتيي في نابمس حيث تـ إنشاء محطة لو شرؽ جامع األنبياء كتـ افتتاحو بحضكر 

. 6الكالي
 : السيارات -4

 كبعدىا بدأت السيارات تنتشر 7(ـ1912/ق1330)    كانت أكؿ سيارة تدخؿ مدينة نابمس في عاـ
 .كأصبحت تستخدـ في النقؿ بدؿ العربات

                                                                 
. 289، ص2 النمر، تاريخ، ج1
 .75، ص1 دركزة، مذكرات، ج2
. 76، ص1 المرجع نفسو، ج3
 .35 دكماني، اعادة، ص4
. 284 عكض، االدارة، ص5
. 34ـ، ص1914/ق1330، 27/9 نابمس دفتر، 6
. 120، ص3 النمر، تاريخ، ج7
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 الخاتمة
     استعرضت الدراسة األكضاع اإلدارية كاالجتماعية كالعمرانية كاالقتصادية في مدينة نابمس في 

، كلقد اعتمدت عمى المصادر األكلية ذات طابع محمي ظيرت (ـ1920-1900)الفترة ما بيف عاـ
إحالتيا في اليكامش كقائمة المصادر كالمراجع كفي ضكء ذلؾ تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف 

- :النتائج كمف أىميا

لعب المكقع الجغرافي االستراتيجي لمدينة نابمس دكران ىامان في جعؿ المدينة مزدىرة بالسكاف  .1
عمى مر العصكر، ككقكعيا في كسط فمسطيف قد جعؿ منيا حمقة كصؿ ميمة عمى الطريؽ 
قميـ البكادم  الداخمي العابر بيف دمشؽ كالقاىرة كالحجاز كمكانئ البحر األبيض المتكسط كا 

الشرقية، كىذا المكقع جعميا مف أىـ محطات الحيكية الزاخرة باألنشطة االقتصادية كاالجتماعية 
تعبرىا قكافؿ التجار كالحجاج كالسائحيف كسكؽ رائج يعج بالحركة التجارية، كما ساىـ غنى 

نابمس بالعيكف كاف لو دكر كبير في استقرار السكاف داخؿ المدينةمنذ أقدـ العصكر كما زالت 
 .المدينة إلى اآلف تعتمد عمى ىذه العيكف في الشرب كرأم المزركعات

ككف نابمس مركزا لمكاء نابمس أدل إلى كجكد الجياز اإلدارم في المدينة حيث كاف يشرؼ ىذا  .2
الجياز عمى المدينة كعمى ما حكليا مف األقضية كالنكاحي التابعة ليا، حيث تركزت فييا أجيزة 
الدكلة المختمفة كىذا األمر ساىـ في لفت األنظار إلى المدينة ككف أجيزة الدكلة مكجكدة فييا 

 .مما أدل إلى زيادة القادميف إلييا مف أجؿ مراجعة دكائر الدكلة المختمفة
إف كجكد بمدية نابمس كاف لو دكر كبير في إشاعة النظاـ داخؿ المدينة حيث تكلت البمدية مياـ  .3

كثيرة ساىمت بشكؿ كبير في جعؿ المدينة منظمة كمرتبة، حيث قامت البمدية بالكثير مف 
 .األعماؿ التي أدت إلى جعؿ نابمس قبمة لمتجار كالسائحيف مف مختمؼ المناطؽ

إف كقكع نابمس بيف جبمي عيباؿ كجرزيـ لـ يمنع المدينة مف التكسع في الجية الغربية  .4
كالشرقية، فأصبح ىناؾ بيكت خارج النطاؽ المعمارم الذم كاف مكجكدا قبؿ فترة الدراسة، 

 .فالحركة المعمارية كاف ليا أثر كبير في تقدـ نابمس كجعميا محطة لمقادميف إلييا
إف التنكع السكاني في نابمس دليؿ ىاـ عمى عراقة المدينة كمدل التسامح الديني الذم كاف  .5

يعيشو السكاف كليس أدؿ عمى ىذا األمر كجكد الطائؼ السامرية في المدينة منذ اآلالؼ 
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السنيف، فجميع السكاف كانكا يعيشكف في داخؿ المدينة في كئاـ كسالـ لـ يعكر جك ىذا األمر 
 .الدعاية الغربية التي كانت تدعي كقكع التمييز كاالضطياد

إف النمك السكاني في نابمس ارتبط بعكامؿ كثير كاف ليا األثر الكبير في التبايف في عدد  .6
السكاف، فقبؿ الحرب العالمية األكلى كاف ىناؾ صعكد طبيعي في عدد السكاف، ساىمت 
العناية الصحية التي كفرتيا المشافي في حدكث ىذه الزيادة، غير أف ىذا األمر تبدؿ مع 
دخكؿ الدكلة العثمانية الحرب، حيث حدث تراجع كبير عمى عدد السكاف، ساىـ الجكع 
كالحصار كىجـك الجراد كالتجنيد االجبارم لعدد كبير مف القادريف عمى حمؿ السالح في 

 .حصكؿ ىذا التراجع
إف اإلصالحات التي قامت بيا الدكلة العثمانية في مجاؿ التعميـ كاف ليا انعكاس مباشر عمى  .7

السكاف، حيث تأسست عدد مف المدارس االبتدائية كاإلعدادية التي ساىمت في نشر العمـ 
كالمعرفة، كأدل ىذا االمر إلى خركج عدد كبير مف الطالب لمدراسة في مناطؽ مختمفة مف 
دكؿ العالـ، حيث درسكا تخصصات مختمفة أدت إلى حدكث نيضة حقيقية في مختمؼ 

 .النكاحي اإلدارية كالحياتية
إف قمة أراضي نابمس لـ تقؼ عائقان أماـ حركة التجارة كالصناعة التي كانت تميز المدينة،  .8

فشجرة الزيتكف كاف ليا دكر ميـ فزيتيا كاف يستخدـ في صناعة الصابكف التي تعد أىـ 
صناعة في نابمس، كلمتغمب عمى ىذا األمر قاـ تجار نابمس بشراء مساحات كاسعة مف 

األراضي في مناطؽ قريبة مف نابمس مف أجؿ تأميف الزيت لممصابف، كىناؾ أيضان صناعات 
 .مختمفة أسيمت في تطكر الكضع االقتصادم في المدينة

إف التجارة كاف ليا األثر الكبير في نابمس، حيث كانت التجارة البينية مع المدف كالقرل  .9
الفمسطينية تساىـ في تحسف الكضع االقتصادم، ككذلؾ التجارة الخارجية مع الكاليات العثمانية 
األخرل، حيث ساىـ األمف كتحسف الطرؽ كسيكلة المكاصالت في نمك التجارة، كمف المالحظ 

أف الكضع االقتصادم لنابمس خالؿ فترة الدراسة كاف أفضؿ بعشرات المرات مف الكضع 
االقتصادم في يكمنا ىذا، حيث كصمت تجارة نابمس إلى اليند كالعراؽ كتركيا كمصر كمختمؼ 

 .بالد الشاـ
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قائمة المصادر والمراجع 

 المصادر: أواًل

 المصادر غير المنشكرة- أ
سجالت المحكمة الشرعية نابمس، نسخة الكتركنية محفكظة في مكتبة جامعة النجاح  -1

 .الكطنية، نابمس، فمسطيف
 .(ـ1897/ق1315-ـ1895/ق1313)، 33نابمس سجؿ -
 .(ـ1897/ق1315-ـ1897/ق1315)، 34نابمس سجؿ -
 .(ـ1899/ق1317-ـ1897/ق1315)، 35نابمس سجؿ -
 .(ـ1901/ق1319-ـ1899/ق1317)، 36نابمس سجؿ -
 .(ـ1901/ق1319-ـ1901/ق1319)، 37نابمس سجؿ -
 .(ـ1903/ق1321-ـ1901/ق1319)، 38نابمس سجؿ -
 .(ـ1907/ق1325-ـ1904/ق1322)، 39نابمس سجؿ -
 .(ـ1905/ق1323-ـ1903/ق1321)، 40نابمس سجؿ -
 .(ـ1910/ق1328-ـ1907/ق1325)، 41نابمس سجؿ -
 .(ـ1910/ق1328-ـ1909/ق1327)، 42نابمس سجؿ -
 .(ـ1911/ق1329-ـ1910/ق1328)، 43نابمس سجؿ -
 .(ـ1912/ق1330-ـ1911/ق1329)، 44نابمس سجؿ -
 .(ـ1913/ق1331-ـ1912/ق1330)، 45نابمس سجؿ -
 .(ـ1914/ق1332-ـ1913/ق1331)، 46نابمس سجؿ -
 .(ـ1916/ق1334-ـ1914/ق1332)، 47نابمس سجؿ -
 .(ـ1916/ق1334-ـ1916/ق1334)، 48نابمس سجؿ -
 .ـ1918/ق1336-ـ1916/ق1334، 49نابمس سجؿ -
 .(ـ1919/ق1337-ـ1918/ق1336)، 50نابمس سجؿ -
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دفاتر بمدية نابمس، النسخة األصمية في قسـ االرشيؼ، مكتبة بمدية نابمس،  -2
 .نابمس، فمسطيف

 .(ـ1892/ق1308)، 27/1نابمس دفتر -
 .(ـ1901/ق1319)، 27/2نابمس دفتر -
 .(ـ1907/ق1323)، 27/3نابمس دفتر -
 .(ـ1908/ق1324)، 27/4نابمس دفتر -
 .(ـ1909/ق1325)، 27/5نابمس دفتر -
 .(ـ1909/ق1325)، 27/6نابمس دفتر -
 .(ـ1911/ق1327)، 27/7نابمس دفتر -
 .(ـ1912/ق)1328، 27/8نابمس دفتر -
 .(ـ1914/ق1330)، 27/9نابمس دفتر -
  .(ـ1916/ق1332)، 27/10نابمس دفتر -
 .(ـ1917/ق1333)، 27/11نابمس دفتر -
 

 ،ميتشيغاف جامعةالسالنامات، مكقع  -3
http://babel.hathitrust.org/cgi/ls( 12/3/2014ـ). 

 .سالنامات دكلت عميو عثمانية- أ
 .(ـ1892/ق1310)، 1سالنامة دكلت عمية عثمانية  -
 .(ـ1903/ق1321)، 2سالنامة دكلت عمية عثمانية  -
 .(ـ1904/ق1322)، 3سالنامة دكلت عمية عثمانية  -
 .(ـ1905/ق1323)، 4سالنامة دكلت عمية عثمانية  -
 .(ـ1907/ق1325)، 5سالنامة دكلت عمية عثمانية  -
 .(ـ1908/ق1326)، 6سالنامة دكلت عمية عثمانية  -
 .(ـ1909/ق1327)، 7سالنامة دكلت عمية عثمانية  -

http://babel.hathitrust.org/cgi/ls
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 سالنامة كاليت سكرية- ب
 .(ـ1869/ق1286)، 1سالنامة كاليت سكرية  -
 .(ـ1872/ق1289)، 2سالنامة كاليت سكرية  -

  سالنامة كاليت بيركت- ت
 .(ـ1900/ق1318)، 1سالنامة كاليت بيركت  -
 .(ـ1901/ق1319)، 2سالنامة كاليت بيركت  -

 سالنامة نظارات معارؼ حككمية- ث
 .(ـ1903/ق1321)، 1سالنامة نظارات معارؼ حككمية  -

 الجوالت الميدانية-4
ـ 24/2/2014جكلة ميدانية في جامع األنبياء كالخضرة كمقاـ بشر الحافي  -
 .ـ1/3/2014جكلة ميدانية في الجامع الصالحي الكبير كجامع التينة  -
 .ـ14/3/2014جكلة ميدانية في عيف حسيف كعيف القريكف  -
 .ـ30/3/2014جكلة ميدانية في محمة الغرب كالقريكف  -
 .ـ29/3/2014جكلة ميدانية في محمة الغرب كالقريكف كالياسمينة  -
 .ـ2014/ 13/4جكلة ميدانية في محمة الشكيترة  -
 .ـ19/4/2014جكلة ميدانية في مقاـ الشيخ مسعكد كالياسمينة  -
 .ـ15/5/2014جكلة ميدانية في محمة القريكف  -
 .ـ17/5/2014جكلة ميدانية في مقاـ مجير الديف،  -
 .31/5/2014جكلة ميدانية في المستشفى الكطني كاالنجيمي،  -
 .ـ1/6/2014جكلة ميدانية في جبؿ عيباؿ،  -
 .ـ4/6/2014جكلة ميدانية في محمة الشكيترة،  -
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 المقابالت الشخصية-5
              عاـ، حي الياسمينة، نابمس،(46)،جميل عبدالرحمن عوضمقابمة شخصية،  -1

 .ـ4/2014/ 19

 . ـ15/5/2014عاـ، محمة القريكف،  (78)،فؤاد حالوةمقابمة شخصية مع  -2

  ـ17/5/2014عاـ، الجبؿ الشمالي،  (33)عالء السركجي،مقابة شخصية مع  -3
 .ـ7/6/2014عاـ، القريكف،  (70)، معاذ ماجد محمد النابمسيمقابمة ميدانية مع  -4

 
 المخطكطات -6

منيل المطائف ، (ـ1491/ق911ت )عبد الرحمف بف ابي بكرجالؿ الديف السيكطي،  -
 .(ـ22/4/2014 )/http://www.alukah.net كالقطايؼ، في صناعة الكنافة

 المصادر والمراجع-7
المصادر المنشكرة : أكال
نزىة المشتاق في  ،(ـ1164/ىػ560ت)محمد بف محمد بف ادريس الحسني،  أبك عبداهلل،اإلدريسي

. ػ(ـ1988/ق1409) ،1 ط، لبناف، بيركت،عالـ الكتب،  جزآف،اختراق اآلفاق

تحفة النظار في غرائب ، (ـ1377/ق779ت )ابف بطكطة، أبك عبد اهلل، محمد بف عبد اهلل 
 .(ـ1979/ق1400)، 2، جزآف، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، طاألمصار وعجائب االسفار

جزء، 18، (ـ1072/ق463ت)تاريخ بغداد،  بف ثابت الخطيبحمد بف عمي،أبك بكرأالبغدادم، 
. (ـ1971ق،1391)، 1دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، ط

 .(ـ2008/ ق1430)،1، مؤسسة الدراسات الفمسطنية، بيركت، لبناف، طعام الجرادتمارم، سميـ، 

 ط،. ب، قسميف، مطبعة اإلقباؿ، بيركت، لبناف،والية بيروت، كالكاتب ،التميمي، بيجت
. ـ1914/ق1335

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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. ت.، ب1جزء، دار اليدل، كفر قرع، فمسطيف، ط11،، بالدنا فمسطينالدباغ، مصطفى

 تح فريد ،اجزاء5 ،معجم البمدان، (ـ1228/ىػ626ت) شياب الديف ياقكت، أبك عبداهلل،الحمكم
. ـ1999 /ق1420، 2 ط، لبناف، دار صادر بيركت،الجندم

، األنس الجميل في تاريخ (ـ1520/ق927ت )الحنبمي، أبك اليمف العميمي، مجير الديف بف محمد 
 .(ـ1973/ق1393)، 1، جزآف، مكتبة المحتسب، عماف األردف، طالقدس والخميل

شذرات الذىب في ، (ـ1448/ق852ت)الحنبمي، ابف العماد، عبد الحي أحمد بف عمي العسكرم 
، 2 أجزاء، تح محمكد االرناكؤط، دار الميسرة، بيركت، لبناف، ط8، أخبار من ذىب

 .(ـ1979/ق1400)

وفيات األعيان وأنباء ، (ـ1283/ق681) بف أبي بكرحمد بف محمدأبك العباس، أابف خمكاف، 
. (ـ1994/ق1415)، 1جزاء، تح إحساف عباس، دار صادر، بيركت، لبناف، طأ 8، أبناء الزمان

، جزآف، محمد عزة دروزة خمسة وتسعون عامًا في الحياة مذكرات وتسجيالتدركزة، محمد عزة، 
. (ـ1993/ق1413)، 2الممتقى الفكرم العربي، القدس، فمسطيف، ط

ط، المطبعة األدبية، بيركت لبناف، .، تر نكفؿ أفندم نعمة اهلل نكفؿ، دجزآف، الدستور
. (ـ1883/ق1301)

نخبة الدىر في عجائب البر ، (ـ1326/ق727ت)الدمشقي، محمد بف أبي طالب األنصارم
 .(ـ1923/ق1342)، 2، أتكىاراكتس، ليبزج، ألمانيا، طوالبحر

سير ، (ـ1347/ىػ 748ت)حمد بف عثماف الشافعيأ شمس الديف محمد بف ، أبك عبداهلل،الذىبي
. (ـ1990/ق1411)، 7جزء، مؤسسة الرسالة،بيركت، لبناف، ط25 ،عالم النبالءأ

، (ـ1267/ىػ 666ت) محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم ،أبك عبد اهلل، الرازم
. (ـ1999/ ىػ 1420، )1ط، لبناف، بيركت، المكتبة العصرية، تح يكسؼ محمد، مختار الصحاح
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تاج  ،(ـ1790/ىػ1205ت) محّمد بف محّمد بف عبد الرّزاؽ الحسيني، أبك الفيض،الزبيدم
. (ت.ب) ،(ط.ب) ، لبناف، بيركت، دار الحياةان،جزء26، العروس

المحكم والمحيط  ،(ـ1065/ىػ458ت) عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ، أبك الحسف،ابف سيده
. ( ـ2000/ ىػ1421)، 1 ط، لبناف، بيركت، دار الكتب العممية، تح عبد الحميد ىنداكم،األعظم

، قسميف، دار طالس لمدراسات قاموس الصناعات الشاميةالقاسمي، محمد سعيد كآخركف، 
. (ـ1988/ق1409)، 1كالترجمة كالنشر، دمشؽ، سكرية، ط

، تح محمد الحميدم، كزارة جزآف، كتاب الجراثيم، (ـ934/ق322ت)ابف قتيبة، عبد اهلل بف مسمـ
. (ـ1997/ق1418)ط، .دالثقافة، دمشؽ، سكرية، 

دار ، آثار البالد كأخبار العباد، (ـ1283/ىػ682ت )زكريا بف محمد بف محمكد ،  القزكيني
. (ـ1960/ق1380)، 1ط، لبناف، بيركت، صادر

 جزء، 14،  صبح األعشى في صناعة اإلنشا، (ـ1418/ق821ت)حمد بف عميأالقمقشندم، 
.  (ـ1987/ق1408)، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 1ط

جزاء، دار العمـ لممالييف، بيركت، لبناف، أ 6، خطط الشامكرد عمي، محمد، 
. (ـ1970/ق1390)،2ط

ط، دار الجميؿ، بيركت، لبناف، .، دتاريخ الدولة العمية العثمانيةالمحامي، محمد فريد بؾ، 
. (ـ1977/ق1397)

، تيذيب الكمال في (ـ1341/ق742ت ) بف يكسؼحمفر يكسؼ بف عبداؿ أبك الحجاج،المزم،
. (ـ1994/ق1415)ط، .، تح حسف آغا، دار الفكر، بيركت، لبناف، بانجزء22، معرفة الرجال

أحسن ، (ـ990/ق380ت ) بف أحمد أبي بكر البناءمحمد،شمس الديف بك عبداهللأالمقدسي، 
. (ـ1991/ق1319)، مكتبة مدبكلي، القاىرة، مصر، 3، طالتقاسيم في معرفة األقاليم
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المواعظ ، (ـ1441/ق845) أحمد بف عمي بف عبد القادر تقي الديف،بك العباسأالمقريزم، 
 مؤسسة الحمبي، القاىرة، مصر، جزآف،، رشاد البريةإواالعتبار بذكر الخطط واآلثار في 

. (ـ1960/ق1380)

 محمد بف مكـر بف عمى،  جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم اإلفريقى ،أبك الفضؿ، ابف منظكر
. (ـ1993/ ىػ1414)، 1ط،  بيركتر، دار صادان،جزء15،  لسان العرب،(ـ1311/ىػ711ت)

الحقيقة والمجاز في رحمة ، (ـ1731/ق1143ت) بف إسماعيؿ بف عبد الغنيالنابمسي، عبد الغني
. (ـ1989/ق1410)، 1، دار المعرفة، دمشؽ، سكرية، طبالد الشام ومصر والحجاز

. (ـ1994/ق1415)ـ، .ف، د.ط، د.ف،دا، قسـالحضرة األنسية في الرحمة القدسية-

، مطبعة جمعية عماؿ المطابع التعاكنية، 2اجزاء، ط4، تاريخ جبل نابمس والبمقاءالنمر، إحساف، 
. (ـ1975/ق1395)نابمس، فمسطيف، 

تاريخ ابن ، (ـ1349/ق749) الكندم، عمر بف مظفر بف عمربك حفصأابف الكردم، 
. (ـ1970/ق1390)دار المعرفة، بيركت، لبناف،  ط،.،  بجزآف،الوردي
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المراجع  : انيثا

 الكتب-1
مؤسسة عبد الحميد  ، م1918-1858األراضي في متصرفية القدس  ممكيةبك بكر، أميف، أ

. (ـ1996/ ق1416)عماف، األردف، ، 1طشكماف، 
، 1،ىيئة أرض فمسطيف، لندف، انجمترا، ط(م1966-1917)أطمس فمسطين أبك ستة، 

 .ـ2004/ق1425)
، دار المدار اإلسالمي، بيركت، لبناف،  1بامكؾ، شككت، التاريخ المالي لمدكلة العثمانية، ط

. (ـ2005/ق1425)

                   ط،.، دار غريب، القاىرة، مصر، داأللقاب والوظائف العثمانيةبركات، مصطفى، 

. (ـ2000/ق1420)

. (ـ1996/ق1416)ـ، .ف، د.، دكتاب بمدية نابمسبمدية نابمس، 

، مكتبة بمدية نابمس (ه1918-م1869)بمدية نابمس في العيد العثماني التماـ، بشار، 
 .ب ط، ب تالعامة،

 كزارة ، ترجمة محمَّد َسميـ النَعيميان،جزء11، تكممة المعاجم العربية ،  رينيارت بيتر آف،دكزم
. (ـ1979/ق1400) ،1 ط، العراؽ،الثقافة كاإلعالـ، بغداد

، ترجمة حسني زينة، مؤسسة الدراسات  سنة900أىالي نابمس وريفيا في الدكماني، بشارة، 
. (ـ1999/ق1420)، 1، بيركت، لبناف، طالفمسطينية

 ، ط، مطابع دار الشعب، عماف، االردف، .،دنابمس في القرن التاسع عشرالراميني، أكـر

. (ـ1976/ق1396) 

 .ب ت، دار الفكر، دمشؽ، سكرية، 4 اجزاء، ط10، دلتوأالفقو اإلسالمي والزحيمي، كىبة، 
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، 2، األىمية لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، طمعجم بمدان فمسطينشراب، محمد، 
. ـ1996/ق1416

 حول التطور االقتصادي (م1882-1856)تحوالت جذرية في فمسطين شكلش، الكسندر، 
. (ـ1990/ق1410)، 2ـ، ط.، ترجمة كامؿ العسمي، دار اليدل، دواالجتماعي والسياسي

،  1، مطبعة الكشاؼ، بيركت، لبناف، طجغرافيا فمسطين وسائر البالد السوريةالصباغ، سعيد، 

. (ـ1935/ق1353)

، مكتبة األنجمك المصرية، الوطن العربي أرضو وسكانو ومواردهخركف، آعبد الحكيـ، محمد ك
. (ـ1992/ ق1412)، 6القاىرة، مصر، ط

، مكتبة األندلس، القدس، فمسطيف،  5، طجزآف، المفصل في تاريخ القدسالعارؼ، عارؼ، 

  .(ـ1999/ق1420)

. (ـ1964/ق1384)ط، .ـ، د.ف، د.، دمدينة نابمس دراسة اقميميةعارؼ، عبداهلل، 

ف ، .، دار المعارؼ ،د(م1914-1864)اإلدارة العثمانية في والية سوريا عكض، عبد العزيز، 
. ت.ط، د.د

، مؤسسة (م1918-1337/1864-1281)، لواء عكا في عيد التنظيمات غنايـ، زىير
. (ـ1999/ق1420)، 1الدراسات الفمسطنية، بيركت، لبناف، ط

ط، مؤسسة الرسالة، بيركت، .، بمعجم مصطمحات الكتب العربية في التاريخ،  رضاكحالة، عمر
. ـ1986/ق1406لبناف، 

، مكتبة العبيكاف، الرياض، السعكدية، 1، ط(م1922-1700)الدولة العثمانية ككاترت، دكنالد، 
. ـ2004/ق1424
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، مؤسسة الرسالة، 1، ط، معجم المصطمحات واأللقاب التاريخيةمصطفى، عبد الكريـ الخطيب
. (ـ1996/ق1416)بيركت، لبناف، 

لى نياية الحكم إاإلدارة العثمانية في والية بغداد من عيد الوالي مدحت باشا النجار،جميؿ، 
. (ـ1991/ق1411)، مطبعة مدبكلي، القاىرة، مصر، 1، طم1917-1869العثماني 

،  1، دار النشر كالتكزيع، عماف، األردف، طجغرافيا الوطن العربيالييثي، صبرم كآخركف، 

.  (ـ1999/ق1420)

 :الرسائل الجامعية -2
، رسالة األوضاع التعميمية في نابمس إبان االنتداب البريطانيعبدة، محمد اسماعيؿ،  -

ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، مكتبة جامعة النجاح الكطنية،  نابمس، فمسطيف، 
 .(ـ1998/ق1419)
األسبمة المائية في العمارة االسالمية حالة دراسية مدينة قعقكر، فداء محمد أحمد،  -

، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، مكتبة جامعة النجاح الكطنية، نابمس
 .(ـ2010/ق1432)نابمس، فمسطيف، 

 الموسوعات -3
، 1 مج، القسـ العاـ، ط4، تأليؼ ىيئة المكسكعة الفمسطينية، الموسوعة الفمسطينية -

 .(ـ1984/ق1312)ىيئة المكسكعة الفمسطينية، دمشؽ، سكرية، 

 الرجال والنساء من العرب ألشيراألعالم قاموس تراجم  ، خير الديف،الزركمي -
 ،(ط.ب) ، لبناف، بيركت، دار العمـ لممالييف،جزاءأ 8 ،والمستعربين والمستشرقين

. (ـ1980/ق14001)

 المقاالت -4
، دار مسألة األرض في المشرق العربي في ظل السمطنة العثمانيةمراد، محمد،  -

 .122-43ـ، ص1997/ق1418، دار االجتياد بيركت، 36االجتياد، العدد 
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، مجمة ، نظام ممكية األراضي في فمسطين في أواخر الحكم العثمانيمكسى صابر -
، مركز األبحاث في منظمة التحرير الفمسطينية، بيركت، 95شؤكف فمسطينية، العدد 

 . 92-75ـ، ص1979/ق1400لبناف، 
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Social and economic life in Nablus City (1900-1918)) 
Prepared by 

Marwan Mohammad Hamdan Yousf  
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Dr.Amin Abu Bakr 

Abstract 

Nablus is considered as one of the most important Palestinian cities which 

played a significant role in history movement of the southern and central 

regions of Levant during the Ottoman era (1516- 1918 AD). What 

confirmed that is the city local documents like the Religious Endowments 

and  court records, Muslim and foreign voyager ethics, in addition to many 

constructional evidences such as mosques, public fountains, shrines, inns, 

bathrooms, bakeries,   soap making shops and mills.  

Nablus had strong relations with Istanbul where the Sultan entrusted it with 

leading the Levant Hajj convoys from Damascus to Hijaz, this was 

considered as  honorary and significant, indicating the role of the Sultan as 

a Sunni Leader,  in serving pilgrims as well as the Two Holy Mosques in 

Mecca and Medina, in addition to protecting them from Bedouin 

aggressions which was incapable for Damascus and other capitals of 

Levant states to do so. 

Economically, Nablus was a vital trade centre on the trade routes amongst 

Damascus, Cairo, Hijaz, Jordan deserts and the Mediterranean Ports, 

besides its role in the local trade, especially in the famous sweets and soap 

making, as well as stone- building art which was reflected on its social and 

consumer life. 
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In order to know well about the history of Nablus and its social and 

economic changes, the researcher has chosen a specific era, starting from 

1900 and ending in 1918 – the end of the Ottoman ruling. He divided the 

research into six chapters: 

Chapter one dealt with the different sources the researcher used, such as 

religious court records, as well as Nablus Municipality archives. 

Chapter two concentrated on studying the historical geography of the city, 

through which place embodies the locative element of the historical events. 

In chapter three, the researcher studied the administrative side of the city 

and its dependency on Istanbul through Beirut. Besides, he explained its 

administrative configuration, indicating that it was made as a main centre 

of the province for the military and civil apparatuses as in the posts of 

provincial, editor, judge, mufti, as well as land registry, census, agriculture, 

finance agricultural bank, health , religious endowments and education. 

Chapter four showed the city’s plans as well as its constructional aspects; 

including shops, quarters, lanes, courtyards, in addition to building styles 

and the local and imported materials used in constructing them. Moreover, 

it talks about other features like synagogues, churches, souqs, hospitals, 

police and military centres and public yards.    Furthermore, the chapter 

shed light on the role the municipality did to keep those aspects; applying 

 European modernization by using  water pumps, electricity as well as 

traction machines. 
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chapter five concentrated on the social life of the city, particularly on 

population growth, standard of living, education and health.  In addition to 

the relation among Islamic and non-Islamic sects, as well as the influential 

families. All of this is done, depending on the city local documents, the 

municipality and religious endowment archives, in addition to other 

sources like memoir and magazines. 

In chapter six, the researcher focused on the different economic activities 

spread in the city at the period mentioned above; they first included 

agriculture with its related dimensions as land ownership, crops that were 

grown and the crafts the inhabitants took up; such as building, making 

sweets, soap and jewellery. In addition to the local trading, there was the 

prosperous regional and international trading. The first was mainly with 

Salt, Jordanian Bedouins, Hijazz, Egypt. The second was with the 

European and other international markets.   

Finally, the services sector, it witnessed  a very active movement through 

many means of telecommunication and transport by carts on paved roads as 

well as Hijazz railway on the one hand, and using the telegraph, post and 

the Ottoman Agricultural Bank on the other hand. 
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