أبحاث مؤمتر

تصدر بإرشاف
أ.د .يحيى جرب
أستاذ علم اللغة بجامعة النجاح الوطنية

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس

تعريف بدائرة المعارف الفلسطيني
محاور دائرة املعارف الفلسطينية
•موسوعة علامء فلسطني وأعيانها ،ويتضمن هذا املحور مادة املوسوعة الرتبوية الفلسطينية وزيادة
•خزانة فلسطني التاريخية
•خزانة فلسطني الجغرافية
•سلسلة الرتاث الشعبي الفلسطيني” من الخابية”
•بنك معلومات القدس

نأمل أن تحتوي هذه الدائرة عىل كل ما يتصل بفلسطني األرض واإلنسان ،مخرتقة حدود املكان والزمان.
وهي مبوبة يف محاور بحسب املوضوعات التي تشتمل عليها ،ف ِقسم لعلامء فلسطني وأعيانها عرب القرون،
بغض النظر عن ديانتهم ومذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية والحزبية ،وآخر يتضمن خزانة فلسطني التاريخية،
ندرج فيه وقائع الزمن ،والحوادث التي تعاقبت عىل فلسطني ،وثالث يخصص لخزانة فلسطني الجغرافية،
فال نرتك موقعا وال بلدا وال عينا ينتهي إليها علمنا إال رصدناها فيه ،كام تتضمن الدائرة قسام يخص املأثورات
والفنون الشعبية الفلسطينية ،أسميناه” من الخابية”؛ الوعاء الفلسطيني املشهور يف بيوتنا قدميا ،وسيدرج
يف هذا اإلطار كل ما يتصل بأمناط الحياة الشعبية مام له ارتباط بالقول أو العمل اليدوي أو الحريك .أما
القسم الخامس فهو “بنك” للمعلومات املتصلة بالقدس عىل وجه الخصوص .وملا كان املرشوع عىل هذا
القدر من التشعب واالتساع ،فإننا نهيب بكل مطالع أن يبادر إىل تزويدنا مبا لديه من معلومات عىل هيئة
مادة إلكرتونية ،أو أن يرشدنا إىل املصادر التي ميكن أن نجد فيها ما يندرج يف هذه األطر ،كام أننا نستاذن
الباحثني والنارشين يف نرش ما نجده من موادهم اإللكرتونية يف هذا املوقع أو ذاك ،وسنسعى من بعد إىل
إصدار املادة مطبوعة يف مجلدات نح ِكم ترتيبها بطريقة تسهل الرجوع إليها.

تهدف جامعة النجاح الوطنية من وراء هذا املرشوع إىل توثيق فلسطني األرض واإلنسان انطالقا من شعورها
باملسؤولية التاريخية تجاه فلسطني وقضيتها ومستقبلها ،فلنئ حالت الظروف املتعاقبة دون إنجاز املرشوع
الحضاري الفلسطيني وفقا ملا يقتضيه انتامء فلسطني وأهلها؛ فليس أقل من النهوض مبا يوثقها ويحفظها من
الضياع ،وال سيام أن كل فلسطني مستهدفة أرضا وإنسانا وثقافة وتراثا.
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سنبادر إىل رفع ما لدينا من مواد دائرة املعارف الفلسطينية عىل الشبكة اإللكرتونية ،وسنبدأ يف الوقت نفسه
بجمع املعلومات املختلفة ومعالجتها لرفعها ،راجني من كل متصفح أن يبادر إىل اإلسهام يف هذا العمل
الجليل ،وسندرج اسم صاحب املشاركة إزاءها من باب حفظ الحقوق .وستصدر الجامعة مواد دائرة املعارف
يف كتب تنرش تباعا بحيث تتضمن املادة األصلية وما قد يرد إلينا من تعليقات أو نقد أو مداخالت تتصل بها.

ال تتحمل الجامعة أي مسؤولية تجاه ما ينرش ،وإمنا تقع املسؤولية أول ما تقع عىل عاتق املؤلف يليه يف
ذلك من يعرتض أو ينتقد ،ألننا ننرش ما ننرشه ونرتك للمتصفحني حق التعليق والتعقيب ،وحق الرد والنقض،
فنحن نعلم أن أحكامنا عىل األشخاص واألشياء من حولنا تختلف ،إذ أن كال منا يحكم بحسب ما يتوفر لديه
من معلومات ،ونعد بنرش كل ما يرد إلينا من مداخالت أو تعليقات دون تدخل .ونأمل بذلك أن يتمخض
الحوار عن الحقيقة التي تتكفل األيام بحفظها بعد أن نعمل عىل جالئها.
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تصدير
انطالقا من الدور املنوط بجامعة النجاح الوطنية من حيث هي أكرب املؤسسات األكادميية يف فلسطني،
ومن استعدادها للنهوض بأعباء املرشوع الحضاري الفلسطيني ،فقد رشعت يف إعداد دائرة املعارف
الفلسطينية ،وبادرت إىل جمع املعلومات التي تتصل بعلامء فلسطني وأعيانها ،وباملواقع الجغرافية ،والوقائع
التاريخية ،إضافة إىل ما وعته الذاكرة وترجمته الحياة الشعبية من مأثورات قولية أو يدوية ،إىل جانب ما
يتصل مبدينة القدس مام نطمح إىل أن يشكِّل من بعد بنكا للمعلومات الخاصة بها.
وقد رأت الجامعة أن تكلف األستاذ الدكتور يحيى جرب مبهمة اإلرشاف عىل هذا العمل الضخم ،لخربته
يف هذا املجال ،إذ سبق أن أصدر تراجم لنحو من مائة من أعيان فلسطني وأعالمها ،كام أصدر بضعة كتب
تتصل بتاريخ فلسطني واملواقع الجغرافية الفلسطينية واألدب الشعبي .إن جامعة النجاح الوطنية لرتجو
بهذا العمل أن تحقق مزيدا من التفاعل الحضاري عىل الساحة الوطنية يف جميع مجاالت املعرفة ،ونحن ،من
هنا ،نهيب بكل املعنيني أن يبادروا إىل التواصل مع املوقع املخصص لدائرة املعارف الفلسطينية ،وأن يزودوه
مبا لديهم من معلومات ،وأال يبخلوا مبالحظاتهم وإبداء آرائهم؛ ملا يف ذلك من نفع يعود عىل الجميع ،وال
سيام أننا سننرش ما يرد إلينا عىل مسؤولية مؤلفه؛ تاركني للمتصفحني حق الرد والتعليق والنقض ،واعدين
بأن ننرش ذلك من بعد يف كتب تشكِّل أجزاء دائرة املعارف .ومتثل هذه الدائرة ،يف حال إنجازها عىل الوجه
املأمول ،نجاحا وطنيا كبريا ،يسهم يف تحقيقه الفلسطينيون ُهوية وه ًوى ،وإن فلسطني لتستحق منا ذلك
وأكرث ،ونرجو بهذا العمل أن نوفَّق إىل توثيق فلسطني وحفظ تراثها والتعريف بأعيانها وعلامئها ونعرف
مبواقعها ومأثوراتها ،فال تطالها أيدي املعتدين ،وال يجور عليها الزمن بالعفاء واالندثار.
إن الشعب الفلسطيني ،وبالرغم مام تواتر يف ساحته من األحداث ،لقادر عىل النهوض بعزمية ال ُغيرُ من
أبنائه ،لتحقيق أهدافه املرشوعة ،متحديًا االحتالل ،ومتمر ًدا عىل ظروفه العصيبة ،ومن هنا كانت مبادرة
جامعة النجاح الوطنية إىل الرشوع يف إصدار أجزاء دائرة املعارف الفلسطينية ،لتكون عونًا للباحثني ،ومصدر
افتخار ألبناء فلسطني ،وهذا أوان الشد.
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مقدمة
إن الشعوب التي تحرص عىل التواصل بني أجيالها املتعاقبة ،وتحافظ عىل ذاكرتها يقظة حارضة بشكل
مستمر ،لهي جديرة باالرتقاء يف مراتب املجد ،وبلوغ آمالها وتحقيق أهدافها؛ وإن أبطأ بها الزمان ملا قد
يعرتض طريقها من عقبات كاالحتالل وتفرق األرس ونقص املوارد ،ولكنها ال تلبث حتى تحطم أغاللها ،وتكرس
قيدها ،وتنطلق يف مسريتها بعزمية وثبات.
وتسعى جامعة النجاح الوطنية بهذا العمل إىل تقديم مخرجات مؤمتر” تجليات حركة التاريخ يف مدينة
نابلس” لهذا الجيل وملن بعده من األجيال؛ ليعرفوا ما تنطوي عليه هذه املدينة من كنوز مكنونة ،وشواهد
لطاملا صمدت يف وجه عوامل التجوية دون أن تطمسها يد الزمان ،ولكننا قلام نوليها من الرعاية واالهتامم
ما تستحق ،وقد تفاوت الباحثون يف ما تناولوه يف أوراقهم من موضوعات؛ ذلك أن تاريخ املدينة عريض
يف املكان ،ممتد يف الزمان ،حافل باألحداث ،عميق يف آثاره عىل األوساط املحيطة باملدينة ،بل عىل املنطقة
بأرسها.
كام أننا نامل من وراء ذلك إىل إدراج مدينة نابلس؛ وال سيام حي القصبة ،يف سجل اليونسكو للمدن
ُنبت فيها املستقبل وضاء
التاريخية ،فنحافظ بذلك عىل حقوق مرشوعة ،وتواصل مع املايض ليكون تربة ن ُ
مرشقا.
كام أننا نبادر إىل ذلك نظرا ملا فيه من تكريس للهوية الوطنية ،وألنه يجسد خطوة عىل طريق تحقيق
الذات ،والنهوض باملرشوع الحضاري الفلسطيني من حيث هو لَ ِب َنة يف ما تسهم به األمة من دور يف تشييد
رصح الحضارة العاملية؛ فال نذوب يف اآلخر أيا كان.
وستصدر هذه السلسلة “ خزانة فلسطني التاريخية” يف كتب متتابعة لتشكل مع موسوعة األعالم
واألعيان ،وسلسلة الرتاث الشعبي الفلسطيني ،وخزانة فلسطني الجغرافية ،وبنك معلومات القدس _ دائرة
املعارف الفلسطينية ،التي ترجو بها جامعة النجاح أن تخطو باملجتمع الفلسطيني خطوة جبارة عىل طريق
السؤدد االجتامعي واملجد.
وقد حرصنا عىل تقديم املعلومات التي يعدها الباحثون دون تدخل حتى يف تحريرها ،وبغض النظر عن
االختالف بني مناهجهم ،وتباين املوضوعات التي تغطيها أبحاثهم ،إذ تركنا املجال مفتوحا إلعداد ما يرونه من
املعلومات عن هذا املوضوع أو ذاك ،عىل نحو ما سيجده املطالع يف هذه األبحاث من تفاوت.
أما ترتيب األبحاث يف هذا املجلد فقد سسلكناها وفقا لتسلسلها يف برنامج املؤمتر؛ حيث ُرت ّبت استنادا إىل
موضوعاتها ،فأبحاث التاريخ واآلثار جمعت معا ،وكذلك أبحاث الحياة الثقافية والحركة النسوية وهكذا.
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وجدير بالذكر أننا ال نحقق طويال يف صحة ما يرد إلينا ،فذلك يحتاج إىل جهود ال سبيل إىل توفريها،
ولكننا ،ومن أجل أن يظل الباب مفتوحا أمام التصويب والتصحيح ،لرنجو من كل القراء أن يبدوا آراءهم يف
ما يقرؤونه ،وأن يعقبوا عليه _ إن شاؤوا _ سلبا أو إيجابا ،ألننا نعلم أن املعلومات قد تختلف من مصدر
آلخر ،ومن مكان آلخر ،ومرادنا هو أن نقدم للقراء صورة شاملة عن حركة الوعي والنشاط االجتامعي يف
فلسطني ملونة بألوانها التي تحملها؛ مرددين مقولة “هذا نحن مبا لنا وما علينا”.
كام نرجو من القراء الكرام أن يبادروا إىل اإلسهام يف إعداد محتويات هذه الخزانة ،ويف غريها من فروع
دائرة املعارف الفلسطينية ،وأال يألوا جهدا يف سبيل إنجازها عىل أكمل وجه وأوفاه؛ ألن فلسطني تستحق
منا ذلك وأكرث منه ،فقد دقت ساعة العمل ،وحان الوقت ِ
لنفض غبار الزمن ،ورفع راية التحدي الحضاري.
وكنت يف العقدين السابقني قد أصدرت نحوا من خمس وأربعني مطبوعة تضمنت تراجم لكثري من
أعيان فلسطني ،وبعض الكتب عن األدب الشعبي الفلسطيني وتاريخ فلسطني وجغرافيتها ،ولكنني مل أمتكن
من مواصلة إصدارها ألسباب مختلفة ،حتى كانت مبادرة األستاذ الدكتور رامي حمد الله ،حني أبدى رغبة
الجامعة يف إعادة إصدارها وتَق يَّص سري األعالم الفلسطينيني وفروع دائرة املعارف عىل أوسع نطاق ممكن.
وهنا ال بد من كلمة حق أن ّوه فيها بجهود األستاذ الدكتور رامي حمد الله؛ رئيس الجامعة ،وضابط
إيقاع أنشطتها املختلفة ،وأثني عىل دوره الفعال يف رفع شأن العلم والعلامء ،وتشجيع الفعاليات الثقافية
والعلمية يف الجامعة واملجتمع ،إذ لوال ذلك منه ملا أتيح لهذا العمل أن يرى النور بصورته العتيدة .والله
املوفق للسداد.
أ.د .يحيى جرب
نابلس يف  2012 /11 /5م
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مذ كان آشور بل مذ كان جرزيم

سفر الحضارة يف كفيك مرقوم

		
شكيم ،نابلس ،أخت الشام نارك ما

يزال منها عىل الباغني توسيم

		
هايت اقريئ من كتاب الدهر فاتحة

فالطور يتلو ويف عيبال ترنيم

فيك الحضارة قد ىّ
جل معانيها		

التاريخ يكتب واآلثار ترسيم

		
موىس وأحمد واملسيح ما لبثت

صالتهم فيك :تسبيح وتسليم

ترتى أياديك يف البلدان قاطبة		

سالمها لك باليمني تعظيم
أ.د .يحيى جرب
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الدور التاريخي ملدينة نابلس يف قافلة الحج الشامي
(دراسة تاريخية)
د .شامخ عالونه
salawna@qou.edu
أستاذ مساعد :قسم التاريخ
كلية الرتبية
جامعة القدس املفتوحة
فرع رام الله والبرية التعليمي
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ملخص البحث:
تناول موضوع البحث عالقة سنجق نابلس بركب الحاج الشامي ممثلة مبدينة نابلس ومتسليمها الذين
تقلدوا إمارة الحج يف الفرتة العثامنية؛ حيث وقع عىل عائق األلوية الجنوبية لبالد الشام تحمل جمع مال
لتحضري قوافل الحج السنوية وما يلزمها أيضاً حال رجوعها وتحضري مال الجردة أيضاً من تلك األلوية،
حيث يستنتج من بعض املصادر التاريخية أن مال الجردة شكل عباً إضافياً عىل التاجر وامللتزمني كل عام.
عملت مدينة نابلس عىل إسرتجاع جزء ليس بالقليل من هذا املال من خالل التجارة  ،فقد كانت مدينة
نابلس املصدر األول ملادة الصابون الذي كان يستخدمه الحجاج طوال فرتة ثالثة أشهر سنوياً يف رحلة
الحج ،كذلك تشري بعض املصادر التاريخية أن مدينة نابلس كانت املورد األول لقرب الفخار التي كانت
تستخدم لنقل املاء مع القافلة حتى وصولها ألماكن الربك والعيون التي قامت الدولة العثامنية بتأسيسها
عىل طول الطريق ،كام كانت مدينة نابلس املصدر األول ملادة الجلود أيضاً التي تستخدم للامء أيضاً حيث
أنها أسهل للحمل وغري قابلة للكرس كام هو الفخار.
أحاطنا البحث بقامئة متسلمي نابلس وإمارة الحج منذ بداية الفرتة العثامنية حتى عام 1915؛ ووضح
البحث الفئات املختلفة التي أنيطت بها حامية قافلة الحج يف الفرتات املختلفة  ،ممثلة بداية األمر بأمراء
السناجق املحليني كآل فروخ والنمر وطوقان وغريهم يف مدينة نابلس ،وكذلك والة الشام أنفسهم حيث
أوكلت مهمة حامية الركب الشامي للوايل شخصياً ،ومن ثم لقائد عسكري نظرا ً لتعذر غياب الوايل فرتة
طويلة عن املدينة ،إذا أنه كان ال بد من مرافقة القافلة بشكل شخيص.
تناول البحث موضوع الرصة التي كانت تخصصها الدولة العثامنية للقبائل البدوية ،وتدفع عىل مرحلتني
مرحلة الذهاب واإلياب ،حتى تضمن عدم اإلعتداء عليها وقت رجوعها ،فقد كانت قافلة الحج موسامً
اقتصادياً سنوياً بالنسبة للقبائل البدوية التي متر من أراضيها وموردا ً اقتصادياً ذا مردود جيد ،ومن الجدير
ذكره أن قافلة الحج توقفت ألكرث من عامني لقاء عدم دفع الرصة من الوالة واألمراء املحليني للقبائل
البدوية ،وكثرية املصادر التاريخية التي تذكر االعتداءات التي أودت بقتل أحياناً عرشين أو أخرى أكرث من
مائة حاج عىل يد البدو بسبب عدم دفع الرصة.
وتطرق البحث إىل إستفادة مدينة نابلس من قافلة الحج ،حيث كان الحجاج يف طريق عودتهم إىل مدنهم
وقراهم يسرتيحون يف مدينة نابلس ؛لذلك كان ال بد من إنشاء الخانات ،وبالفعل فقد أنشأ يف مدينة
نابلس الخان الفروخي الذي يطلق عليه الوكالة الفروخية ،والتي تقع غرب سوق السلطان والتي أنشأها
األمري وقام عىل إدارتها آل فروخ أمراء الركب الشامي.
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التقسيم اإلدراي لمدينة نابلس في الفترة العثمانية:
كانت معركة مرج دابق عام (  923هـ 1516 /م)( )1وانتصار العثامنيني عىل املامليك فيها ،إعالن خضوع
الوطن العريب للدولة العثامنية ،ونتيجة لذلك قسمت بالد الشام إىل عدة )إياالت) أو واليات( ،)2وهي
دمشق  ،وطرابلس وتضم الالذقية شامالً حتى ضواحي جونيه جنوباً ،وحلب وتضم شامل سوريا ،وكانت
فلسطني تتبع إدارياً والية دمشق ،وقسمت والية دمشق إىل خمسة ألوية أو (سناجق)) (3وهي كالتايل:
لواء القدس ،وغزة ،وصفد ،ونابلس ،واللجون ،إضافة إىل سنجقني يف رشقي األردن وهام عجلون والكرك
مع الشوبك  ،وقد تغريت هذه التقسيامت يف فرتات الحقة ومل تكن ثابتة ( .)4فأول حاكم إداري (وايل)
لوالية دمشق كان جان بردي الغزايل ،حيث قام السلطان سليم مبكافأته عىل خيانته للمامليك ومساعدته
لهم عىل فتح مرص( ،.)5وقد تم تعيني حاكم إداري لوالية حلب ،وكذلك لوالية طرابلس ،ونتيجة لبعض
التطورات الداخلية قامت الدولة العثامنية بإضافة والية صيدا ،حيث أصبحت تضم كال من صفد وصيدا
مركز الوالية مع بريوت عام( 1071هـ .)6( )1660 /لقد كان الرتتيب اإلداري لبالد الشام يتغري من فرتة
ألخرى تبعاُ للتغريات والثورات التي تحدث ضد الدولة العثامنية ؛ فقد عني السلطان العثامين سليم األول
املعنيني الذين قدموا الوالء له عىل التنوخيني أمراء جبل لبنان فرتة املامليك أمراء عىل جبل لبنان(.)7
أما والية صيدا فقد امتدت من جرس نهر املعاملتني ما بعد جونيه شامالً حتى مدينة عكا وخليج حيفا
جنوباً ،وكانت تشمل لبنان الجنويب مبا فيه واد التيم ( إقليم حاصبيا) الواقع عىل سفوح جبل الشيخ
الغربية وحتى نهر الليطاين رشقي صور ،وجبل عامل ( بالد املتاولة) ثم إقليم الحولة ،ثم بالد صفد
والجليل(.)8
إن التقسيامت اإلدارية السابقة هدفها تسهيل عملية إحكام السيطرة عىل تلك الواليات من جهة ،وجباية
الرضائب املختلفة واملتعددة عىل السكان واألمراء وامللتزمني ،باإلضافة إىل تقسيم األرايض حسب نظام
 -1ابن إياس أبو الربكات محمد بن أحمد (ت 930هـ 1523/م) ،ط ،2بدائع الزهور يف وقائع الدهورج ،5تحقيق محمد مصطفى  ،القاهرة،1963 ،
ج ،5ص .68-72
- 2اإليالة :تعترب التقسيامت اإلدارية يف الدولة العثامنية ،فقد كانت الدولة مقسمة إىل أياالت ،واإلياالت إىل سناجق والسناجق إىل أقضية واألقضية
إىل نواحي والنواحي إىل قرى ،وقد أرشف عىل االياالت يف الدولة أمري األمراء ثم الوزراء بعد القرن السادس عرش امليالدي ،حيث كانوا ميثلون السلطان
ويجمعون بني الحكم اإلداري والعسكري لإليالة ولهم النفوذ املطلق ما عدا الحاالت القضائية .سهيل صابان ،املعجم املوسوعي للمصطلحات
العثامنية التاريخية ،مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض 1421( ،هـ2000/م) ،ص .45
-3السنجق :يعني العلم واللواء الخاص بالدولة ،ثم خص بها اللواء الذي مينحه السلطان للوايل أو األمري تعبريا ً عن ثقته بأنه أهل للحكم ،ثم تطورت
الداللة فأصبحت تعني قسامً إدارياً من أقسام الدولة ،وحلت محلها الكلمة العربية لواء للمعنى نفسه مبعنى قسم إداري ،وكانت األقسام اإلدارية
ترتب عىل هذا النحو :ناحية مبعنى ( بلدة) قضاء ،سنجق والية ،وكان اللواء وهو السنجق يشمل من خمسة إىل عرش أقضية ،وكان حاكم السنجق
قبل عهد التنظيامت( )1839حاكامً عسكريا ومدنياً؛ غري أنه ليس متاحاً له التدخل يف شؤون القضاء والعدالة ،وبعد عهد التنظيامن أصبح مترصف.
سهيل صابان ،املعجم املوسوعي للمصطلحات العثامنية التاريخية ،مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض 1421( ،هـ2000/م) ،ص .136
 -4املوسوعة الفلسطينية ،عبد الكريم رافق ،فلسطني يف عهد العثامنيني ،املجلد الثاين  ،القسم الثاين ،بريوت ،1990 ،ص689؛ محمد كرد عيل ،خطط
الشام ،مطبعة الرتقي ،دمشق ( 1343هـ 1925/م) ،الجزء  ،3ص 236؛ إميل توما ،فلسطني يف العهد العثامين،ط ،1دار الفجر للطباعة والنرش ،القدس،
 ،1983ص.19
 -5ابن إياس ،بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،ج ،5ص .208
 -6محمد كرد عيل ،خطط الشام ،ط ،2ج  ، ،3دار العلم للماليني ،بريوت ، 1970،ص .228
 -7عبد الكريم رافق ،العرب والعثامنيون ،)1516-1916( ،ط ،1دمشق ، 1974 ،ص.96
 -8معمر توفيق  ،ظاهر العمر ،كتاب يتناول تاريخ الجليل خاصة والبالد السورية عامة  ،ط ،2مطبعة أوفيست ،النارصة،1990 ،ص. 11
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اإلقطاعات املختلفة ( )9فأمر تلك الواليات مل يكن يتبع نظام الحكم املركزي مبارشة للدولة العثامنية وإمنا
ت ُرك لألرس اإلقطاعية التي كانت موجودة منذ فرتة عرص املامليك يف بالد الشام ،ففي لبنان ترك أمر حكمها
لألمراء املعنيني وبالتحديد من منطقة يافا إىل طرابلس( .)10ولهذا فقد كانت الوالية من الناحية اإلدارية
تقسم إىل سناجق أو متسليامت يحكم كل منها متسلم أو (مترصف) يرجع يف شؤونه إىل وايل الوالية ومثل
هذه املترصفيات ،اللجون نابلس الكرك التابعة لدمشق ،وبريوت وصفد التابعة لوايل صيدا ً(.)11
قسم العثامنيون فلسطني وحدها عىل الرغم من صغر مساحتها إىل خمسة (ألوية) سناجق ،بينام بقية
ّ
والية الشام تضم عىل اتساعها أربعة سناجق فقط ،وهذا يعود ألهمية ومكانة موقع فلسطني الجغرايف
والديني؛ فهي تربط دمشق مبرص والحجاز ،أي أنها محور الطرق الرئيسة  ،فقرب فلسطني من الطريق
السلطاين الذي كانت تستخدمه قافلة الحج الشامي املتجهة من دمشق إيل الحجاز ،زاد من أهميتها
األمنية بالنسبة لهذه القافلة؛ ألن عددا ً من القبائل املوجودة فيها أو القريبة منها كان يهدد طريق الحج،
وكانت هذه القافلة عندما تشعر بخطر تلك القبائل يف طريق العودة من الحجاز ،تضطر لتحويل طريقها
السلطاين إىل غزة ،حيث الطريق التجاري بني مرص ودمشق وهو أكرث أمناً(.)12

دور والي الشام واألمراء المحليين في حماية القوافل:
دأبت السلطات العثامنية عىل اإلهتامم بإمارة الحج( )13وذلك من خالل إناطة حامية قافلة الحج الشامي
عىل طول الطريق السلطاين( )14بوالة الشام تارة _ خاصة منذ الربع األول من القرن الثامن عرش()15
_واألمراء املحلني كأمراء األلوية أو السناجق تارة أخرى؛ أما وآيل الشام فعندما كانت توكل إليه مهمة
حامية الركب كان يخرج بنفسه لجمع األموال املرتتبة عىل امللتزمني( )16وعىل أرايض الدولة املريي()17
وغريها من اإلقطاعات املختلفة.
لقد تعددت مهام حامية ركب الحاج سواء كان الشامي أو املرصي أو غريه من القوافل بني ثالث فئات
رئيسة أولها :األمراء املحليون وثانياً :والة الشام وثالثاً الجنود السباهية ،وبالتايل كانت هذه املهمة تعترب
 - 9اإلقطاع هو نظام تقسيم األرايض بأنواعها املختلفة من تيامر وزعامة وخاص ملزيد من التفاصيل حول هذه اإلقطاعات وتأجريها ومقاطعتها
أنظر :سجل محكمة نابلس الرشعية ،سجل رقم  ،1حجة  ،3سنة .1066ص.84
 -10تشارلز ترششل ،جبل لبنان ،ترجمة أفندي الشعار ،دار املروج للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،1985 ،ص.56
 -11معمر توفيق  ،ظاهر العمر(كتاب يتناول تاريخ الجليل خاصة والبالد السورية عامة)  ،ط ،2مطبعة أوفيست ،النارصة 1990 ،ص.10
 -12املوسوعة الفلسطينية ،القسم العام ،الجزء الثالث ،ط ،1984 ،1دمشق ،ص .112-113
 13أمارة الحج ومفردها أمري الحج وهو الرئيس املنتخب أو املرشف املعني عىل قافلة الحج املتجه من اسطنبول إىل مكة أو مرص أو الشام إىل مكة.
سهيل صابان ،املعجم املوسوعي للمصطلحات العثامنية التاريخية ،مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض 1421 ،هـ2000/م ،ص .37
 14السلطاين :يطلق عليه أيضاً الدرب السلطاين وهو الطريق من دمشق متجهاً نحو الجنوب إىل حوران والحجاز ،وهو طريق الحج أقيم عليه
الخانات واالسرتاحات واملراكز األمنية وغريها ما يخص راحة الحجاج .عبد القادر الريحاوي ،مدينة دمشق تراثها ومعاملها التاريخية ،دمشق1389،
هـ1969/م،ص.74
 15عبد الكريم ،رافق .،العرب والعثامنيون( ،)1516-1916دمشق،ط ،1974 ،1ص .50
مثال ،وأصحاب التيامرات او الزعامت أو من ينوب عنهم أو وكالئهم سواء
- 16نظام اإللتزام :وهو مقاطعة أو اتفاق بني متويل وناظر األمالك كالوقف ً
كانوا شخص أو عدة أشخاص يقوم مبوجب هذا االلتزام أو املقاطعة بجباية املوارد املالية مقابل مبلغ متفق عليه كام تشري كثري من الحجج الرشعية
يف سجل محكمة نابلس الرشعية .سهيل صابان ،املعجم املوسوعي للمصطلحات العثامنية التاريخية ،مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض،
 1421هـ2000/م ،ص 35؛
معمر توفيق ،ظاهر العمر ،ص.15
- 17األرايض املريي .األرايض الحكومية التي تقوم بنأجريها للملتزمني واألمراء املحليني يف األلوية املختلفة.
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دينية وتجارية واقتصادية يف آن واحد ،وال بد للجهات الثالثة السابقة الذكر متويل قافلة الحج وباإلضافة
إىل دور السلطة املركزية يف العاصمة العثامنية بتقديم ما يعرف بالرصة للقبائل البدوية لعدم تعرضهم
لقافلة الحج حيث حدث عددكبري من االعتداءات من تلك القبائل لقاء عدم دفع الرصة والتي كانت
تدفع عىل مرحلتني؛ فلقاء مرور القافلة ذهاباً يدفع جزءا ً ،ويدفع الجزء اآلخر وقت العودة( )18التي كانت
تخصصها الدولة العثامنية لقاء سالمة تلك القافلة( ،)19لقد أثر الرصاع عىل النفوذ بني األمراء املحليني،
بعضهم مع بعض ،وبينهم وبني والة الشام ،عىل تعيني أمراء القافلة الحج وتنوع هوياتهم ،وكان األمراء
املحليون يعينون ،منذ الربع األخري للقرن السادس عرش أمراء عىل القافلة ،ونظرا ً لتمكنهم من توطيد
سلتطهم املحلية وقدرتهم عىل تأمني سالمة القافلة من البدو ،كانوا ينفقون أموال املريي التي يجمعونها
من مناطقهم بصفتهم ملتزمني ،عىل متويل قافلة الحج والجردة(.)20
أما فيام يتعلق بفرتة السلطان سليامن القانوين الذي حكم فيها من ( )1520-1566فرتة رخاء وهدوء
سيايس وأمني وازدهار اقتصادي ومعامري بالنسبة لفلسطني والدولة العثامنية بشكل عام( .)21وهذا
التطور والرخاء االقتصادي انعكس ايجابياً عىل ازدياد أعداد السكان كنتيجة منطقية للتطور السابق الذكر،
وهذا أدى إىل تقسيم لواء أو (سنجق القدس) إىل ناحيتني تكونت من  184قرية ،كام ضم لواء غزة 210
قرية ،ولواء نابلس فضم 276قرية(.)22
فهذه القرى يف الريف الفلسطيني وخاصة ريف نابلس وقع عىل عاتقها وعاتق تجار نابلس الكثري من
األموال الخاصة بالجردة ،التي كانت تتم من خاللها عملية متوين الحجاج يف أثناء عودتهم ،وكذلك املال
الخاص بتامني حراستهم ونقل أمتعتهم عىل الجامل ،وأجرة العامل الذين يرافقونهم ،فكان يرتتب عىل وآيل
الشام الخروج بنفسه لجمع األموال الالزمة قبل ثالثة أشهر من بداية سفره ،وسميت هذه الفرتة بالدورة،
فكان يخرج قبل شهر رمضان ببضعة أسابيع مع فرقة عسكرية إىل مناطق محددة سلفاً ،وكان ذلك مبثابة
تذكري مادي لالهايل بالتزاماتهم الرضيبية السنوية تجاه الدولة العثامنية( ،)23وفيام بعد يرتأس القافلة
إىل مكة وذلك منذ النصف األول من شهر شوال ،ويعود إليها يف النصف األول من شهر صفر ،وقد تتاخر
عودته إذا ما تم تغري القافلة ناحية غزة من إعتداءات البدو املتكررة(.)24
حكمت األرسة األمريية اململوكية األصل وهي أرسة آل ف ّروخ لواء نابلس ،وكانت تلك األرسة حلقة الوصل
بني آل طراباي يف شامل فلسطني وآل رضوان يف الجنوب (غزة) ،وقد شغل أفراد آل ف ّروخ وظيفة إمارة
الحج الشامي لعدة أعوام ابتدا ًء من (1021/1612م) ()25حيث توىل أمارة نابلس األمري فروخ بن عبد الله
 - 18عبد الكريم ،رافق .العرب والعثامنيون ،مرجع سابق ،ص.87
 - 19عبد الكريم ،رافق .العرب والعثامنيون ،مرجع سابق ،ص.199
- 20الجردة :هي املؤنة التي كانت تحمل من دمشق إىل الحجاج أثناء عودتهم من الحجاز ،وحني بدأ البدو يهاجمون الجردة إضطر املسؤولون
لحاميتها ،وبالتدرج أطلق تعبري الجردة عىل القافلة التي كانت تخرج من دمشق لتموين الحجاج العائدين .عبد الكريم ،رافق .العرب والعثامنيون،
مرجع سابق ،ص.168
 - 21عادل مناع ،فلسطني يف أواخر العهد العثامين  ،1700-1918بريوت ،1999 ،ص .7
 - 22عبد الكريم ،رافق  .فلسطني يف عهد العثامنيني ،ص .599
 - 23بشارة  ،دوماين .إعادة اكتشاف فلسطني( أهايل جبل نابلس  ،)1700-1900مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بريوت،ط ،1998 ،1ص.29
- 24عبد الكريم رافق ،فلسطني يف عهد العثامنيني ،ص .202
 -25محمد أمني ،املحبي (ت1111/1699م) ،خالصة األثر يف أعيان القرن الحادي عرش،القاهرة ،ط ،1ج،1966 ،3ص 271-272
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الرشكيس أمري الحج( ،)26وتعاونوا مع حلفائهم عىل منع فخر الدين الثاين من االستيالء عىل القدس ،كام
خطط لذلك ،وقاموا بحامية الحجاج كل عام ،ومن أشهر آل ف ّروخ الذين تص ّدوا لتوسعات فخر الدين،
األمري محمد بن ف ّروخ الذي توىل الحكم بعد وفاة أبيه األمري ف ّروخ بن عبد الله ،وهو يف طريقه إىل مكة
عىل رأس قافلة الحج الشامي .وكان محمد قد عزل عن نابلس عدة مرات ،ثم عاد إليها بفضل الدعم الذي
لقيه من العثامنيني ضد عدوه األمري فخر الدين الذي طمع مبنح حكومة نابلس ألبنائه وأعوانه ،وتوىل
محمد بن ف ّروخ إمارة الحج الشامي يف معظم الفرتة ما بني(  1031هـ 1622/م) إىل(  1048هـ 1639/م)
(.)27
لقد أفادت نابلس من الناحية السياسية واالقتصادية الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة العثامنية لضامن
األمن الكايف لقافلة الحج السنوية من دمشق ،مرورا ً بنابلس حتى املدينة املنورة ومتويل نفقاتها ،فمنذ
أوائل الحكم العثامين باتت قوافل الحج العامل الرئيس يف تطوير العالقات السياسية واالقتصادية بني
زعامء وسكان جبل نابلس والسلطة املركزية العثامنية ،لذلك نجد فروخ باشا بن عبد الله أمريا ً للحج مدة
قصرية يف أوائل القرن السابع عرش ،وبالتايل كان ال بد من تطوير مرافق املدينة مبا يتناسب وعدد الحجاج
الذين سيعرجون عىل مدينة نابلس ،ومن هنا كرثت الخانات والوكاالت يف املدينة وخاصة الوكالة التي
تعرف حالياً باسم الوكالة الفروخية( )28وهي تقع غرب خان السلطان وقد رممت مؤخرا ً من قبل بلدية
نابلس ،وعدد من املنشآت املندرسة التي مل تصلنا أخبارها.
إن الرضائب التي كانت تجبى من سكان جبل نابلس ومعظم أنحاء فلسطني كانت تخصص لسد نفقات
تلك القوافل ،فعىل سبيل املثال كان سكان جبل نابلس يساهمون أكرث من أية منطقة فلسطينية أخرى يف
متويل تلك القوافل خالل النصف األول من القرن التاسع عرش ،وكانت تلك األموال تترسب عائدة إىل تجار
نابلس وحرفييها يف شكل مدفوعات ،لقاء متوين قوافل الحج بالحوائج املنتجة محلياً ،إضافة إىل نفقات
النقل والفرقة املسلحة ،لذلك فإن قسامً كبريا من عوائد الرضائب التي كانت تدفع للقافلة تسرتجع عن
طريق طوائف الحرفيني املتنوعة التي كانت تكلف بتجهيز تلك القوافل ( ،)29حيث كان يكلف عىل سبيل
املثال مسؤول املياه يف القافلة برضورة تجهيز آالف القرب والجلود الخاصة بحمل املاء يف طريق القافلة،
وكانت هذه القرب والجلود تشرتى من السوق وال تجبى كرضائب عينية ،ويظهر كون هذا العمل التجاري
خاضعاً متاماً لقوى السوق حيث ورد يف سنة 1853م تم رفع سعر قربة املاء من  16قرشاً إىل  21قرشاً(.)30
توجه االمري فروخ بن عبد الله كعادة أمراء الحج عىل رأس القافلة سنة ( 1030هـ 1620/م) ،إىل مكة
املكرمة ألداء فريضة الحج من جهة ،ومرافقة القافلة من جهة أخرى ،وكل مكانه يف حكم سنجقي نابلس
والقدس يوسف ومل يعني أبنه محمد ،ولكن رسعان ما علم محمد بوفاة أبية وقام بقتل يوسف وقام مقامه
 -26بشارة ،دوماين .إعادة اكتشاف فلسطني( أهايل جبل نابلس  ،)1700-1900مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بريوت،ط ،1998 ،1ص.36
 - 27الحسن بن محمد البوريني ،تراجم األعيان من أبناء الزمان ،تحقيق :د.صالح الدين املنجد ،ج ،2دمشق  ،1966 ،1959ج ،2ص 273؛ محمد
األمني املحبي ،خالصة األثر يف أعيان القرن الحادي عرش 4 ،ج ،القاهرة (1284هـ 1869/م) ،ج ،1ص.221
 - 28عبد الله ،كلبونة .تاريخ مدينة نابلس-2500ق.م-1918م،،نابلس،ط ،1992 ،1ص.72
 - 29بشارة  ،دوماين .إعادة اكتشاف فلسطني( أهايل جبل نابلس  ،)1700-1900مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بريوت،ط ،1998 ،1ص.36
- 30قرشا :وهو القرش العددي وهي من العمالت التي كانت تستخدم يف فلسطني ،وكان يساوي يف نابلس  30قطعة مرصية.غنايم ،زهري .جباية
الرسوم والرضائب من األرايض الزراعية يف فلسطني يف ظل نظام التيامر(االلتزام) والتأجري ،املؤمتر الدويل التاسع لتاريخ بالد الشام 10-14 ،جامدى
األوىل -5 1 /نيسان  ،2012ص.21
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يف والية نابلس والقدس وقد أنعم عليه الصدر األعظم حسني باشا بتوليته أمريا ً عىل لواء نابلس والقدس
وقد عزل مرات عدة وعني مكانة مصطفى بك سنة( 1031هـ 1622/م) ،وعاد محمد يف السنة التي تليها،
ومن الجدير ذكره سنجق أو والية نابلس واللجون كانتا يف أغلب األحيان تناط بهام إمارة الحج ،وكان
يعني أمريا للحج من ذلك السنجقني(.)31
31

-املحبي ،محمد أمني(ت1111/1699م) ،خالصة األثر ...مرجع سابق ،القاهرة ،ط ،1ج،1966 ،3ص.271
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حكام متسلمية نابلس(.)32
حكام متسلمية نابلس
الشيخ سليامن املشاقي
عيل أغا جوربجي النمر
محمد أغا جوربجي النمر
عمر أغا النمر
مصطفى باشا طوقان
الشيخ يوسف الجرار
أسعد بك طوقان
إبراهيم باشا النمر
أحمد بك طوقان
خليل بك طوقان
الشيخ يوسف الجرار
موىس بك طوقان
الشيخ يوسف أحمد الجرار
الشيخ يوسف الجرار
أحمد يوسف الجرار
موىس بك طوقان
أحمد أغا يوسف الجرار
موىس بك طوقان
مصطفى بك طوقان
أحمد أغا يوسف الجرار
مصطفى بك طوقان
الحاج حسن أغا( تريك)
أحمد أغا(تريك)
أسعد بك طوقان
السلحدار خور رشيد أغا(تريك)
مصطفى أغا(تريك)
الشيخ عبد الله يوسف الجرار
مصطفى بك طوقان
الشيخ عبد الله يوسف الجرار

من
أواخر القرن السابع عرش
من العرشينات الثامن عرش
 1150هـ 1737/م
 1170هـ 1756/م
 1177هـ 1763/م
 1189هـ 1775/م
 1204هـ 1790/م
 1205هـ 1971/م
 1213هـ 1798 /م
 1214هـ 1799/م
 1216هـ 1801/م
 1217هـ 1802/م
 1219هـ 1804/م
 1220هـ 1805/م
 1220هـ 1807/م
 1223هـ 1809/م
 1226هـ 1811/م
 1232هـ 1816/م
 1234هـ 1818/م
 1235هـ 1819/م
 1236هـ 1820/م
 1238هـ 1822/م
 1239هـ 1823/م
 1241هـ 1825/م
 1242هـ 1226/م
 1243هـ 1827/م
 1244هـ  1828/م
 1245هـ 1829/م
 1246هـ 1830/م

- 32حسني أدهم جرار ،املعارك التاريخية عىل أرض الشام (جبل النار تاريخ وجهاد) ،1700-1900ص.70
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إىل
أوائل القرن الثامن عرش
 1150هـ 1737/م
 1170هـ 1756/م
 1177هـ 1763/م
 1189هـ 1775/م
 1204هـ 1790/م
 1205هـ 1791/م
 1213هـ 1798/م
 1214هـ 1799/م
 1216هـ 1801/م
 1217هـ 1802/م
 1219هـ 1804/م
 1220هـ 1805/م
 1222هـ 1807/م
 1223هـ 1808/م
 1226هـ 1811/م
 1232هـ 1818/م
 1234هـ 1818/م
 1235هـ 1819/م
 1236هـ 1820/م
 1238هـ 1822/م
 1239هـ 1823/م
 1241هـ 1825/م
 1242هـ 1826/م
 1243هـ 1827/م
 1244هـ 1828/م
 1245هـ 1829/م
 1246هـ 1830/م
 1247هـ 1831/م

 1249هـ 1833/م
 1247هـ 1831/م
الشيخ محمد القاسم
 1256هـ 1840/م
 1249هـ 1833/م
الشيخ سليامن عبد الهادي
 1256هـ 1840/م
الشيخ صادق الريان الجامعيني  1256هـ 1840/م
 1257هـ 1841/م
 1256هـ 1840/م
الشيخ سليامن عبد الهادي
 1262هـ 1845/م
 1257هـ 1841/م
محمد أفندي عبد الهادي
 1264هـ 1847/م
 1262هـ 1845/م
حاكم تريك
 1268هـ 1851/م
 1264هـ 1847/م
سليامن بك طوقان
 1269هـ 1852/م
 1268هـ 1851/م
محمود بك عبد الهادي
 1270هـ 1853/م
 1269هـ 1852/م
أمني بك(تريك)
 1271هـ 1854/م
 1270هـ 1853/م
عيل بك طوقان
 1272هـ 1855/م
 1271هـ 1854/م
مصطفى حمدي بك(تريك)
 1275هـ 1858/م
 1272هـ 1855/م
محمود بك عبد الهادي
1900م
1858م
حكام من خارج جبل نابلس
بعد وفاة األمري محمد بن فروخ تعاقب عىل تولية إمارة الحج واملتسلمية مصطفى بك بن االمري بهرام
الفقاري ،حيث دفن يف الجهة الشاملية من املسجد الصالحي الكبري وسط مدينة نابلس :حيث يوجد عىل
شاهد القرب العبارات التالية(:)33
 :1هذا قرب املرحوم
:2مصطفى بيك( )34الفقاري
:3عليه رحمة الباري ُعمر
 :4بإشارة من رضوان( )35بيك أمري
 :5الركب املرصي( )36يف ربيع
 :6األول سنة  1051من محمد حبيب.
 - 33شامخ ،زكريا عالونه .النقوش اململوكية والعثامنية يف لواء نابلس .دراسة تاريخي ،1998 ،جامعة القدس ،رسالة ماجستري غري مطبوعة.
- 34بيك :بك ويقال بيك وهي كلمة فارسية تعني الخادم أو السائر يف األطراف ،وكان صنف من مشاة الربيد يف الدولة العثامنية ،يعرفون برسعة
جريهم يف توصيل األخبار وال سيام يف تبليغ األوامر السلطانية إىل األطراف ،ثم أصبحوا مبالبسهم املطرزة املزينة والفخمة مشاركني فقط يف الحفالت
واملناسبات الرسمية ،وكانوا يعرفون بقلة األكل ورسعة الحركة .سهيل صابان ،املعجم املوسوعي للمصطلحات العثامنية التاريخية ،مطبوعات مكتبة
امللك فهد الوطنية ،الرياض 1421 ،هـ2000/م ،ص 70
- 35رضوان بيك :مملوك كرجي األصل املؤسس الفعيل للطائفة الفقارية والطائفة الفقارية متيزت باللباس األبيض ،وقد إشتهرتا يف مرص منذ الربع
االول من القرن السالع عرش،توىل إمارة الركب املرصي وإمارة غزة سنة (1053/1643م)؛ رافق ،عبد الكريم .العرب والعثامنيون...مرجع سابق ،ص
167؛ املحبي ،محمد أمني .خالصة األثر ...مرجع سابق ،ج ،2ص87
- 36الركب املرصي :نود اإلشارة إىل انه كان سنوياً يتوجت إىل الديار الحجازية أريعة مواكب حج ،االول الركب الشامي  ،واملرصي  ،والعراقي واليمني،
وكان الركب املرصي مير من مدينة غزة ومن ثم مدينة العقبة ومنها إىل الجزيرة العربية؛ أنظر  :عبد الكريم ،رافق .العرب والعثامنيون...مرجع سابق،
خريطة الركب املرصي ،ص.605
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بعد تولية الفقاريني إمارة الحج الشامي؛ عاد األمر آلل فروخ وخاصة عيل فتوىل إمارة نابلس والحج
سنة(1063/1652م)؛ فيظهر أن ريض الله العثامنية أوالً وقوة العائالت ثانياً هو الذي تحدد من خالله
تولية إمارة الحج بغض النظر عن طبيعة العالقة الجيدة او املرتدية مع تلك العائلة أو غريها من العائالت،
ففي سنة (1065/1654م)؛ تم آلل فروخ األمر بإستعادة زعامة نابلس وبالتايل إمارة الحج ،ويف سنة
(1066/1657م) ( .)37حاول األمري عساف بن محمد إستعادة نابلس ولكن إمارة نابلس تم توليتها لألمري
حسن باشا الرتكامين ،وتم تعويض األمري عساف بإمارة لواء عجلون ،وقد حاول األمري عساف اسرتجاع إمارة
نابلس وذهب إىل تركيا( )1067/1685ولكنه تويف يف مدينة قونية وبهذا العام انتهى حكم آل فروخ آخر
الحكام املامليك للواء وكأمراء للحج واملتسلمية يف مدينة نابلس ،وتناوب عىل حكم اللواء عائالت محلية
عربية ليست مملوكية األصل والتي ظهرت عىل املرسح السيايس يف مدينة نابلس ومنها عائلة النمر التي
تولت متسلمية نابلس مبارشة بعد انتهاء حكم آل فروخ يف املدينة (.)38
عىل الرغم من الضعف العام الذي أصاب جسم الدولة العثامنية يف القرن السابع عرش،فقد حاول السلطان
مراد الرابع(1623م1640/م) ،والوزير األعظم محمد باشا كوبرييل من رفع شأن الدولة ،وضبط األمن
والجند يف جسم الدولة العثامنية ،وحاولت السلطة العثامنية تأمني سالمة القافلة إىل مكة ،حيث تعرضت
يف اآلونة األخرية لسلسلة إعتداءات من البدو ،لذا قررت السلطة العثامنية نقل إمارة الحج من نابلس
وأصبحت هذه املهمة بيد والة دمشق منذ سنة 1671م ويف فرتة وايل دمشق نصوع باشا(1120/1708-
1709/1726م) ،أصبح أمري قافلة الحج التي أعطي إمارتها إىل جانب منصبه كوايل الشام إال ان السلطان
العثامين أمر بتصفيته ليك ال يستمر نفوذه عىل حساب الدةل العثامنية ويعلن مترده عليها(.)39

األسباب وراء إنتقال إمارة الحج من نابلس إلى والة الشام؟
من جملة األسباب التطورات التي أتت إىل تناقض األمراء املحليني ،يف واليات الشام كأمراء للحج ،أدى
ذلك إىل تعيني إنكشارية دمشق يف هذا املنصب ،ونظرا ً لضعف نفوذ االنكشارية بعد 1660م ،فقد تم
تعيني موظفني عثامنيني إىل جانب بقايا األمراء املحليني وزعامء اإلنكشارية إلمارة الحج ،وزاد تعيني هؤالء
املوظفني بالتدرج ،بسبب تزايد ضعف الفريقني األخرين ،وقد نتج عن هذا التنوع يف مسؤولية إمارة الحج
إىل عدم بناء عالقة ثابتة مع البدو ،مام دفع هوالء إىل مهاجمة قافلة الحج أكرث من مرة ،حيث أن الجنود
العثامنيني املعينني ملدة موسم واحد امتنعوا عن دفع الرصة وكذلك عني أمراء الحج يف تلك الفرتة عىل أكرث
من سنجق وتشعبت مهامهم ،وبالتايل عدم اإلكرتاث بقافلة الحج كام ينبغي؛ ويف بعض األوقات مل يعني
حكام الصناحق أمراء للحج ،حيث أقاموا يف املدن وقايس األهايل من ترصفات جند حكام السناجق ،حيث
طلب أهايل دمشق بعودة غامرة الحج إىل حكام القدس وعجلون نظرا ً ملعاناة سكان دمشق من جند
حكام السناجق أو امراء الحج ،حيث توىل إمارة الحج عىل األقل يف دمشق يف تلك الفرتة مثانية والة كأمراء
للحج(.)40
 - 37عبد الله ،كلبونة .تاريخ مدينة نابلس...مرجع سابق ،ص .74
- 38املحبي ،محمد أمني .خالصة األثر...مرجع سابق ،ج،4ص.108
 - 39عبد الكريم ،رافق .العرب والعثامنيون...مرجع سابق،ص.195
 - 40عبد الكريم ،رافق  .العرب والعثامنيون...مرجع سابق204،
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وقد نتج عن تعيني والة الشام أمراء للحج تغيبهم عن املدينة ألكرث من ثالثة أو أربعة أشهر ،هذا باإلضافة
إىل أن أمراء السناجق كنابلس وعجلون كانوا ينفقون عىل قافلة الحج من إيرادات سناجقهم واليكلفون
والية دمشق بهذا العبء؛ ولكن عىل الرغم من العبء الثقيل عىل والة دمشق من هذه الوظيفة ،إال أنهم
استفادوا ال من هذه اإلمارة ببقائهم يف وظائفهم فرتة طويلة ،وكذلك من املكانة الدينية التي متتعوا بها
من الناحية الدينية ،وباإلضافة إىل الناحية التجارية التي كانوا ميارسونها من خالل قافلة الحج من تأمني
لوازم الحجاج من التجار الذين تربطهم معهم عالقات مصاهرة او عائلية أو مصالح تجارية فبالتايل أمري
الحج كان والياً ذا منصب سيايس مرموق وتاجرا ً من خالل ما سبق ذكرة ،وذا مكانة إجتامعية من خالل
نظرة الناس أو العامة ملن يؤمن لهم سالمة تأدية ركن من أركان اإلسالم (.)41
مل تسعفنا املصادر التاريخية خاصة سجالت املحكمة الرشعية باملبالغ التي كان يدفعها الحجاج لقاء
انضاممهم لركب الحاج الشامي ،وكيف كانت تتم عملية تسجيل الحجاج ،هل هي عن طريق اختيار من
لديهم قدرة مالية بتكفل نفقات الطعام والسفر والنقل وأجرة الجامل أم حسب كل منطقة ،أم الدولة
هي التي كانت تؤمن الجامل والعامل ،حيث نعلم أن الركب العام من إختصاص الدولة أما املصاريف
الشخصية كالطعام واالحتياجات األخرة عىل نفقة الحاج ذاتة؟.
يتبني من املصادر التاريخية ومع بداية النصف األول من القرن الثامن عرش ،واإلصالحات التي قامت بها
الدولة العثامنية عىل نظام اإلقطاع ليشمل كافة أنواع األرايض وبالتايل األمور املرتبطة بها وتحويله إىل
نظام إلتزام ،أعادت الدولة العثامنية مرة أخرى ولكن ليس بشكل نهايئ إمارة الحج للحكام املحليني كأمراء
للحج ،ولكن مع بعض الجنود السباهية لذلك نجد مدينة نابلس مرة أخرى تتصدر هذه املهمة ،ويالحظ
انه تم تقسيم اللواء إىل إقطاعات عسكرية للملتزمني األتراك مقابل تامني القافلة من الجنود العسكريني
وخدمات اخرى عسكرية يقدمونها للدولة العثامنية يف حال وقوع إضطرابات أو ثورات او فنت أو حروب
خاجية يف الدولة العثامنية ،وبالتايل توزع هذه اإلقطاعات حسب رتبة الجندي السباهي يف الجيش حيث
كانت األرايض يف الدولة العثامنية تقسم إىل األقسام التالية:
 - 41عبد الكريم ،رافق .العرب والعثامنيون...مرجع سابق،ص204
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األراضي اإلقطاعية:
1.1التيامر( :)42ويعد أقل أو أصغر مستويات اإلقطاع العثامين ،دخله السنوي يبلغ ما بني( 3000-
 ،)19000أقجة وقد يبلغ أو يصل إىل مستويات أدىن من ذلك ليصل دخل التيامر الواحد إىل()2000
أقجة( ،)43والتيامر يعني األرايض التي تقتطع للجند مقابل الخدامات التي يقدمونها للدولة (.)44
وتفيد بعض املصادر التاريخية أن هذا النوع من اإلقطاعات كان منترشا ً يف الدولة العثامنية بشكل
كبري جدا ً(.)45
2.2الزعامت كنظام إقطاعي يأيت يف املرتبة الثانية بعد التيامر ،ويبلغ دخل هذا اإلقطاع()19000-99000
( )46أقجة ،وكان مينح هذا اإلقطاع للجنود السباهية( ،)47وقد ذكرت بعض املراجع أنه وجد يف نابلس
زعامت كان محلية وليست من الجنود السباهية( )48وهي من العائالت املتنفذة يف مدينة نابلس
وخاصة آل النمر وطوقان وعبد الهادي(.)49
3.3الخاص وتعني اإلقطاعات الخاصة بالسلطان وعائلته ووزرائه وقادة الجيش يف الدولة ،وهي من أجود
وأفضل األرايض الزراعية من حيث خصوبتها،ويصل دخلها إىل ( )99000-100000أقجة كام ألحق
ببعض املناصب اإلدارية لينفق أصحاب هذه املناصب من وارداته ،ويف عهد السلطان سليامن القانوين
احتكرت السلطة حق منح اإلقطاعات إال يف حاالت قليلة (.)50
4.4امللكانة :وهي اإلقطاعات التي صدرت براءات منحها عن السدة السلطانية أو من ينوب عنها يف
دمشق وعكا بصيغة تفيد التمليك ،أو تجديد براءات التيامرجية والزعامء وامللتزمني باستمرار،إىل أن
رسخت أقدامهم فيها وغدت ملكانة للمقطع وذويه من بعده ،ومن األمثلة عىل ذلك براءة إقطاع
دزدار يف القدس والخليل وغريها من املدن الفلسطينية(.)51
ومع كل هذه التعقيدات عينت الدولة العثامنية أو وآيل الشام شيوخ النواحي يف الريف الفلسطيني،
حيث نجد يف بعض الحجج الرشعية يف محكمة نابلس الرشعية ما يفيد أن وايل الشام خصص عباءة لشيخ
قرية .......لقاء قيامة بتحصيل رضائب مال املريي من الفالحني وقت وايفادها للمبارش أو املحصل لغاية
 -كارل بروكلامن ،تاريخ الشعوب العربية ،ط ،5نقله إىل العربية نبيه أمني فارس ومنري البعلبيك ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان،

42
،1968ص .458
 األقجة :وحدة نقد تركية؛ رضبت ألول مرة يف عهد السلطان أورخان يف مدينة بورصة عام ( 729هـ-1328م) ،وتزن ربع مثقال ،43
ويزن املثقال (4,220غم) أنظر :فانرت هنتس ،املكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها يف النظام املرتي ،ترجمة كامل جميل العسيل ،ط ،2منشورات
الجامعة األردنية ،1970 ،ص.9
 سلطان عيل  ،تاريخ الدولة العثامنية ،مكتبة طرابلس العلمية ،طرابلس،د.ت ،ص.18244
 أسد رستم ، ،األصول العربية لتاريخ سوريا يف عهد محمد عيل ،منشورات كلية العلوم واآلداب ،الجامعة األمريكية بريوت،لبنان،45
1930م ،ص.36
 محمد عدنان البخيت و نوفان الحمود ،دفرت مفصل لواء عجلون(،طابوا دفرتي رقم  ،)185الجامعة األردنية ،عامن،1991،ص .1646
 السباهية الجنود الفرسان الذين تم منحهم إقطاعات محددة مقابل تقديم فارس مجهز للحرب مقابل  3000أقجة من دخل47
الزعامت أو اإلقطاع السنوي ،وهم من أقدم أنواع الجنود يف الدولة العثامنية ،كان لهم مصلحة يف دوام االقطاعات وهم خليط من األجناس من أتراك
وعرب وأكراد ،كان يرأسهم ضابط برتبة أآلي بك؛ عبد الكريم رافق  ،العرب والعثامنيون  ،ص .47
 محمد عيىس صالحية  ،سجل أرايض ألوية (صفد ،نابلس،غزة ،وقضاء الرملة) ،ط ،1جامعة عامن األهلية،1999 ،عامن ،ص.2748
 إحسان النمر  ،تاريخ جبل نابلس والبلقاء4 ،ج ،جمعية عامل املطابع التعاونية ،نابلس ، ،1975 ،ج ،2ص.22349
 عبد الكريم رافق ،العرب والعثامنيون ،ص .4650
 أمني مسعود أبو بكر  ،ملكية األرايض ، ،ص .20851
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قافلة الحج(.)52وللحؤول دون متكن أصحاب اإلقطاعات من إقامة قواعد سلطة مستقلة ،بعرثت الحكومة
العثامنية األرايض والقرى التابعة كل صاحب تيامر يف مناطق جبل نابلس منفصلة ومتباعدة ،وجعلت كل
قرية كبرية زعامة تيامرا ً قامئاً بذاتة وأقتطعته إلقطاعي آخر حيث نجد يف سجالت محكمة نابلس الرشعية
أمثلة كثرية عىل ذلك ومنها(:)53

مضمون الحجة :أو نصها:
أدعى فخر أقرانه أحمد بك ابن املرحوم سليامن بن مرعي عيل فخر أقرانه محمد بك بن املرحوم سفيان
الحارض معه باملجلس الرشعي ،وقال املدعي املذكور يف تقرير دعواه عليه أنه كان أجرة تيامره بقرية يتام
وعرفت من اعامل نابلوس وقدره ثالثة آالف عثامين ،وثلثامية عثامين ،يف مدة ست سنوات متواليات يف كل
سنة بثالثة وأربعني قرشاً وثلث قرش ،وقد مىض من املدة ثالث سنني وان ذلك أرض بحاله وطالبه برفع يدع
عن تيامره املذكور وسال سؤاله عن ذلك فسيل فأجاب باإلعرتاف عن ذلك كله وامتنع عن رفع يده عن
الغجارة املذكور إىل انتهاء املدة فلام تأمل موالنا الحاكم الرشعي املشار إليه أعاله يف كالم الفريقني عرف
محمد املذكر أن هذه اإلجارة باطلة من أصلها تعريفاً رشعياً ومنعه من التعرض ألحمد بك املذكور يف
تيامره منعاً رشعياً مقبوالً رشعاً وذلك بعد ان تحاسب أحمد بك عىل ما كان دفعه محمد بك ألحمد بيك
يف اإلجارة فكان الباقي عند أحمد بك مبلغاً وقدره عرشون غرشاً يدفعها أحمد بك ملحمد بك يف املجلس
الرشعي فقبضها منه بالحرضة واملشاهدة قبضاً رشعياً بعد اعتبار ما وجب اعتباره رشعاً تحرر يف أواخر
شهر محرم من سنة سبع وستني وألف.
إمضاء الشهود:
يتبني من نص الحجة وإن كان مضمونها رفع دعوى رشعية عىل تخاصم عىل أجرة التيامر وهو كام أسلفنا
سابقاً من أنواع األرايض التي كانت متنح للجنود مقابل خدماتهم العسكرية وسجالت محكمة نابلس
الرشعية التي استطعت الحصول عليها مصورة تحتوي عىل مئات األمثلة عىل أنواع اإلقطاعات التي توزعت
يف ريف نابلس عىل الجنود السباهية ومن ثم آلت اليهم كأمالك خاصة تم تسجليها ألبنائهم فيام بعد.
52سجل محكمة نابلس الرشعية ،سجل  (،1لسنة.)1066
 53سجل محكمة نابلس الرشعية ،سجل  ،1حجة  (3لسنة ،)1066ص .84
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سجل محكمة نابلس الرشعية ،سجل  ،1حجة  (1لسنة ،)1066ص .130

مضمون الحجة:محاسبة بني صاحب زعامة قرية كفر اللبد ووكيلة وملتزم القرية محمد أغا.
وقبيل ظهور آل النمر وطوقان عىل املرسح السيايس يف جبل نابلس ،ظهر آل املشاقي ولكنهم مل يتولوا
إمارة الحج وامنا كانوا شيوخ نواحي وملتزمني ،تشري املراجع التاريخية وبعض الشواهد املادية التي ال زالت
باقية والتي تعترب دليالً عىل زعامة آل املشاقي كملتزمني لجبل نابلس ،وكان مركزهم قرية ياصيد(،)54وكانوا
ملتزمني لعدة قرى مجاورة ،وال زالت بعض قصورهم يف القرية ،وكذلك املسجد القديم الذي وجد عليه
النقش التايل املكون من خمسة أسطر:
بسم الله الرحمن الرحيم ،إمنا يعمر مساجد الله من آمن بالله
واليوم اآلخر ،جدد هذا املسجد املبارك ووقفه لوجه الله تعاىل
طلباً يف ثوابه الجزيل يوم يجزى الله املتصدقني وال يضيع أجر املحسنني
 - 54قرية ياصيد تقع إىل الشامل الرشقي من مدينة نابلس وتبعد عنها 15كم ،تقوم عىل جبل مرتفع( )2240قدماً.محمد محمد شرُ اب ،معجم بلدان
فلسطني ،1987 ،ص.725
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الجناب( )55العايل املولوي 56الشميس محمد بن سليامن بن مشاق الله أثابه الله
بتاريخ العرش اآلخر من جامدى اآلخرة سنة عرشين ومثان ماية أحسن الله وقفنا(.)57
وبسبب الرصاع ما بني العائالت التقليدية ملشيخة وإلتزام جبل نابلس واملناطق املجاورة فقد انتهى حكم
املشاقي كملتزمني وذلك باتفاق الشيخ محمد الزبن الجرار والشيخ محمد أغا النمر وقضوا عىل حكم آل
مشاق يف منطقة جبل نابلس( .)58وهناك عدد كبري من الروايات الشعبية التي تتحدث عن ظلم آل مشاق
للقرى املجاورة والرضيبة التي كانت تأخذ من املزارعني.وعىل النقيض من الظلم الذي مارسه آل املشاقي
نجد يف بعض املصادر بعض الوقفيات التي تتحدث عن بعض شيوخ املشاقي الذين كانوا يوزعون ويوقفون
بعض األمالك عىل املسجد الكبري يف مدينة نابلس(.)59
كان آل النمر يف أواخر القرن السابع عرش ويف القرن الثامن عرش أمراء أآلي السباهية ،وكان منهم األمري
يوسف جوربجي الذي تويف سنة( 1068هـ ،) 1685/وتوىل السباهية بعده أكرب أبنائه ،عيل أغا جوربجي،
ثم صار متسلامً عىل نابلس ،وتويف سنة ( 1150هـ ،)1737/وتوىل السباهية بعده أبنه محمد أغا جوربجي،
الذي أختاره أمراء السباهية أمريا ً ألآلي نابلس وتويف سنة( 1169هـ 1756 /م) ،ومن ثم جاء بعده عمر أغا
النمر الذي ظل متسلامً لنابلس إىل أن مات سنة( 1177هـ 1763/م)(.)60
الرصاع بني آل النمر وطوقان عىل متسلمية نابلس حيث برز آل طوقان القادمون أصالً من شامل سوريا،
فقد برزوا منافسني أقوياءآلل النمر يف بداية القرن الثامن عرش تقريباً ،وكانوا العائلة الوحيدة التي
كادت تمُ ركز جبل نابلس بأرسه تحت حكمها وقد تسلمو متسلمية نابلس فرتة طويلة( )61أنظر جدول
حكام متسلمية نابلس ص 10من هذا البحث ،وكان أبرزهم صالح باشا طوقان ،فقد بدأ حياته بالخدمة
العسكرية املكلفة بحامية قافلة الحج ،ويف سنة 1709مُ ،عني متسلامً للقدس ،ثم شغل منصب لواء
طرابزون يف البحر األسود ،ثم عاد إىل جبل نابلس يف سنة 1723؛ ( ،)62وكذلك مصطفى بك طوقان الذي
اشتهر برده لهجوم ظاهر العمر عىل نابلس(1185/1771م)( )63ونتيجة لذلك قوبل هذا العمل من قبل
 - 55الجناب لغ ًة تأيت مبعنى الناحية ،وإصطالحاُ تعترب من أرفع األلقاب اإلسالمية بالنسبة لطبقة القضاة والعلامء ،وأول ذكر لكلمة جناب يف التاريخ
اإلسالمي يف العرص السلجوقي ثم الفرتة األيوبية واململوكية ،وكانت مرتبة الجناب تعلو مرتبة املجلس؛ الباشا ،حسن ،األلقاب اإلسالمية يف التاريخ
والوثائق واآلثار ،مكتبة النهضة املرصية ،ط ،1957 ،1القاهرة؛ ابن تغربردي ،جامل الدين أيب املحاسن يوسف بن تغربردي االتابيك(ت 874هـ
 ،)1469/النجوم الزاهرة يف سرية ملوك مرص والقاهرة،دار الكتب املرصية ،1992 ،ج،7القاهرة،ص.680
-56املولوي :نسبة إىل إحدى الطرق الصوفية التي كانت منترشة يف املدن الفلسطينية خاصة يف مدينة القدس ونابلس ومؤسس هذه الطريقة هو
الشيخ جالل الدين الرومي(ت1273م) ،وتع ّد هذه الطريقة من أهم الطرق التي نشأت وترعرعت يف ظل الحكم العثامين حيث القت دعامً رسمياً
وشعبياً جعلها من أوائل الطرق الصوفية يف هذا العرص ،فقد كان لها موعدا للسامع داخل القرص السلطاين يف كل شهر ( أمني :د:ت) ،كام أن الدولة
قدمت لهم مساعدات مالية كثرية من الرصة الرومية ،ومن مال والية دمشق وخصص لهم طعام من طعام العامرة العامرة(وقفية خاصيك سلطان:
مركز إحياء الرتاث ،القدس) .وكان الجيش العثامين يرافقه يف حمالت الحرب الكبرية والصغرية دراويش املولوية وشيخهم ،فعندما توجه حاكم
القدس إىل قتال الخارجني يف ناحية الخليل كان من بني حاشيته شيخ الطريقة املولوية يف القدس الرشيف :أنظر .أكمل الدين إحسان أوغيل ،الدولة
العثامنية تاريخ وحضارة ،ج ،2نقله إىل العربية ،صالح سعداوى ،استانبول1999 ،م ،ص .179
 -57شامخ زكريا عالونه ،النقوش اململوكية والعثامنية يف لواء نابلس ( .دراسة تاريخية)  ،جامعة القدس .1998،ص .54
 -58إحسان النمر ،تاريخ جبل نابلس  ،ج ،1ص.124
 - 59محمد عيىس صالحية ،سجل أرايض ألوية (صفد ،نابلس ،غزة ،وقضاء الرملة) ،حسب تاريخ الدفرت رقم  ،312تاريخة 964هـ1556/م ،جامعة
عامن األهلية ،ط1999 ،1م ،عامن.185 ،
 -60إحسان النمر ، ،تاريخ جبل نابلس ، ،ج ،1ص.108-110
- 61أنظر جدول حكام متسلمية نابلس ص
 62ا-لعبايس مصطفى  .تاريخ آل طوقان يف جبل نابلس ،مرج سابق ،ص59
- 63توفيق ،املحامي .ظاهر العمر  ،ط ،1990 ،2مطبعة أوفست النارص ،ص .160
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السلطان العثامين مبكافأة مصطفى بك طوقان بأن حصل عىل تولية والية يافا والقدس وغزه والرملة
ونابلس ،لذلك أشعل هذا الشئ آل النمر وتحالفوا مع آل جرار ضد آل طوقان.وملزيد من املعلوما حول
الرصاع العائيل يف نابلس أنظر املراجع التالية(.)64
تشري املصادر التاريخية أن دور مدينة نابلس يف القرن الثامن عرش مل يكن كسابق عهده بتولية إمارة
الحج بشكل فعيل ،فقد أصبحت املهمة ألمراء الجند فهم مسؤلون عن حامية الركب كالجنود السباهية
من خالل إقطاعاتهم التي كانت كفيلة بتغطية جزء كبري من مصاريف الحج وتسري القافلة بشكل سنوى
ولكن تحت إرشاف والة الشام مبارشة .لذلك كلام انتزعت إمارة الحج من حكام نابلس عىل ما يبدو كان
التأثري أيضاً إقتصاديا ً،إذا ال ميكن أن يفرض متسلم نابلس أن يتم رشاء جرار الفخار للامء من نفس املدينة
وبالتايل تنتقل مهمة التموين إىل دمشق مبارشة ويكون النشاط االقتصادي يف دمشق أكرث من نابلس وغريه
من املدن.

التحضيرات واإلجراءات لقافلة الحج الشامي
الدورة :هي جولة تفتيشية يقوم بها الوايل أو من ينوب عنه مع بعض جنوده يف أواخر رجب أو يف أوائل
شعبان لجمع املال من سكان املناطق الجنوبية من الوالية ليستعني بهذه األموال يف إعداد قافلة الحج
واملحمل ،ثم يعود إىل دمشق يف أوائل شوال.
الرصة :يف منتصف شهر رمضان أو األسبوع الثالث منه يصل ركب (الرصة أميني) أو أمني الرصة من
استانبول ،وهي املال الذي ترسله الدولة العثامنية ألرشاف الحجاز ولرؤساء القبائل املرابطة يف طريق الحج.
وتتضمن الرصة أيضاً التي تدعى (الرصة السلطانية) والتي ت ُجهز بدمشق زيوتا وشموعا وماء الورد والزهر
التي ترسل لغسل الكعبة والحجرة النبوية.
املحمل الرشيف :كان تجهيز املحمل وانطالقه من دمشق يبدأ من عيد الفطر ويستغرق االحتفال بتجهيزه
ثالثة أيام .ويف اليوم األول يبدأ العمل بإخراج السنجق وهو عبارة عن قطعة من القامش املتني زهري
اللون ،وقد كتب عليه بالخيوط الذهبية اآليات القرآنية ومير بحي امليدان ،ويف اليوم الثاين تحتفل الهيئات
الدينية والشعبية بأجمعها مع البشوات ومشايخ الطرق ،ويجمعون كميات كبرية من الشموع والزيوت
ويف اليوم الثالث تشرتك الحكومة املحلية بصورة رسمية ،فيحرض املشري والوايل وكبار الضباط والعلامء
واملوظفون ومشايخ الطرق لوداع املحمل الرشيف ،الذي يحمله جمل عظيم يف ضخامته ونظافته.
أما الكسوة الرشيفة فقد كانت تصنع من ِقبل ص ّناع مهرة يقيمون بدمشق ويتقاضون رواتبهم من الدولة.
الجردة :تختار الدولة العثامنية أحد وزرائها أو أحد والتها ويدعى (رسدار الجردة) إلعداد قافلة الجردة،
وهي قافلة مؤن ت ُعد إلسعاف الحجاج يف طريق عودتهم إىل بالد الشام خشية أن يكون ما عندهم منها قد
نفد ،ويصحب الجردة عدد من الجند لحراستها.
الجوخدار :هو أحد رجال أمري الحج ويُعرف بالجوقدار أو الجوخدار يسبق قوافل الحجاج إىل دمشق
ليبرش أهلها بسالمة القافلة إذا عادت ساملة ،أو يطلب إليهم النجدة إذا تعرضت للعدوان وهو ينفصل عن
الركب يف تبوك باتجاه دمشق يف حراسة بعض الجنود متقدماً القافلة بسبعة أيام ويف إثر الجوخدار يكون
 - 64عبد ،الكريم رافق .العرب والعثمتنيون ،مرجع سابق ،النمر ،إحسان .تاريخ جبل نابلس والبلقاء ،العبليس ،مصطفى .تاريخ آل طوقان يف جبل
نابلس مرجع سابق أيضاً ،كلبونة ،عبد الله .تاريخ مدينة نابلس ،السامري  ،الدنفي .ظاهر العمر وحكام جبل نابلس.
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ال َكتَّاب  -وهو شخص يكلفه أمري الحج  -ليحمل كتب الحجاج إىل ذويهم فيصل إىل دمشق بعد الجوخدار
بثالثة أيام وقد يكون لدمشق ولكل من حامه وحلب كَتَّاب آخر .ويف إثر ال َكتَّاب بعد يومني أو ثالثة يبدأ
وصول الحجاج إىل دمشق فيصلونها بني  2و  5صفر ويستمر دخولهم إىل املدينة نحو خمسة أيام ،ويف
إثرهم يدخل أمري الحج ورسدار الجردة.
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خاتمة البحث:
مام ال شلك فيه أن مدينة نابلس كانت مركزأ تجارياً وصناعياً يف الفرتة العثامنية؛ حيث أفادت ركب
الحجاج الشامي من خالل تسلم حكامها من األرس اململوكية ومن أبنائها العرب سواء كانوا من شامل
سوريا او من رشق األردن أو من سكانها األصليني إلمارة الحج ،وبالتايل فقد أنعكس هذا املنصب عىل
الوضع االقتصادي يف مدينة نابلس من خالل أمراء األرايض املريية حيث جهزوا قوافل الحج بالفرق
العسكرية من الريف الفلسطيني الذين كانوا يعملون لدى األمراء االقطاعيني املحليني أو أمراء جنود
السباهية يف الريف الفلسطيني.
عىل املستوى املعامري فقد تبني أن مدينة نابلس أصبحت بحاجة إىل أماكن للحجاج مل يؤم املدينة أثناء
عودنهم من تأدية الركن الخامس من أركان اإلسالم؛ وبالتايل فقد أنشئ يف املدين عدد من الخانات أو
الفنادق أو الوكاالت وما عرف حسب املصادر التاريخية الوكالة الفروخية يف مدينة نابلس وغريها من
الوكاالت املندرسة التي مل تسعفنا املصادر التاريخية يف الحديث عنها .وكذلك زيادة يف عدد الحاممات
العامة يف املدينة وهذا ما يفرس وجود عدد ال بأس به من الحاممات يف املدينة ال يوجد يف غريه من املدن
التاريخية الفلسطينية .
أما عىل املستوى الصناعي فقد كانت مدينة نابلس عندما تكون إمارة الحج بيد أمرائها فقد كانت صناعة
« قرب» الفخار والجلود التي تحمل بها املياة للحجاج تصنع يف مدينة نابلس وقد أفادتنا سجالت املحكمة
الرشعية يف كثري من حججها بعدد كبري من الفواخري التي كانت يف املدينة بحيث ال تكاد متاثلها أية مدينة
أخرى يف هذه الصناعة ،أضف إىل ذلك صناعة الصابون كذلك األمر فمدينة نابلس ال زالت تشتهر بصناعة
الصابون التي كان الحجاج ال يستغنون عنه يف طريق ذهابهم وعودتهم حيث أفادت السجالت أن موسم
الحاج كان الطلب يزيد عىل هذه السلعة أكرث من أية فرتة أخرى من السنة،كذلك صناعة جلود الحيوانات
التي كانت تستخدم يف حمل املاء حتى الوصول إىل أماكن الربك واآلبار التي أسستها الدولة العثامنية عىل
طول طريق الحج.
موسم الحج كان موسامً تجارياً بالنسبة ملدينة نابلس إذا كان موسامً لتسويق بعض الصناعات التقليدية
النابلسية إىل الديار الحجازية وبالعكس فكان يأىت بالحرير وأفخر أنواع القامش من الحجاج الذين جاءوا
من بالد فارس واملناطق الرشقية من شامل وجنوب آسيا وينتهي املطاف بها يف مدينة نابلس لتباع يتم
تسويقها يف األسواق النابلسية.
ومن خالل هذا املنطلق فقد استطاعت مدينة نابلس اسرتداد ما ترتب عليها من مال الجردة الذي كان
يتم تحصيله من املزارعني يف أرياف مدينة نابلس عن طريق األعامل التجارية التي كانت متارس بطريقة
مبارشة أو بطريقة غري مبارشة من خالل الحجاج أنفسهم .وبالتايل هذه اإلمارة « إمارة الركب» ساهمت
يف زيادة عدد سكان مدينة نابلس أكرث من غريها من املدن الفلسطينية من خالل النشاط التجاري الذي
تواجد فيها طلية السنة تقريباً بفعل هذا العامل.
كام كان إلمارة الحج كثري من اإليجابيات ووجدت بعض السلبيات لهذه اإلمارة املساهمة يف تدهور
وضع الريف من خالل تحملهم مسؤولية األموال التي يجب أن توفر ملصاريف الحجاج ،وكذلك تحملهم
مصاريف الوايل أو من ينوب عنه أثناء قيامة مبا يعرف بالدورة هو وجنوده  ،حيث كان يتم طرده
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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لألهايل والتمتع بالعيش يف بيوتهم أليام محددة ويأكل ما لذ وطاب عىل حسابهم كونه يقوم مبهمة دينية
وعسكرية يف آن واحد.
لقد كانت إمارة الحج يف لواء أو سنجق نابلس كانت محل رصاع تقليدي بني العائالت الفلسطينية املحلية،
ومصدر رصاع وتنافس بني هذه العائالت ووالة دمشق ،إذ كان ال يروق لبعض الوالة يف دمشق أو غريها
من واليات الدولة أن تكون اإلمارة بيد عائلة أو شخص معني وهذا الرصاع أنعكس سلباً عىل املجتمع
النابليس يف ذلك الوقت وأدى إىل ظهور األحالف بني بعض العائالت ضد أخرى.
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الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس كاتب ال َح َرمني الشرَ ِ يفَي
“دراسة تاريخية وثائقية – آثارية فنية”
أ.سامي صالح عبداملالك البيايض

1

 1خبري آثار وعامرة إسالمية مبرشوع توثيق الرتاث املعامري بالشامية بتوسعة املسجد الحرام مبكة املكرمة ،ومؤسس ورئيس بعثة الحفائر األثرية
العلمية العاملة عىل طريق الحج املِ رْصي ،وباحث علمي ومدير آثار باملجلس األعىل لآلثار – وزارة الدولة لشئون اآلثار – ِم رْص.
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ملخص البحث:
ت ُعترب مدينة نَابُلُس من املدن اإلسالمية الفلسطينية الخصبة برجالها الذين ذاع صيتهم يف شتى املعارف
والعلوم والفنون عرب العصور اإلسالمية املتعاقبة ،ومن هؤالء الرجاالت املبدعني الخطاط القدير َع ّبدالل ِه
بك ال ُّز ْه ُدي بن عبدالقادر أفندي ال َنابُلُيس كاتب ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ  ،ويتصل نسبه بالصحايب الجليل متيم بن
أوس الداري  ( tت 40هـ660-661/م ) الذي أقطعه رسول الله  rمدينة الخليل بفلسطني ،ويعتز َع ّبدالل ِه
ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس بكتابة هذا النسب فنجده يف كتابات املسجد النبوي الرشيف ،وسبيل أم عباس بالقاهرة،
والكثري من اللوحات الخطية التي خطها.
وقد هاجر أجداده من نَابُلُس إىل دمشق الشام ،وبعد ذلك هاجر مع والده يف سنة 1251هـ1836/م
إىل تركيا حيث مدينة كُوتاهية ”  “ Kütahyaأوالً ،ثم انتقل منها إىل عاصمة الخالفة مدينة إسطنبول ”
األستانة.“ Istanbul ،
وكانت بدايته مع فن الخط بتشجيع من والده عبدالقادر أفندي ال َنابُلُيس ،ثم تتلمذ عىل يدي كبار
الخطاطني يف عرصه ،من أمثال الخطاط راشد أفندي حارس قرب الصحايب أيب أيوب األنصاري  tالذي استشهد
عند أسوار القسطنطينية ” إسطنبول “ آنذاك ،وكذلك قايض العسكر الخطاط مصطفى عزت أفندي ،حيث
تعلم منه خطي الثلث والنسخ ،وملا حذق َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس هذا الفن ُعني مدرساً للرسم والخط يف
مدرسة جامعة نور عثامنية  ...الخ.
أما بداية شهرة َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس فكانت عندما أراد آنذاك السلطان العثامين عبداملجيد األول (
1255-1277هـ 1839-1861 /م ) تعمري وتوسعة املسجد النبوي الرشيف عامرة شاملة ،فاختاره دون
كبار الخطاطني التي كانت تذخر بهم عاصمة الخالفة مدينة إسطنبول عىل الرغم من صغر سنه ،وأمره
بالتوجه إىل املدينة املنورة يف سنة 1270هـ1853-1854/م لكتابة خطوط املسجد النبوي ،وظل َع ّبدالل ِه
ال ُّز ْه ُدي ميارس عمله يف املدينة حوايل عرش سنوات تقريباً حتى أنجز العمل عىل أحسن وجه يف سنة
1279هـ1862/م ،فكتب مجموعة من اآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية الرشيفة ،واألشعار التي قيلت
يف مدح رسول الله  ،والخطوط التي كتبها َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس ال تزال باقية تدل عىل براعته يف هذا
الفن الرفيع ،وهي من حيث طولها تربز لنا أن َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس هو صاحب أكرب قدر من كتابات
خط الثلث ،بحيث ال يتعداه خطاط آخر يف زمنه وحتى يومنا هذا.
وبعد االنتهاء من كتابة كتابات املسجد النبوي الرشيف توجه َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس إىل ِم رْص يف
سنة 1283هـ1866/م وكان صيته قد سبقه ككاتب ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ  ،فاستقبله خديوي ِم رْص إسامعيل
باشا ( 1280-1296هـ1863-1879/م ) ،وأطلق عليه لقب خطاط ِم رْص األول ،وكانت ِم رْص تشهد نهضة
معامرية تحديثية ،فأوكل إليه مهمة كتابة الخطوط عىل املساجد واملدارس وغريها من منشآت معامرية
تم تشييدها يف ذلك العرص ،وكذلك كتابة اآليات القرآنية عىل كسوة ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة ،فأبدع فيها أميا إبداع.
كام كان باإلضافة إىل ذلك يقوم بتدريس فن الخط يف املدرسة الخديوية ،فتخرج عىل يديه الكثري من كبار
الخطاطني.
وبعد حياة حافلة بالعطاء وبعد أن أصبح علامً من أعالم الخط العريب تويف َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس كاتب
ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ يف سنة 1296هـ1879/م.
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وقد رصدت جل أعامله وآثاره الباقية وتوقيعاته ،والكثري من الوثائق ،واللوحات الخطية ملرشوعات تم
تنفيذها ،ولعل أهمها الدالة عىل عبقريته يف فن الخط العريب عىل سبيل املثال ال الحرص :كتابات املسجد
النبوي الرشيف حيث قمت بتصويرها شبه كاملة ألول مرة ،وكتابات ميزاب ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة التي دراستها
يف معرض عامرة ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ بحي أم الجود يف مكة املكرمة ،وسبيل أم عباس مبدينة القاهرة،
وكتابات كسوة ال َك ْعبَة املُشرَ َّفَة بقطعها املختلفة ،واملحمل وعلم بريق املحمل ،كام كتب نسخة من القرآن
الكريم ،وله العديد من اللوحات الخطية تحتفظ بها امل ُتاحف واملجموعات الخاصة العاملية.

تمهيد:
تطاول الخط العريب عىل سائر الفنون الجميلة منذ أحبه الخلفاء والسالطني وامللوك واألمراء وعلت مكانته
يوم انفتحت القصور العواهل عىل رحباتها لكبار الخطاطني ،يعلمون الخلفاء والسالطني وامللوك واألمراء
ذلك الفن الجميل الرفيع ،ودام للخط العريب امليمون املرتبة األوىل بني الفنون الجميلة حتى غدت الكثري
من عواصم العامل اإلسالمي مراكز للمبدعني من الخطاطني ،وأصبحت هذه املراكز تصدر إىل العامل من
سحره الفاتن وجامله الرائع ،ما خلب اللب ،واستوىل عىل النفس.2
وأصبح الخط العريب بسبب ُرعاة الفن من الخلفاء والسالطني وامللوك واألمراء عن طريق توفري بيئة فنية
لهؤالء املبدعني من الخطاطني من أبرز مظاهر الحضارة العربية اإلسالمية ،وقد كان وراء بروز هذا الفن
ومتيزه خطاطون عباقرة متميزون ساهموا يف تطويره وتجويده عرب مراحل تطوره منذ نشأته حتى يومنا
هذا ،وكان من أبرزهم يف ِم رْص خالل القرن الثالث عرش الهجري /التاسع عرش امليالدي الخطاط الشهري
خطاط ِم رْص األول َعبّدالل ِه أفندي ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس كاتب ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ موضوع بحثي ودراستي هذه.
وقد ساعد عىل استقطاب هذا الخطاط الشهري امل ُبدع ملِ رْص بدالً من العودة إىل مدينة اآلستانة ” إسطنبول
“ عاصمة الفن والخط آنذاك ،أن البيئة كانت مهيأة الستقبال مثل هؤالء امل ُبدعني ،فقد كان عرص محمد
عيل باشا وأرسته يف ِم رْص عرص ازدهار للعديد من الفنون اإلسالمية ،وكان عىل رأسها الخطوط العربية
وتجويدها ،وذلك يف جميع املنشآت املعامرية والفنون التطبيقية ،فقد استقدم وايل ِم رْص محمد عيل باشا
( 1220-1264هـ1805-1848/م ) بعض مشاهري الخطاطني األتراك الستخدامهم يف املنشآت التي أقامها،
السيام الذين يجيدون الكتابة بالقلم الفاريس الذي كان القلم املفضل لكتابة النصوص املختلفة عىل العامئر
التي تم تشييدها يف عهده ،3لعل أبرزها جامعه الذي يُوجد يف قلعة صالح الدين األيويب بالقاهرة.
وقد سار عىل نهجه خلفائه من بعده فكان من أبرزهم عناية بالخط والخطاطني الخديوي إسامعيل باشا (
1280-1296هـ1863-1879/م ) الذي شجع قدوم كبار الخطاطني ملِ رْص ،فكان أبرزهم عىل اإلطالق َعبّدالل ِه
ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس ،فقد جذبه للقدوم إىل ِم رْص واالستقرار فيها بعد أن ذاع صيته وانترشت شهرته يف األفاق
بكتابة كتابات املسجد النبوي الرشيف ،وأصبح َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس مب رِْص علامً من أعالم الخط العريب
يف هذا العرص ،ومدرسة لها أساليبها الفنية الراقية والتي أثرت عىل ما تالها من الخطاطني ،فأشتهر بني
أقرانه بعدة ألقاب ،لعل أهمها وأشملها لقب ”:كاتب ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ “ أي َح َرم مكة املكرمة و َح َرم
 2غزالن ،مصطفى بك ،الخط الديواين املليك ،مجلة الرسالة ،العدد ( ،)72القاهرة ،يوم  11شعبان سنة 1353هـ 19 /نوفمرب عام 1934م ،ص.1918
ُ 3جمعه ،إبراهيم ،قصة الكتابة العربية ،سلسلة اقرأ ،العدد ( ،)53ط ،4دار املعارف ،القاهرة ،عام 1984م ،ص.83-84
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خزانة فلسطني التاريخية ()1

املدينة املنورة ،وذلك لقيامه بكتابة كتابات ميزاب ” مئزاب “ ،4وكسوة ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة واملسجد النبوي
الرشيف؛ كام لُقب أيضاً بلقب ”:كاتب ال َح َرم الرشيف النبوي “ ،ولُقب أيضاً بـ ”:خطاط كسوة ال َك ْع َبة
املُشرَ َّفَة “ ،وكذلك بـ ”:خطاط ِم رْص األول “.5
وبهذه املناسبة ال أجد هنا أروع مام كتبه خطاط القرص املليك املِ رْصي الشهري مصطفى بك غزالن عن هذا
الخطاط الذائع الصيت َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس ،الذي كان النتقاله ملدينة القاهرة من عاصمة الخالفة
اآلستانة األثر الرئيس يف ريادة القاهرة للمنطقة يف هذا الفن الجميل خالل القرن الثالث عرش الهجري/
التاسع عرش امليالدي حيث قال ”:وفد عىل القاهرة املرحوم َع ّبدالل ِه بك ُّز ْه ُدي بدعوة من خديو ِم رْص
إسامعيل .جاء ليكتب الكسوة بعد أن كتب ال َح َرم النبوي الرشيف ،فلقي من لدن ويل األمر التعضيد
والتأييد ،وكان يومئذ يف ِم رْص نهضة ُمباركة ،نشأت يف شخص املرحوم محمد أفندي مؤنس ،ولكنها كانت
يف حاجة إىل إذكائها وتنميتها ،فطله ُّز ْه ُدي عىل الناس ،بخط الكسوة ،وسبيل أم عباس .وتداولت األيدي
بعض مناذجه يف الثلث والنسخ؛ فكانت بادرة سعيدة ،صعدت باملرحوم مؤنس إىل الذروة العليا يف ذلك
الفن البديع ،وكان الرجل خريا ً بفطرته ،فأخذ يذيع فنه عىل الناس ،ويعلمهم إياه ،ال ينتظر أجرا ً ،وال شكرا ً،
فكانت داره يومئذ أشبه مبدرسة داخلية ،يتعلم فيها الطالب ،وينعمون بحديقتها الرحبة ،بل يأكلون
ويرشبون .ومن يومئذ بدأ الخط يتحول إىل القاهرة ،وكانت العناية شديدة بإتقانه وإجادته ،وكان له شأن
رفيع وشأن جليل يف املدارس االبتدائية ،والثانوية ،بل العالية “.6
وبعد هذا التمهيد املوجز يمُ كن تناول هذه الشخصية ال َنابُلُسية الشهرية التي ساهمت يف نهضة وتطوير
وتجويد الخط العريب يف بالد الحجاز و ِم رْص من خالل مبحثني رئيسيني أحاول فيهام أن أُحيط بشخصيته
وآثاره الباقية حتى يومنا هذا ،وذلك عىل النحو كاآليت:
املبحث األول :السرية الذاتية ل َع ّبدالل ِه ال ُّزهْدُ ي ال َنابُلُيس:
سأتناول يف هذا املبحث نسب َع ّبدالل ِه بك ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس ومولده ،وأستاذته ،ووظائفه وألقابه ،وأشهر
تالميذه ،وبدايته مع الشهرة ،وأخريا ً وفاته ،وذلك عىل النحو اآليت:
 4امليزاب أو املئزاب :مفرد وجمعه ميازيب ومآزيب ،وأصله مئزاب ويجوز تسهيل الهمزة فنقول امليزاب ،وهو يف األصل فاريس معرب ،قال أبو حاتم:
سألت األصمعي عن « املئزاب « ،والجمع املآزيب .فقال :هذا فاريس معرب ،وتفسريه مآزاب كأنه الذي يبول املاء ،وقد استعمله أهل الحجاز وأهل
املدينة ،وأهل مكة يقولون :صىل تحت امليزاب .قال :وال يُقال « م ْز َراب « ..وامليزاب هو عنرص معامري يستخدم يف رصف مياه األمطار من أسطح
املباين ،ويقطع يف الحجر ،أو الخشب بأنواعه املختلفة ،ولعل أشهر ميزاب يف العامرة هو ميزاب الكعبة املُشرَ َّفَة الذي يُصنع من الخشب املصفح
بالفضة أو الذهب الخالص .للمزيد انظر :الجواليقي ،أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الخرض ( 540هـ1145/م ) ،املعرب من الكالم األعجمي
عىل حروف املعجم ،وضع حواشيه وعلق عليه خليل عمران املنصور ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1419 ،هـ1998/م ،ص154؛ ابن منظور ،أبو
الفضل جامل الدين مكرم ،لسان العرب ،إعداد وتصنيف مجموعة من العلامء ،ط ،1دار الحديث القاهرة1423 ،هـ2003/م ،مادة ميزاب؛ الحاريث،
نارص بن عيل ،ميزاب الكعبة املُشرَ َّفَة املؤرخ عام 1273هـ ،مجلة جامعة أم القرى لعلوم الرشيعة واللغة العربية وآدابها ،املجلد ( ،)12العدد (،)19
شعبان سنة 1420هـ /نوفمرب عام 1999م ،ص.561-590
 5عبدالغني ،عامر ،عبدالله زهدي أفندي خطاط وكاتب الحرم النبوي الرشيف ،مجلة العربية  ،3000السنة ( ،)3العدد ( ،)1الرياض ،عام 2002م،
ص.1
http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=214
 6غزالن ،الخط الديواين املليك ،ص.1918
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 .1نسبه ومولده:
هو َع ّبدالل ِه بك ال ُّز ْه ُدي بن عبدالقادر أفندي ال َّب َق ْمي التميمي ال َنابُلُيس ،وهو عريب من قبيلة البقوم إحدى
القبائل التي ال تزال معروفة يف بالد الحجاز بناحية تربة والطائف ،فنجده يف بعض اللوحات الفنية الخطية
يكتب هذا النسب كاآليت ”:سوده الفقري السيد َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي البَّ َق ْمي “ .7لوحة (.)45
كام يتصل نسبه بالصحايب الجليل متيم بن أوس الداري ( t 8ت 40هـ660-661/م ) حيث كان يعتز َعبّدالل ِه
ال ُّز ْه ُدي بكتابة هذا النسب يف بعض كتاباته التي يقوم بتنفيذها ،ومنها لوحة خطية فنية مؤرخة يف سنة
1263هـ /األحد  20ديسمرب عام 1846م – األربعاء  8ديسمرب عام 1847م ،جاء فيها شبه ترجمة ل َع ّبدالل ِه
بك ال ُّز ْه ُدي ،تُقرأ كاآليت ”:كتبه الفقري السيد َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي التميمي ،معلم الخط يف جامع نور عثامنية،
من تالميذ السيد الحاج مصطفى عزت ،املشتهر بإمام الثاين لسلطان الزمان ،السلطان عبداملجيد خان ،ال
زال محفوظاً ومحمياً بحامية الرحمن ،وصىل الله عىل سيدنا ولد عدنان وآله وصحبه ذوي املجد واإلحسان
سنة 1263هـ “ .لوحة (.)35
ومنها تلك التي تُوجد يف املسجد النبوي الرشيف ،فجاء كتابة نسبه كاآليت ”:اللهم مشفع هذا النبي الكريم
لكاتب ال َح َرم النبوي الرشيف الفقري َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي من ساللة متيم الداري ريض عنه ربه الباري “.9
كام أنه أصبح بعد تكليفه بكتابة خطوط كتابات املسجد النبوي الرشيف يعتز بنوله هذا الرشف ،فنجد
لقبه هذا مدون عىل سبيل أم عباس مبدينة القاهرة ،يُقرأ كاآليت ”:كتبه كاتب ال َح َرم الرشيف النبوي غفر
الله ذنوبه آمني  .10“ 1284ولكن يف الوقت نفسه حرص عىل ذكر نسبه إىل الصحايب متيم الداري  tيف أحد
توقيعاته يف نهاية الرشيط الخاص باآليات القرآنية عىل السبيل نفسه ،فجاء مضمون توقيعه كاآليت ”:كتبه
 7عن هذه اللوحة التي ورد عليها هذا النسب انظر :ابن األمني ،محمود كامل إينال ،الخطاطون األواخر ،ترجمه عن الرتكية تحسني عمر طه أوغىل،
مطبعة املعارف ،إسطنبول ،عام 1955م ،ص.2-3
www.turathturk.com/?p=13; İbn ül-emin, Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar, Arapça Tercüme Dr.Tahsin Ömer Tahaoğlu,
Maarif Basımevi, İstanbul, 1955, p. 2-3.
 8عبداملجيد ،إبراهيم باجس ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،مجلة الفيصل ،العدد ( ،)275الرياض ،جامدى األوىل سنة
1420هـ /أغسطس – سبتمرب عام 1999م ،ص6؛ بيدابيش ،حبيب أفندي ،الخط والخطاطون ،ترجمة وتقديم سامية محمد جالل ،مراجعة الصفصايف
أحمد القطوري ،املرشوع القومي للرتجمة ،العدد ( ،)1417ط ،1الهيئة العامة لشئون املطابع األمريية ،املركز القومي للرتجمة ،القاهرة ،عام 2010م،
ص.248
ويمُ كن االطالع عىل نص مقال إبراهيم باجس عبداملجيد إلكرتونياً عىل شبكة عز ،ولكن ليست برتتيب األصل املنشور مبجلة الفيصل الثقافية ،أي
ليست بصيغة ( .)PDFعن هذا املقال انظر:
www.al3ez.net/mag/madina_mos_3.htm.
 9الكردي ،محمد طاهر بن عبدالقادر ،تاريخ الخط العريب وآدابه ،القاهرة ،سنة 1358هـ1939/م ،ص385؛ الشهري ،محمد هزاع ،املسجد النبوي يف
العرص العثامين ” دراسة معامرية – حضارية “ ،رسالة دكتوراه ،قسم الحضارة اإلسالمية ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى ،مكة
املكرمة ،سنة 1407هـ1986/م ،ص277-278؛ عبدالغني ،محمد إلياس ،تاريخ املسجد النبوي الرشيف ،ط ،1املدينة املنورة1419 ،هـ1996/م ،ص،60
.61
 10يُوجد هذا التوقيع يف نهاية النصوص القرآنية التي كُتب عىل واجهة السبيل يف الرشيط الثاين ،وذلك يف الجدار الجنويب الغريب البارز واملتعامد عىل
شارع الصليبة .انظر :بيومي ،محمد عيل حامد ،كتابات عامئر الدينية العثامنية بإستانبول” دراسة فنية أثرية “ ،رسالة دكتوراه ،قسم اآلثار اإلسالمية،
كلية اآلثار ،جامعة القاهرة ،سنة 1412هـ1991/م ،ص1025؛ محسن ،مصطفى بركات ،النقوش الكتابية عىل عامئر مدينة القاهرة يف القرن التاسع
عرش ” دراسة فنية أثرية “ ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلثار ،جامعة القاهرة1991 ،م ،ص68-71؛ طربوش ،محمد هاشم إسامعيل ،أسبلة القرن التاسع عرش
يف القاهرة ” دراسة أثرية وفنية “ ،رسالة ماجستري ،قسم اآلثار اإلسالمية ،كلية اآلداب بسوهاج ،جامعة جنوب الوادي ،سنة 1415هـ1995/م ،مج،1
ص.236
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َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي من ساللة متيم الداري ريض الله عنه “ .11لوحة (.)25-27
كام نجد ذكر نسبه يف لوحة خطية فنية عىل الخشب من كتاباته مؤرخة يف سنة 1287هـ /األحد  3أبريل
عام 1870م – األربعاء  22مارس عام 1871م ورد فيها ”:كتبه َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي من ساللة متيم الداري
 .“ 1287لوحة (.)44
وقد ترجم له حبيب أفندي بيدابيش يف كتابه الخط والخطاطون حيث قالَ ”:عبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي :ينتسب إىل
ساللة « متيم الداري « ،كان يف البداية من حاريس مقابر « حافظ راشد أيوب «“.12
وعائلته التميمي التي ينتهي نسبها عند الصحايب متيم الداري  tالذي أقطعه الرسول  rمدينة الخليل،
هي اآلن من أكرب عائالت مدينة نَابُلُس الفلسطينية ،ويشاركها يف االسم نفسه عائلة التميمي يف مدينة
الخليل بفلسطني أيضاً ،وأصل هاتني العائلتني واحد ،13كام تُقيم بعض األرس التميمية ال َنابُلُسية والخليلية
الفلسطينية مبدينة القاهرة يف يومنا هذا.
وقد اختلف من ترجم له يف مولده ،فهناك من جعل مولده مبدينة نَابُلُس من فلسطني ببالد الشام ،ومنهم
من اعتقد أنه ولد بالشام أي مدينة دمشق ،وفريق ثالث جعل مولده يف اآلستانة ،وذلك عىل النحو اآليت:
الفريق األول يرجع بأصله إىل مدينة نَابُلُس بفلسطني من بالد الشام ،فهو عندهم نَابُلُيس 14املولد واألصل
فنسب إليها ،ومنها هاجر مع أهله إىل إسطنبول ” اآلستانة “.15
والفريق الثاين وميثله درمان يف كتابه فن الخط وتاريخه وغريه حيث أنه من املحتمل أن يكون ولد
17
بالشام ،16وهو الخرب واالحتامل الذي جعل رشيفي يف تصنيفه يعتربه من خطاطي املدرسة الشامية .
أما الفريق الثالث فنجد منهم الكردي الذي جعل مولده يف مدينة اآلستانة حيث قال ”:ولد باآلستانة،
ونشأ بها “ .18ولكن ال يوجد دليل قاطع عىل ذلك ،وهو يخالف املتعارف عليه أنه ولد يف مدينة نَابُلُس
بفلسطني ،وهاجر منها مع أجداده إىل الشام ” دمشق “ ،ثم رحل منها إىل إستانبول.19
ولكن الثابت أنه يرجع بأصله إىل مدينة نَابُلُس بفلسطني من بالد الشام ،ففيها كان مولده ،وهو بذلك
نَابُلُيس املولد واألصل.
يُوجد هذا التوقيع يف نهاية النص القرآين الذي كُتب عىل واجهة السبيل ،وذلك عىل هيئة جامة بيضاوية مكونة من الكتابة املركبة
11
واملتداخلة ،تبدأ قرائها من أسفل إىل أعىل.
بيدابيش ،الخط والخطاطون ،ص.248
12
عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.6
13
نَابُلُس :بضم الباء املوحدة ،والالم ،والسني املهملة ،وهي مدينة فلسطينية شهرية ،والنسبة إليها نَابُلُيس .للمزيد انظر :ياقوت ،شهاب
14
الدين أىب عبدالله بن عبدالله الرومي البغدادي الحموي ( ت 626هـ1228/م ) ،معجم البلدان ،ط ،1دار صادر ،بريوت ،سنة 1397هـ1977/م ،ج،5
ص.247-248
درمان ،مصطفى أوغور ،فن الخط :تاريخه ومناذج من روائعه عىل مر العصور ،د .م ،عام 1992م ،ص206؛ رشيفي ،محمد بن سعيد،
15
اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي املركبة بخط الثلث الجيل ” دراسة فنية يف تاريخ الخط “ ،ط ،1دارا ابن كثري والقارى ،دمشق وبريوت ،سنة
1419هـ1998/م ،ص183 ،182؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.6
درمان ،فن الخط ،ص206؛ رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص182؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله
16
زهدي أفندي ،ص.6
رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.183 ،182
17
الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص384؛ درمان ،فن الخط ،ص206؛ رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.182
18
درمان ،فن الخط ،ص206؛ رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص183 ،182؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف
19
عبدالله زهدي أفندي ،ص.6
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أما سنة مولده فلم يحدد املرتجمني لشخصه وال املصادر سنة بعينها ولد فيها ،20ولكن يمُ كن ترجيحها بأنها
كانت قبل سنة 1251هـ1836/م ،وهي السنة التي هاجرت فيها أرسته من بالد الشام إىل تركيا.
21
أما نشأته فكانت يف تركيا ،ففي سنة 1251هـ1836/م هاجر وهو طفالً مع والده إىل مدينة كُوتاهية
من بالد األناضول ،فقد ُعرث عىل وثيقة رسمية صادرة من قائد الجيش العثامين خرسو باشا مؤرخة يف
يوم  17شهر ربيع اآلخرة سنة 1251هـ 12 /أغسطس عام 1835م حول اعطاء املعونة املالية اىل أرسة
الشيخ عبدالقادر أفندي ال َنابُلُيس ،وتقديم املساعدات والتسهيالت لهم .وكانت هذه الوثيقة محفوظة
عند موظف دائرة العدلية إبراهيم فخر الدين بيك نجل عبدالله ال ُّز ْه ُدي أفندي ال َنابُلُيس ،وهي بالخط
الديواين ،حيث قام بتذهيبه وزخرفته عبدالله ال ُّز ْه ُدي بنفسه ،وهي يف غاية اإلبداع واإلتقان.22
ثم يف السنة نفسها رحل من مدينة كُوتاهية ببالد األناضول إىل مدينة إسطنبول عاصمة الخالفة العثامنية
آنذاك.23
ومن هنا نخلص إىل أن َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس املولد واألصل قد ولد يف نَابُلُس يف حوايل سنة
1251هـ1836/م ،ثم رحل من نَابُلُس مع أهله إىل مدينة دمشق الشام ،وهاجر منها إىل مدينة كوتاهية
ببالد األناضول ،ورحل منها إىل مدينة إسطنبول ،ثم كلف بكتابة كتابات املسجد النبوي ،فذهب للمدينة
املنورة حيث أقام فيها حوايل عرش سنوات ،ومنها رحل إىل ِم رْص حيث استقر به الحال بالقاهرة التي ظل
فيها حتى توفاه الله سبحانه وتعاىل يف سنة 1296هـ1879/م .لوحة (.)1
 .2أستاذته:
كانت بداية َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس مع الخط وفنونه بتشجيع من والده عبدالقادر أفندي ال َنابُلُيس،
وقد تعلم الخط عىل يدي مشاهري خطاطني عرصه ؛ فتعلم َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي يف البداية الخط عىل يدي
الخطاط حافظ راشد أفندي الشهري بأيوب أو األيويب ،ألنه كان حارس عىل قرب الصحايب أيب أيوب األنصاري
 tالذي استشهد عند أسوار مدينة القسطنطينية ،تلميذ عيل وصفي ،مشق الخط يف مدرسة والدة السلطان
محمود ،توىل األستاذية بعد حكَّاكْزاده ،وقد تُويف يف سنة 1292هـ1875/م.24
وتتلمذ َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس عىل يدي الخطاط الحاج السيد مصطفى أفندي عزت 25الذي كان قايض
درمان ،فن الخط ،ص206؛ رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص183 ،182؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف
20
عبدالله زهدي أفندي ،ص.6
كُوتاهية :مدينة تركية تقع يف القسم الغريب من بالد األناضول ،وذلك إىل الغرب من مدينة أسكيشهر ،وإىل الرشق من مدينة باليقيرص.
21
للمزيد انظر :فريد ،محمد ،تاريخ الدولة العلية العثامنية ،تحقيق إحسان حقي ،ط ،6دار النفائس ،بريوت ،سنة 1408هـ1988/م ،ص.269 ،133
عن هذه اللوحة التي ورد عليها هذا النسب انظر :ابن األمني ،الخطاطون األواخر ،ص.1
22
http://www.turathturk.com/?p=13; İbn ül-emin, Son Hattatlar, p. 1.
درمان ،فن الخط ،ص206؛ رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص183 ،182؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف
23
عبدالله زهدي أفندي ،ص.6
بيدابيش ،الخط والخطاطون ،ص249؛ درمان ،فن الخط ،ص206؛ الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص384؛ رشيفي ،اللوحات الخطية يف
24
الفن اإلسالمي ،ص183؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.7
مصطفى أفندي عزت :خطاط تريك شهري يُ َع ُّد من كبار خطاطي القرن الثالث عرش الهجري /التاسع عرش امليالدي ،وقد كان يكتب
25
الكثري من الكتابات السلطانية .وتُوجد لوحة من مخطوط كتب فيها عبدالله ال ُّز ْهدُي ال َنابُلُيس بأنه من تالميذ السيد الحاج مصطفى عزت .للمزيد
انظر :الرفاعي ،بالل عبدالوهاب ،الخط العريب تاريخه وحارضه ،ط ،1دار ابن كثري ،دمشق وبريوت ،سنة 1410هـ1990/م ،ص132؛ رشيفي ،اللوحات
الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص183؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص7؛ بيدابيش ،الخط والخطاطون ،ص.248
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العسكر ،فتعلم منه خطي الثلث والنسخ ،ومنه حصل عىل إجازة الخط بعد أن حذق هذا الفن الرفيع،26
وقد ذكر هذا َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي بنفسه يف لوحة خطية فنية مؤرخة يف سنة 1263هـ /األحد  20ديسمرب عام
1846م – األربعاء  8ديسمرب عام 1847م ،ت ُقرأ كاآليت ”:كتبه الفقري السيد َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي التميمي ،معلم
الخط يف جامع نور عثامنية ،من تالميذ السيد الحاج مصطفى عزت ،املشتهر بإمام الثاين لسلطان الزمان،
السلطان عبداملجيد خان  ...سنة 1263هـ “ .لوحة (.)35
وبعد أن حذق َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس فن الخط تم تعيينه معلامً للخط والرسم يف جامع نور عثامنية،
واملهندسخانة الربية امللكية ” مهندسخانة بري هاميون “ مبدينة اآلستانة ،27وأمتاز َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي مبلكة
تقليد الخطوط .28لوحات (.)46 ،40-42 ،35
كام ترجم له حبيب أفندي بيدابيش يف كتابه القيم الخط والخطاطون حيث قالَ ”:عبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي  ...كان
يف البداية من حاريس مقابر « حافظ راشد أيوب « ،وبعد ذلك تتلمذ عىل يد قايض عسكر مصطفى عزت
أفندي ،ونال ا ِإلجازة .كان أستاذًا يف مشق الخط بجامع نور عثامنية “.29
ومن هنا يمُ كن القول أن موهبة الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس متت تنميتها عن طريق معلمني
وأساتذة عظام وموهوبني يف الخط العريب وفنونه مثل مصطفى عزت أفندي قايض العسكر ،وكان هذا
بتشجيع ورعاية خاصة من والده الشيخ عبدالقادر أفندي ال َنابُلُيس.
 .3وظائفه وألقابه:
كانت من أول وظائف َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس الرسمية أنه ُعني معلم للخط بجامع نور عثامنية ،وقد
ذكر هذه الوظيفة َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي بنفسه يف لوحة خطية فنية مؤرخة يف سنة 1263هـ /األحد  20ديسمرب
عام 1846م – األربعاء  8ديسمرب عام 1847م ،ت ُقرأ كاآليت ”:كتبه الفقري السيد َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي التميمي،
معلم الخط يف جامع نور عثامنية  ...سنة 1263هـ “ .لوحة (.)35
أما أول وظائفه التي لعبت دورا ً كبريا ً يف شهرته هو عمله بكتابة خطوط املسجد النبوي الرشيف ،ومن
هنا أصبح لقبه الوظيفي كاتب ال َح َرم النبوي الرشيف ،حيث ورد يف كتاباته باملسجد النبوي ما نصه”:
اللهم مشفع هذا النبي الكريم لكاتب ال َح َرم النبوي الرشيف الفقري َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي “.30
وهو اللقب والوظيفة التي ظل يعتز بها حتى بعد االنتهاء من كتابة جدران وقباب املسجد النبوي
الرشيف ،فنجدها عىل سبيل أم عباس بالقاهرة التي خطها يف سنة 1284هـ /األحد  5ماية عام 1867م –
الخميس  23أبريل عام 1868م ،ف ُيقرأ يف نهاية كتاباته النص اآليت ”:كتبه كاتب ال َح َرم الرشيف النبوي غفر
الله ذنوبه آمني  .“ 1284لوحة (.)28
بيدابيش ،الخط والخطاطون ،ص249 ،248؛ درمان ،فن الخط ،ص206؛ الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص384؛ رشيفي ،اللوحات
26
الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص183؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.7
بيدابيش ،الخط والخطاطون ،ص249 ،248؛ درمان ،فن الخط ،ص206؛ الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص384؛ رشيفي ،اللوحات
27
الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص183؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.7
بهذه املناسبة يذكر درمان رواية مفادها أن :الخطاط عبدالله ال ُّز ْهدُي ال َنابُلُيس زار مصطفى أفندي عزت ،ووجد عنده حلية ،فطلب
28
استعارتها وقلدها ،وذهبها ،وأرجع إليه املقلدة ،وعلقت .وبعد مدة قال له مصطفى أفندي عزت :أتريد أن تضحك علينا أيضاً ؟! .انظر :درمان ،فن
الخط ،ص206؛ رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.183
بيدابيش ،الخط والخطاطون ،ص.248
29
الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص385؛ الشهري ،املسجد النبوي يف العرص العثامين ،ص.277-278
30
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ثم كان لقبه بعد أن كتب ميزاب ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة وكتابات املسجد النبوي الرشيف كاتب ال َح َرمني
الشرَ ِي َفينْ  ،وهو ما ذكره يوسف أحمد وغريه حيث قالوا ”:إن الخطاط الشهري املرحوم َع ّبدالل ِه بك ال ُّز ْه ُدي
مكث يكتب عىل األلواح الرخام يف املسجد الحرام واملسجد النبوي زهاء ست سنوات ،وكان يفتخر بذلك
يف إمضائه بقوله :كاتب ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ،كام هو منقوش عىل سبيل والدة عباس حلمي
باشا األول مب رِْص “ .31ولكن مل يتأـكد حتى يومنا أن َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس قام بأي كتابات يف املسجد
الحرام نفسه ،كام مل أجد هذا اللقب عىل سبيل أم عباس بالقاهرة كام أشار لذلك يوسف أحمد.
كام جاء هذا اللقب يف نهاية كتاباته عىل قطعة اإلهداء من قطع أحزمة كسوة ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة تخليدا ً
ألعامله يف كتابة كتابات كسوة ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة يف سنة 1335هـ /السبت  28أكتوبر عام 1916م – الثالثاء
 16أكتوبر عام 1917م ،وذلك كاآليت ”:كتبه الفقري كاتب ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي سنة 1335هـ
“ .32لوحتان (.)30 ،29
كام لُقب بقلب ”:خطاط ِم رْص األول “ ،33وذلك بعد استقدامه يف أيام خديو ِم رْص إسامعيل باشا ،وتكليفه
بكتابة العديد من املنشآت الهامة وكسوة ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة واملحمل وبريق املحمل وغريها من أعامل ال تزال
شاهدا ً عىل ما بلغة الخط عىل يديه.
ويمُ كن القول بأن الخطاط َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس اشتهر بني أقرانه بعدة ألقاب فخرية ووظيفية ،لعل
أهمها واشملها هو اللقب الذي لقب به بعد وفاته ،وهو ”:كاتب ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ “ أي َح َرم مكة املكرمة
و َح َرم املدينة املنورة ،وذلك لقيامه بكتابة كتابات ميزاب وكسوة ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة ،وكتابات املسجد النبوي
الرشيف؛ كام لُقب أيضاً بلقب ”:كاتب ال َح َرم الرشيف النبوي “ منفردا ً أحياناً .ولُقب أيضاً بلقب ”:خطاط
كسوة ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة “ ،وكذلك لُقب بلقب ”:خطاط ِم رْص األول “.
 .4أشهر تالميذه:
لكل أستاذ تالميذه ومساعدوه ،ومبا أن َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس كان من املبدعني يف الخط حتى أنه لقب
بخطاط ِم رْص األول ،34فكانت له مدرسة متميزة يف الخط وفنونه ،ومن تالميذه الذين رافقوه وساعدوه يف
أثناء كتابة خطوط املسجد النبوي الرشيف يف املدينة املنورة تلميذه الحاج أحمد أفندي.35
وبعد أن رحل إىل ِم رْص يف عهد الخديوي إسامعيل باشا ،واستقر فيها أخذ يكتب اللوحات ،ويرشف عىل
تدريس الخط ،وكان له الفضل األكرب يف النهضة التي شهدتها ِم رْص يف عرصه ،وتخرج عىل يده خطاطون
أحمد ،يوسف ،املحمل والحج ،ط ،1مطبعة حجازي ،القاهرة ،سنة 1356هـ1937/م ،ص157؛ املوجان ،محمد بن حسني ،ال َك ْعبَة
31
املُشرَ َّفَة عامر ًة وكسوةُ ،ط ،1مركز الكون للثقافة واإلبداع ،جدة ،سنة 1427هـ2006/م ،ص.284 ،281
أحمد ،املحمل والحج ،ص157؛ خوليا تزجان ،إستار ال َح َرمني الرشيفني ،ترجمة تحسني عمر طه أوغيل ،مركز األبحاث للتاريخ والفنون
32
والثقافة اإلسالمية ( إرسيكا) ،إستانبول ،سنة 1417هـ1996/م ،ص ،107-108لوحة ()41؛ املوجان ،ال َك ْعبَة املُشرَ َّفَة عامر ًة وكسوةُ ،ص284 ،281؛ رحلة
كتابات كسوة ال َك ْعبَة املُشرَ َّفَة عرب الزمان ،مجلة حروف عربية ،السنة ( ،)6العدد ( ،)19ديب ،رمضان سنة 1428هـ /أكتوبر « ترشين « عام 2007م،
ص.50-53
رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.183
33
رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.183
34
رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.183
35
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مجيدون ،36ولقب بخطاط ِم رْص األول كام رأينا ،وكان من تالميذه النابغني مبِ رْص حسن أفندي رسي
الذي له كتابات عىل العديد من العامئر التي شُ يدت يف عرصه ،ولقد ولد حسن أفندي رسي قبل سنة
1270هـ1853-1854/م ،وكان حسن أفندي مدرساً للخطوط باملدارس امللكية من سنة 1248هـ1832-/
1833م حتى سنة 1297هـ1879-1880/م.37
وقد كتب كثريا ً من جدران العامئر التي شُ يدت آنذاك ،كمدفن محمد توفيق باشا خديوي ِم رْص ،ومحطة
سكة حديد ِم رْص بالقاهرة ،وسبيل الخازندار ،وغرفة سالملك رساي سلطان عمر باشا طوسون ،والجامع
العبايس مبدينة اإلسامعيلية ،كام كتب بعض ألواح يف صحن الجامع األزهر ،ومنرب اإلمام الشافعي ،وتركيبة
ويل الله املغاوري ،وجملة خطوط من ثلث وفاريس وكويف وغريها ،وقد وجد له الخطاط محمد طاهر
38
الكردي قطعة مطبوعة بالخط الكويف املربع بتاريخ سنة 1343هـ1924/م ،وهي يف غاية الجامل واإلبداع .
َ .5ع ّبدالل ِه ال ُّزهْدُ ي ال َنابُلُيس بداية مع الشهرة:
كانت بداية َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس مع الشهرة عندما تعرض املسجد النبوي الرشيف النهيار بأحد قبابه،
فتطلب ذلك إعادة تعمريه عامرة شاملة وتوسعته يف الوقت نفسه ،فعليه قرر السلطان العثامين عبداملجيد
األول الذي متت يف عهده الكثري من األعامل املعامرية ببالد الحجاز ،39إرسال خطاط ماهر لكتابات جدران
وقباب املسجد بعد االنتهاء من تعمريه ،ولذلك تم عمل مسابقة بني الخطاطني املوجودين يف عاصمة
الخالفة إسطنبولُ ،دعي إليها الصدر األعظم الخطاطني لتقديم مناذج من أعاملهم ليتم اختيار األفضل
منهم ،وإسناد رشف مهمة الكتابة عىل جدران املسجد النبوي إليه ،وشارك يف هذه املسابقة كبار الخطاطني
األتراك ،وكان من بني هؤالء الخطاط الشاب َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس ،40الذي مل يكن يف ذلك الوقت
مشهورا ً مقارن ًة بكبار الخطاطني املوجودين يف عاصمة الخالفة إسطنبول ،وقد اشرتك يف هذه املسابقة
ال ُّز ْه ُدي بتشجيع من اصدقائه وأحبائه.
وقد أرشف عىل اختيار الخطاط الذي سيتم تكليفه بكتابة خطوط جدران وقباب املسجد النبوي السلطان
عبداملجيد األول بنفسه ،إذ كان خطاطًا ماهرا ً مجيدا ً له ،درس فن الخط عىل يدي كبار خطاطي عرصه،
يل ،ويعمل عىل تشجيع الخطاطني
من أمثال طاهر أفندي ،وكان عبداملجيد يجيد الكتابة بخط الثلث الج ّ
ورعايتهم؛ وكذلك كان والده السلطان محمود بن السلطان عبدالحميد ( ت 1255هـ1839/م ) خطاطاً
ماهرا ً ،وعند قيام السلطات بإلقاء نظرة فاحصة عىل اللوحات الخطية املعروضة ،استوقفه ما كتبه الخطاط
َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس.41
فأسند إليه السلطان عبداملجيد رشف مهمة كتابة جدران وقباب املسجد النبوي الرشيف ،وأمر عىل الفور
عطا الله ،سمري ،موسوعة الرتاث اإلسالمي :روائع الخط العريب ،دار عطا الله للطباعة والنرش ،بريوت ،سنة 1413هـ1993/م ،ص93؛
36
رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.183
الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص438؛ رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.152
37
الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص ،439لوحة ص ،128شكل ()40؛ رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.152
38
البييش ،سعدية سعيد عيل ،الحجاز يف عهد السلطان عبداملجيد األول 1255-1277هـ1839-1861/م ” دراسة تاريخية حضارية “،
39
رسالة دكتوراه ،قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1428 ،هـ2007/م.
عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.7
40
عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.7
41
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بتخصيص معاش له مدى حياته مببلغ وقدره  7500قرش ،ثم أمره بالتوجه إىل املدينة املنورة للرشوع يف
كتابة كل خطوط املسجد النبوي الرشيف.42
لكن اختيار السلطان عبداملجيد لهذا الشاب للقيام بهذه املهمة الجليلة مل يرق لغريه من كبار الخطاطني
يف عرصه ،ومنهم الخطاط الشيخ عبدالفتاح أفندي ،43الذي كان يكرب َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس بعرشات
السنوات ،فأبدى تذمره واعرتاضه قائالً :كيف يعني ول ًدا صغ ًريا مثل هذا للقيام بهذا العمل الجليل وأنا ال
أزال عىل قيد الحياة ؟ إال أن السلطان عبداملجيد مل يأبه لهذه االعرتاضات ،وفعالً توجه الخطاط َع ّبدالل ِه
ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس إىل املدينة املنورة ،للعمل يف املسجد النبوي الرشيف ،ومعه مرسوم تكليفه من ِقبل
السلطان عبداملجيد ،واملتضمن الصالحيات املمنوحة له يف هذا الشأن.44
ويمُ كن القول أن اختيار َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس وتكليفه بكتابة كتابات املسجد النبوي الرشيف كان
السبب الرئيس يف ذيوع شهرته ،ولهذا منذ ذلك الوقت أصبح بعد كتابة جدران وقباب املسجد النبوي
يُلقب بـ ”:كاتب ال َح َرم الرشيف النبوي “ .لوحة (.)28
ولقد حصل َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس عىل نيشان « وسام « مجيدي من الدرجة الثالثة يف شهر جامدى
اآلخرة سنة 1274هـ /األحد  17يناير – األحد  14فرباير عام 1858م لتفوقه يف فن الخط بني أقرانه
ومعارصيه.45
وأن منح الوسام املجيدي من الدرجة الثالثة من السلطان عبداملجيد األول للخطاط َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي
ال َنابُلُيس دليل قاطع عىل التقدير والتكريم الذي ابداه له السلطان عبداملجيد األول والبالط العثامين
ل ُّز ْه ُدي آنذاك.
 .6وفاته ” مات ُّزهْدُ ي رحمة الله عليه “:
اختلف الباحثون حول تاريخ وفاته ،46فجعل حبيب أفندي بيدابيش وفاته يف سنة 1293هـ1876/م حيث
قالَ ”:عبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي :ينتسب إىل ساللة متيم داري  ...تويف مب رِْص عام 1293هـ “.47
ولكن املؤكد أن َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس تويف يف ِم رْص سنة 1296هـ1879/م ،48فقد ذكر سنة وفاته
يوسف أحمد يف كتابه الحج واملحمل إذ قال ”:مبا أن املرحوم َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي كانت له شهرة عظيمة بني
الخطاطني ،ويعد من أساتذة الخط املعروفني يف زمنه ،وملا له من املكانة األدبية بكتابه ال َح َرمني ،والكسوة
بالحجاز ،وسبيل أم عباس بالقاهرة .استمر املرحوم َعبّدالل ِه بك يخدم الخط ويجوده حتى تويف مب رِْص سنة
 1296هجرية “.49
عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.7
42
الخطاط عبدالفتاح أفندي :خطاط تريك مشهور كتب الكثري من الكتابات منها كتابات املحمل الذي يأيت من الدولة العثامنية .املوجان،
43
الكعبة عامر ًة وكسوةً ،ص؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.7
عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.7
44
عن هذه اللوحة التي ورد عليها هذا النسب انظر :ابن األمني ،الخطاطون األواخر ،ص.3
45
İbn ül-emin, Son Hattatlar, p. 3.
بعض السجالت العثامنية جعلت وفاته يف يوم  15شهر صفر سنة 1268ه 10 /ديسمرب 1851مـ؛ وصاحب قاموس األعالم جعل وفاته
46
يف سنة 1293هـ1876/م .انظر :سامي ،ش ،قاموس األعالم ،ج ،4ص3108؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.10
بيدابيش ،الخط والخطاطون ،ص.248
47
أحمد ،املحمل والحج ،ص84 ،83؛ الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص384؛ الرفاعي ،الخط العريب ،ص132؛ زايد ،صربي محمود ،تاريخ
48
الخط العريب وأعالم الخطاطني مزود بالصور واللوحات ألشهر الخطاطني ،ط ،1دار الفضيلة ،القاهرة ،عام 1999م ،ص.124 ،115
أحمد ،املحمل والحج ،ص.83
49
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وقد رثاه شاعر بقصيدة هائية ،ورد يف الشطر الثاين من البيت األخري تاريخ وفاته بحساب ال ُجمل 50حيث
قال:
51
مات علم الخط واألقـالم قد نكست أعالمهـا حـزنـاً عليه
وانثنـت مـن حســرة قــامـاتهـا بعد أن كانت تباهي يف يديه
ولــذا قـد قــلت يف تــــأريخـه مــات ُّز ْه ُدي رحمة الله علـيه
.52“ 1296 = 115 + 66 + 648 + 26 + 441
وقد دفن َع ّبدالله ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس بالقاهرة مبقابر اإلمام الشافعي  ،t53تحديدا ً خلف قبة اإلمام وكيع t
بشارع اإلمام الشافعي  ،tوقد قام يوسف أحمد بتحري املكان الذي دفن فيه َع ّبدالله ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس،
فذكر له حسني أفندي محمد الليثي أحد رسامي كسوة ال َك ْعبَة املُشرَ َّفَة ما نصه ”:تبني يل من حرضة األستاذ
حسني أفندي محمد الليثي رسام الكسوة الرشيفة أن قرب املرحوم ُّز ْه ُدي بك بشارع اإلمام الشافعي خلف
قبة اإلمام ” وكيع “ .وأنه جدد تابوته ،ومنقوش عىل شاهد القرب تاريخ الوفاة بخط املرحوم ” خريت “
الخطاط بالخط الفاريس .وأن الصندوق من كتابة ُّز ْه ُدي بتنميق خريت .وأن األبيات التي نوهنا عنها
هي تاريخ الوفاة ومل تُنقش عىل القرب .وأن حرضة املحرتم اشرتى املدفن جميعه من ورثة املرحوم ُّز ْه ُدي،
ويُطلق عليه اآلن ” مدفن حسني الليثي ““.54
لقد مات َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس رحمة الله وطيب ثراه ،لكن مل متت آثاره التي تدل عىل عبقريته،
والتي ستظل شاهدا ً حياً عىل ما بلغه الخط العريب عىل يديه يف ذلك العرص من تطور وازدهار خالل القرن
الثالث عرش الهجري /التاسع عرش امليالدي.
حساب ال ُجمل :طريقة للتأريخ شاع استخدامها يف العرص العثامين ،بحيث أن كل حرف فب اللغة العربية له ما يقابله يف حساب
50
األرقام ،ومجموع هذه األرقام يف النهاية يُؤرخ لألحداث واملنشآت.
وردت عند الكثري من الباحثني منهم الكردي وعبداملجيد كلمة ” رب “ بدالً من ” علم “ ،وما تم إثباته كان عن يوسف أحمد .انظر:
51
أحمد ،املحمل والحج ،ص84؛ الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص384؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.10
أحمد ،املحمل والحج ،ص84 ،83؛ الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص384؛ زايد ،تاريخ الخط العريب وأعالم الخطاطني ،ص115؛ الرفاعي،
52
الخط العريب ،ص132؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.10
أحمد ،املحمل والحج ،ص ،265حاشية ()1؛ رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.183
53
أحمد ،املحمل والحج ،ص ،265حاشية (.)1
54
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املبحث الثاين :آثار َع ّبدالل ِه ال ُّزهْدُ ي ال َنابُلُيس وأشهر أعامله:
ترك لنا الخطاط القدير َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس آثار عديدة من الصعب حرصها كلها تدل عىل عبقريته،
وعىل ما وصل إليه فن الخط العريب عىل يديه من تطوير وتجويد وإتقان ،ولكن يمُ كن تسليط الضوء عىل
أهم هذه األعامل مع الرتكيز عىل تلك التي كانت السبب يف منحه لقب ” كاتب ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ “ ،أو
لقب ” كاتب ال َح َرم الشرَ ِيف النبوي “ ،ومنها آثار ثابتة تُوجد عىل العامئر املختلفة منها عىل سبيل املثال
ال الحرص :كتابات املسجد النبوي ،وميزاب ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة ،وسبيل أم عباس .ومنها ما هي آثار منقولة
كقطع كسوة ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة املختلفة ،وكسوة املحمل ،وعلم بريق املحمل ،ونسخة من املصحف الرشيف،
والعديد من اللوحات الخطية الفنية.
ولذا سأتناول يف هذا املبحث أهم آثار َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس وأعامله الباقية حتى يومنا هذا ،وأبرز
السامت الفنية التي تتميز بها كتاباته ،وذلك من خالل تقسيم آثاره الباقية مكانياً إىل أعامله يف بالد
ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ  ،وأعامله يف ِم رْص ،وهي عىل النحو اآليت:
أوالً -أعامل َع ّبدالل ِه ال ُّزهْدُ ي ال َنا ُبلُيس وآثاره يف بالد ال َح َرمني الشرَ ِ ي َفينْ :
كانت أهم وأشهر أعامل الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس وآثاره الباقية هي التي قام بكتاباتها يف املسجد
النبوي ،وبعض اللوحات الفنية الخطية ،وميزاب ال َك ْعبَة املُشرَ َّفَة ،وما يرتبط بهام ككتابه كتابات كسوة
ال َك ْعبَة املُشرَ َّفَة ،هي السبب الرئيس يف تلقيبه بلقب ”:كاتب ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ “ ،وكانت أهم منجزاته يف
بالد ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ هي عىل النحو اآليت:
 .1كتابات املسجد النبوي الرشيف:
بدأ العمل يف إعادة ترميم املسجد النبوي الرشيف وتوسعته ،وكانت الخطة التي يجب مراعاتها عند عامرة
املسجد النبوي ليست كأي مسجد ،فيجب أن يكون الرتميم والبناء بالتبادل ما بني أقسام املسجد من أجل
ضامن استمرار أداء الصالة والسالم عىل رسول الله  ،rبحيث يكون العمل يف واحدة من جهات املسجد،
وكلام انتهى البناء من جهة ،انتقل العمل إىل الجهة األخرى ،وهكذا حتى تم ترميم املسجد واكتملت
توسعته ،وكانت تلك التوسعة هي األكرب من نوعها منذ إنشاء املسجد النبوي الرشيف حتى ذلك التاريخ،
وقد بلغت توسعة السلطان عبداملجيد للمسجد مساحة قدرها 9132م ،2وذلك بخالف مساحة املسجد
األصلية.55
وبعد االنتهاء من عامرة املسجد وتوسعته جاء دور الخطاطني واملزخرفني ،فبدأ َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس
بكتابة الخطوط عىل جدران املسجد ،بنا ًء عىل التكليف الذي كلفه به السلطان عبداملجيد ،وظل َع ّبدالل ِه
ال ُّز ْه ُدي ميارس عمله يف املدينة املنورة عدة سنوات حتى أنجز العمل عىل أكمل صورة ،فكتب مجموعة
من اآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية الرشيفة ،واألشعار التي ِقيلت يف مدح الرسول .56
وقد ساعده يف ذلك مجموعة من املهندسني والفننني ،مثل الخطاط ُجومر زاده محسن أفندي ( ت
1304ه1887/م ) ،واملذ ّهب الحاج حسني أفندي ،وتلميذه الحاج أحمد أفندي.57
55
56
57

الوكيل ،محمد السيد ،املسجد النبوي عرب التاريخ ،ص174؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.8-9
عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.8
عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.8
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وخالل عمل َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس وصله نبأ وفاة السلطان عبداملجيد األول يف سنة 1277هـ1861/م،
وجاءه األمر بعد ذلك من خليفته السلطان عبدالعزيز ( 1277-1293هـ1860-1876/م ) بالتوقف عن
العمل يف كتابة خطوط وتذهيب وزخرفة جدران وقباب املسجد النبوي.58
ساء قرار التوقف املفاجئ لَبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس واملسئولني عن تعمري املسجد النبوي ،ويتبني من
األوراق والوثائق التي كانت محفوظة لدى نجل َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي أن املرشف عىل عملية التوسعة والتعمري
شيخ اإلسالم السابق السيد عرياين زاده أحمد أسعد أفندي طلب من َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي التوجه إىل إسطنبول
إلقناع املسئولني هناك بالعدول عن قرارهم ،واالستمرار يف عملية التعمري ،وفعالً سافر َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي
إىل هناك ،وعقب وصوله إىل إسطنبول بادر فورا ً مبراجعة ناظر املالية طالباً منه إعادة النظر يف قرار وقف
العامرة ،والسامح ملواصلة العمل يف املسجد النبوي ،لكنه مل يصل اىل نتيجة إيجابية فأضطر اىل العودة إىل
املدينة املنورة ،بل إن األمر تعدى ذلك حيث أُبلغ بانقطاع معاشه الذي كان قرره له السلطان عبداملجيد
طوال حياته.59
وبعد إخفاق َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس يف مهمته ،عاد إىل املدينة املنورة لجمع املال من أهل الخري
الستكامل ما تبقى من عملية التعمري ،حيث أكمل هذا األمر عىل أحسن صورة يف سنة 1277هـ1861/م،
وبذلك تكون إعادة تعمري املسجد النبوي قد استغرقت اثني عرش عاماً ،وقد بلغت نفقات هذه العامرة
ثالثة أرباع مليون من الجنيهات املجيدية ،ولعل الخطوط التي كتبها َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس ،والتي ما
زال أكرثها باقياً إىل اآلن يف املسجد النبوي الرشيف ،لتشهد بروعة هذا الفنان امللهم وعبقريته ،فهي من
يل،
حيث الطول تربز لنا أن َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس هو صاحب أكرب قدر من كتابات خط الثلث الج ّ
بحيث ال يتعداه خطاط آخر يف الدنيا؛ إذ يزيد طول الرشيط الكتايب الذي كتبه بالثلث الجيل عن ألفني
60
مرت ،منها مائتني وأربعني مرتا ً عبارة عن ثالث إيزارات يف جدار القبلة ،ومائة وأربعني مرتا ً عىل رقبة القبة .
وقد وصف لنا مؤرخ املدينة املنورة الربزنجي أعامل الخطاط َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس يف املسجد النبوي
حيث قال ”:وصل بعد ذلك من اآلستانة العلية َع ّبدالل ِه أفندي الخطاط ،فكتب جميع ما هو مكتوب يف
قباب املسجد ،وجداره من السور ،واآليات ،والقصائد .ومن ذلك :سورة الكهف ،وسورة الرحمن يف قباب
الروضة ،وما يليها من املرشق وقصيدة الربدة أمام الوجه الرشيف ،وما يليه من الرواقني القبليني ،ويف
الحائط القبيل آيات قرآنية ،وأسامء النبي صىل الله عليه وآله وسلم مكتوب ذلك يف طُرز أربعة ،وكل
ذلك بخط نفيس ال يوجد له نظري يف وقتنا هذا ،ومكث يف كتابة ذلك ثالث سنني ،وال يخفي ما للعلامء يف
الكتابة عىل سقوف املساجد وحيطانها أي فرش أرض املسجد وتلبيس أسفل جدار القبلة بالرخام أي تسيري
الجداول بني األشجار لون العامرة املجيدية وهو اللون األحمر أي دهنوها مباء الذهب ،أو بلون يقرب من
ذلك شعارات عىل األشياء الرسمية .وإمتام العامرة امليمونة عىل يد متويل العامرة عرياين زاده موالنا أسعد

ابن األمني ،الخطاطون األواخر ،ص3؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.8
58
ابن األمني ،الخطاطون األواخر ،ص3؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.8
59
الربزنجي ،جعفر بن حسن السيد إسامعيل املدين ،نزهة الناظرين يف مسجد سيد األولني واآلخرين ،تحقيق أحمد سعيد بن سليم،
60
مكتبة الرفاعي ،القاهرة ،د .ت ،ص43-46 ،25 ،23؛ األفندي ،عيل موىس ،وصف املدينة املنورة يف سنة 1303هـ1885/م ،رسائل يف تاريخ املدينة،
إرشاف حمد الجارس ،الرياض ،د .ت ،ص58-63؛ إبراهيم رفعت باشا بن سويفي بن عبدالجواد بن مصطفى املليجي ( ت 1353هـ1935/م ) ،مرآة
الحرمني ” أو الرحالت الحجازية والحج ومشاعره الدينية “ ،ط ،1دار الكتب املِ رْصية ،القاهرة ،سنة 1344هـ1925/م ،ج ،1ص465-468؛ الكردي،
تاريخ الخط العريب ،ص241-242؛ عبدالغني ،تاريخ املسجد النبوي ،ص54-63؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي،
ص.8
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أفندي السابق ذكره سنة 1277هـ1861/م “.61
ويصف لنا الخطاط محمد طاهر الكردي خطوط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس التي كتبها عىل جدران املسجد
النبوي وقبابه حيث قال ”:وقفنا بأنفسنا عىل ما كتبه يف الحرم املدين حينام زرنا املدينة سنة 1357هـ ،فقد
كتب  -رحمه الله تعاىل  -عىل الجدار القبيل من أوله إىل آخره عىل ميني الداخل من باب السالم أربعة
أسطر ،كلها آيات قرآنية ما عدا السطر األخري ،فهو أسامء النبي  ،rوالكتابة بالبوهية الدهان وغري بارزة،
أي غري محفورة ،أما األسطر الثالثة الفوقانية عىل املرمر ومرضوبة باللون األحمر ،وعرض قلمه نحو سنتمرت
واحد ،وقد كتب اسمه يف آخر ما تنتهي الكتابة يف الجدار القبيل ،وقد كتب عىل باب السالم من الخارج
أربعة أسطر أيضاً ،ففي السطر األول والثاين آيات قرآنية ،ويف السطر الثالث أبيات شعرية ،ويف الرابع
وحسن مثواه
أسامء سالطني آل عثامن ،والحقيقة أن خط املذكور آية يف الجامل و ُحسن الذوق رحمه الله ّ
“ .62لوحات (.)2-11
كام أن حسن الباشا وصف وقرأ بعض كتابات الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس يف املسجد النبوي حيث
قال ”:كان من نتيجة هذه العامرة  -عامرة السلطان عبداملجيد سنة 1265هـ1848/م  -أن اكتىس املسجد
بحلة قشيبة من الفنون والزخارف ذات الطابع الرتيك .وزاد من جامل هذه الزينة تحلية املسجد بخطوط
جميلة أبدعها مشاهري الخطاطني املسلمني ،وكان من أعظم هؤالء الخطاط َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي الذي قىض
ثالث سنوات يزخرف سقف املسجد وجدرانه وأعمدته بخط جميل يتضمن اآليات القرآنية الكرمية ،وغريها
من األدعية والكتابات .ومن الكتابات التي متت يف هذا العرص كتابة خارج باب الرحمة كانت عىل صنابري
للوضوء ت ُؤرخ بعض أعامل التعمري وتنسبها إىل السلطان عبداملجيد ،ومام ُدون عىل باب السالم بخط
جميل دعاء بالشعر نصه:
رســـــول الله إين مسـتجري بجاهك والزمان له اعتداء
وجاهك يا رسول الله جاه رفيـع ملـا لـرفعته انتهـاء
وظني فيك يا طه جميل ومنك الجود يعهد والسخاء
وحاشا أن أرى ضيامً وذالً ويل نسب مبدحك وانتامء
رجـوتك يــا بن آمنة ألين محب واملحب لـه رجـــــــــاء
عىس بك تنجيل عني كرويب وكم كرب له منك انجالء
وكم لك يا رسول الله فضل تضيق األرض عنه والسامء
وكم لك معجزات ظاهرات كضوء الشمس ليس له خفاء
63
وأنت لنا عىل خلق عظيم ونحن عىل العموم لك الفداء “ .
ويصف الشهري خطوط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي كاتب ال َح َرم النبوي الرشيف ،ووجود توقيعه عىل الرشيط
الثاين املمتد بطول جدار القبلة باملسجد النبوي حيث قال ”:يعلو الرشيط األول وميتد من حذاء العتب
الداخيل لباب السالم منقوشاً بالحفر البارز عىل ألواح خشبية يف رشيط أفقي بلون أخرض ميتد عىل طول
الربزنجي ،نزهة الناظرين ،ص.131-132
61
الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص.241-242
62
الباشا ،حسن ،الحرم النبوي الرشيف يف عهد العثامنيني ،مجلة منرب اإلسالم ،س ،26ع ،7رجب سنة 1388هـ /سبتمرب عام 1968م؛ الحرم
63
النبوي الرشيف يف عهد العثامنيني ،موسوعة العامرة واآلثار والفنون اإلسالمية ،ط ،1أوراق رشقية ،بريوت ،رجب سنة 1413هـ /يناير عام 1993م،
مج ،1ص.70
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جدار القبلة بعرض حوايل  30سم تقريباً  ،...ويف نهاية الرشيط يف منطقة بيضاوية توقيع كاتب الخطوط
َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي بخط دقيق ،ونصه ”:اللهم مشفع هذا النبي الكريم لكاتب ال َح َرم النبوي الرشيف الفقري
َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي من ساللة متيم الداري ريض عنه ربه الباري “ .ومن املالحظ خلو النص من التاريخ عىل
غري املألوف “.64
وقد أَوجز لنا الرفاعي يف كتابه عن الخط العريب قيمة عمل الخطاط َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس إذ قال”:
َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي كاتب الحرم النبوي الرشيف ،والذي يُعترب بحق قمة يف الفن واإلبداع كام تشهد آثاره “.65
وفيام يتعلق بتاريخ عامرة وتوسعة املسجد النبوي ،وبالتايل كتابة الخطوط فقد حدث فيها اختالف بني
املؤرخني والباحثني ،فحسن الباشا جعل بداية هذه العامرة يف سنة 1265هـ1848/م ،وأن الخطاط َع ّبدالل ِه
ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس قىض ثالث سنوات يف كتابة وزخرفة املسجد ،لكن مل يذكر السنة التي بدأ فيها ال ُّز ْه ُدي
بكتابة جدران وقباب املسجد حيث قال ”:كان من نتيجة هذه العامرة – عامرة السلطان عبداملجيد سنة
1265هـ1848/م  ،... -وكان من أعظم هؤالء الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي الذي قىض ثالث سنوات يزخرف
سقف املسجد وجدرانه وأعمدته بخط جميل “.66
والكردي ومن نقل عنه ذكر أن بداية قيام َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس بكتابة خطوط جدران وقباب املسجد
النبوي كان يف سنة 1270هـ1853-1854/م لكنه اخطأ عندما جعل هذا يف عهد السلطان عبدالحميد بدالً
من السلطان عبداملجيد حيث قال ”:ثم ندبه السلطان عبدالحميد لكتابة ال َح َرم املدين عام 1270هـ “.67
وقيل :إن السلطان عبداملجيد أعجب بنموذج الثلث الذي كتبه مع خطاطني آخرين ،فاختاره بعد سنة
1273هـ1857/م لكتابة خطوط ال َح َرم النبوي الرشيف يف املدينة املنورة.68
كام أختلف املؤرخون يف املدة التي قضاها َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس يف كتابة جدران وقباب املسجد
النبوي ،فقيل أنه مكث ثالث سنني69؛ وقيل زهاء ست سنوات70؛ وقيل سبع سنوات.71
فالشهري ذكر يف أحد بحوثه أن َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس بدأ يف كتابة خطوط املسجد النبوي يف سنة
1277هـ1861/م ،وملدة عرش سنوات إذ قال ”:فور االنتهاء من األعامل املعامرية سنة 1277هـ ،بدأت
أعامل الزخرفة والتزويق ملدة عرش سنوات .وقام بتنفيذها فريق من الفنانني برئاسة الخطاط املشهور
َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ،وقد تضمنت أسامء الله الحسنى ،وأسامء رسوله األعظم ،وآيات ،وأحاديث مختارة،
نُفذت كلها بأحجام متباينة بخط الثلث عىل طول جدار القبلة ،ويف رحاب ،وبطون القباب ،وعىل املداخل
الشهري ،املسجد النبوي يف العرص العثامين ،ص277-278؛ عبدالغني ،تاريخ املسجد النبوي ،ص.61 ،60
64
الرفاعي ،الخط العريب ،ص.133
65
الباشا ،الحرم النبوي الرشيف يف عهد العثامنيني ،مج ،1ص.70
66
الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص241-242؛ مؤذن ،عبدالعزيز عبدالرحمن ،كسوة الكعبة وطرزها الفنية منذ العرص العثامين ،رسالة
67
ماجستري ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،سنة 1401-1402هـ1981-1982/م ،ص ،370-371حاشية ()2؛ الرفاعي،
الخط العريب ،ص.132
رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.183
68
الربزنجي ،نزهة الناظرين ،ص131-132؛ الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص384؛ الباشا ،الحرم النبوي الرشيف يف عهد العثامنيني ،مج،1
69
ص.70
أحمد ،املحمل والحج ،ص157؛ الباشا ،الحرم النبوي الرشيف يف عهد العثامنيني ،مج ،1ص.70
70
رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.183
71
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بأسلوب فني ينتزع اإلعجاب ،ويثري الدهشة “.72
وقد ذكر لنا الشهري يف رسالته أن الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس انتهي من كتابة كتابات املسجد
النبوي الرشيف بعد وفاة السلطان عبداملجيد ،وذلك يف عهد السلطان عبدالعزيز يف سنة 1279هـ1862/م
أي العمل استغرق ثالث سنوات وليست عرش سنوات يف الرأي السالف الذكر حيث قال ”:أتم السلطان
عبدالعزيز ما تبقى من العامرة املجيدية خاصة كتابة خطوط جدار القبلة ،وقبابه بعدد من اآليات
73
املناسبة للمقام ،والتي بدأ العمل فيها يف السنة التي تويف فيها السلطان عبداملجيد 1277هـ1861/م “ .
وهو ما أكده الشهري يف موضوع ثان حيث قال ”:تشري اللوحة املعلقة عىل جدار الحجرة الغريب مام ييل
الروضة الرشيفة بأن الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي فرغ من كتابة الخطوط يف سنة 1279هـ ،وهو التاريخ
املدون يف الجزء السفيل من اللوحة املذكورة “.74
وتشري هذه اللوحة املعلقة عىل جدار الحجرة الغريب مام ييل الروضة الرشيفة بأن الخطاط َعبّدالل ِه
ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس فرغ من كتابة الخطوط يف سنة 1279هـ /األحد يونيو عام 1862م – األربعاء  17يونيو
عام 1863م وهو التاريخ املدون يف الجزء السفيل من اللوحة.75
وبعد دراسة كتابات املسجد النبوي يمُ كن القول أن الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس هو صاحب أكرب قدر
من كتابات الخط الثلث الجيل ،حيث يزيد طول الرشيط الكتايب الذي كتبه عىل جدار القبلة يف املسجد
النبوي عىل ألفني مرت ،منها مائتني وأربعني مرتا ً عىل رقبة القبة ،ورقاب قباب املسجد ،بخالف الكثري من
اللوحات الفنية الخطية .لوحات (.)2-11
 .2كتابات ميزاب الكَ ْع َبة املُشرَ َّفَة:
كانت كتابات خطوط ميزاب ال َك ْعبَة املُشرَ َّفَة من أول أعامل َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس الهامة ،وهو امليزاب
وصنعه السلطان عبداملجيد يف سنة 1273هـ1856/م ،وتم تركيبه بال َك ْعبَة املُشرَ َّفَة يف
الذي أمر بتجديده ُ
76
سنة 1276هـ1859/م  ،فقد ورد ذكر ذلك عند مؤرخ مكة املكرمة محمد بن أحمد الصباغ ( ت 1321ه
1903 /م ) حيث قال ”:ميزاب عمله السلطان عبداملجيد بن السلطان محمود خان رحمهم اللهُ ،عمل يف
القسطنطينية ،ثم جيء به صحبة الحاج رضا باشا ،وركب يف جامدي سنة ألف ومائتني ست وسبعني ،ووايل
مكة يومئذ سيدنا وموالنا الرشيف َعبّدالل ِه محمد بن عون ،ثم حمل القديم يف العام القابل إىل األبواب
توجد مجموعة صور للقباب من الداخل إحداها واضحة املعامل يف نصفها كتب قوله تعاىل ﴿:قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع
72
واألبصار واألفئدة قليالً ما تشكرون ،قل هو الذي ﴾ .للمزيد انظر :الشهري ،توسعة وعامرة املسجد النبوي من العرص اململويك إىل التوسعة السعودية،
يف توسعة وعامرة الحرمني الرشيفني  ..رؤية حضارية ،إرشاف حامد عباس ،مؤسسة عكاظ ،شهر جب سنة 1413هـ /يناير عام 1993م ،ص.63
الشهري ،املسجد النبوي يف العرص العثامين ،ص.479
73
الشهري ،املسجد النبوي يف العرص العثامين ،ص ،278حاشية (.)1
74
الشهري ،املسجد النبوي يف العرص العثامين ،ص.277-278
75
الكردي ،التاريخ القويم ملَ كّة ،ج ،4ص84-85؛ الحاريث ،ميزاب ال َك ْع َبة املُ شرََّ فَة ،ص561-590؛ الثقفي ،يوسف بن عيل ،ترميم ال َك ْع َبة
76
املُشرَ َّفَة يف العهد السعودي الزاهر ،ندوة الحج العلمية الكربى ،يف الفرتة  29ذي القعدة إىل  2ذي الحجة سنة 1422هـ ،معهد خادم ال َح َرمني
الرشيفني ألبحاث الحج ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،سنة 1422هـ ،ص10 ،5-6؛ املوجان ،ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة عامر ًة وكسوةً ،ص.105 ،104
Al- Mojan, M. H., The Honorable Kabah Architecture and Kiswah, Al- Kawn Center, Makkah Al Mukaramah, 2010, p. 104,
105.
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العالية ،وهو مصفح بالذهب نحو خمسني رطالً بحسب التخمني “.77
والبد أن كتابات امليزاب كانت هي البداية لثقة السلطان عبداملجيد به خاصة أن السلطان عبداملجيد األول
كان خطاط بارع ،حيث قيل أن السلطان عبداملجيد أُعجب بنموذج الثلث الذي كتبه.78
أما عن الكتابات التي وردت عىل امليزاب فقد كانت موزعة عىل لسان امليزاب ،وعىل الجانبني ،وأسفل
امليزاب ،وهي كاآليت:
79
كُتب عىل لسان امليزاب ”:بسم الله الرحمن الرحيم يا الله “ .
وكُتب يف الجانب األمين ”:جدد هذا امليزاب املنري لوجه الله الكريم الخبري سلطان الربين والبحرين املفتخر
بخدمة ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ السلطان الغازي عبداملجيد خان ابن السلطان الغازي “.80
وكُتب يف الجانب األيرس ”:محمود خان ابن السلطان عبدالحميد 81خان بعد ما وهن امليزاب الذي جدده
جده األعىل 82السلطان أحمد خان عليه رحمة املنان سنة  102183اللهم رب هذا “.
وكُتب يف أسفل امليزاب ”:البيت الحرام أيد ببقاء دولته ما طاف ببيتك األنام وأحفظه من جميع اآلالم
بجاه نبينا محمد عليه الصالة والسالم وهذا التجديد سنة ثلث وسبعني ومائتني وألف هجرية “ .84لوحات
(.)12-17
وقد أُختلف يف من قام بكتابة كتابات امليزاب ،فهناك فريقاً يرى أنها من كتابة َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس،
وآخر يرى أنها ليست من كتاباته؛ فالفريق األول ميثله رفعت باشا ،ويوسف أحمد ،وباسالمه ،ومحمد
طاهر الكردي ،85فعىل سبيل املثال ذكر أحمد يوسف هذا امليزاب ومن قام بتصميم كتاباته حيث قال ”:يف
منتصف نهاية الجدار الرشقي من أعىل يوجد امليزاب ،املوضوع لترصيف ماء املطر الذي ينزل عىل سطح
ال َك ْع َبة ،وهو من الذهب ،أرسله السلطان عبداملجيد سنة  1273هجرية .وقد كتب عليه بالقلم الثلث
الخطاط الشهري املرحوم َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي “.86
كام ذكره الكردي حيث قال ”:امليزاب الذي عمله السلطان عبداملجيد خان ابن السلطان محمود خان وهو
من الذهب الخالص ،وعليه كتابة جميلة جدا ً من الجهات الثالث ،بقلم الخطاط الشهري َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي،
الصباغ ،محمد بن أحمد بن سامل بن محمد املاليك امليك ،تحصيل املرام يف أخبار البيت الحرام واملشاعر العظام ومكة والحرم ووالتها
77
الفخام ،دراسة وتحقيق عبدامللك بن عبدالله بن دهيش ،ط ،1مكة املكرمة ،سنة 1424هـ2004/م ،ج ،1ص.145
رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.183
78
مل يقرأ هذه الكتابة من قبل سوى الحاريث .انظر :الحاريث ،ميزاب الكعبة املُ شرََّ فَة ،ص.564
79
سقطت كلمة ” الغازي “ من قراءة رفعت باشا .انظر :رفعت باشا ،مرآة الحرمني ،ج ،1ص ،276الرسم ()105؛ أحمد ،املحمل والحج،
80
ص.82-83
قرأ الحاريث عبداملجيد بدالً من عبدالحميد .انظر :الحاريث ،ميزاب الكعبة املُ شرََّ فَة ،ص.564
81
يُلحظ أن الحاريث أخر كلمة ” األعىل “ بعد كلمة ” السلطان “ والصحيح ما تم إثباته وهو ما ورد عند رفعت باشا ،وذلك حسب
82
قاعدة قراءة خط الثلث ،وكذلك ألنه ال يمُ كن الفصل ما بني كلمة السلطان واالسم الذي يليها .انظر :رفعت باشا ،مرآة الحرمني ،ج ،1ص ،276رسم
()105؛ الحاريث ،ميزاب الكعبة املُشرَ َّفَة ،ص.564
سقطت قراءة كلمة ” السنة “ ،واألعداد من قراءة رفعت باشا .انظر :رفعت باشا ،مرآة الحرمني ،ج ،1ص ،276الرسم (.)105
83
سقط من قراءة رفعت باشا من كلمة ” أيد “ إىل ” التجديد “ ،وبعض الكلامت قرأها خطأ مثل قراء كلمة ” أمر “ ،وهي غري موجودة
84
بالنص ،ومل يقرأ كلمة ” هجرية “ يف آخر النص ،كام قرأ الحاريث كلمة ” يف “ قبل السنة ،والتاريخ وهي غري موجودة .للمزيد انظر :رفعت باشا ،مرآة
الحرمني ،ج ،1ص ،276الرسم ()105؛ أحمد ،املحمل والحج ،ص82-83؛ الحاريث ،ميزاب الكعبة املُشرَ َّفَة ،ص.565
رفعت باشا ،مرآة الحرمني ،ج ،1ص ،276الرسم ()105؛ أحمد ،املحمل والحج ،ص82-83؛ الكردي ،التاريخ القويم ملَ كّة وبيت الله
85
الكريم ،ط ،1مكتبة النهضة الحديثةَ ،مكّة املكرمة1412 ،هـ1992/م ،ج ،5ص.50
أحمد ،املحمل والحج ،ص.82-83
86
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الذي تويف مب رِْص سنة 1296هـ رحمه الله تعاىل ،وقد تم هذا امليزاب مع الكتابة عليه سنة 1273هـ ثالث
وسبعني ومائتني وألف يف القسطنطينية « اآلستانة «“.87
والفريق اآلخر وميثله نارص الحاريث – رحمه الله  -الذي يرى أنها ليست من عمل َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي حيث
قال ”:نفذ النص التأسييس يف ميزاب ال َك ْعبَة املُشرَ َّفَة الذي أمر بصنعه السلطان العثامين عبداملجيد األول
عام 1273هـ1856/م بخط الثلث ،ويرى محمد طاهر الكردي أن الذي قام بتنفيذ هذا النص املهم هو
الخطاط الرتيك الشهري َع ّبدالل ِه ُّز ْه ُدي رغم عدم ورود اسمه يف امليزاب ،وهو غري صحيح ألن هذا الخطاط
كان متواجدا ً يف الحجاز و ِم رْص أثناء صناعة امليزاب يف إستانبول ،كام أشار الكردي نفسه يف كتاب آخر له
عىل النحو الذي أرشنا إليه “.88
وهذا الرأي مردود عليه أن الخطاط َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس فيام يبدو قد كُلف بهذا العمل عندما
كان يف املدينة املنورة يقوم بكتابة كتابات جدران وقباب املسجد النبوي منذ سنة 1270هـ1853/م ،وأن
الكتابات نُفذت عىل امليزاب يف سنة 1273هـ1856/م ،أي أثناء تواجد َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي يف املدينة املنورة،
وهو يتناسب مع الواقع ،وأنها صممت وأرسلت إىل إسطنبول لتنفيذها.
 .3اللوحات الفنية الخطية قبل سنة 1283هـ1866-1867/م:
ت ُوجد الكثري من اللوحات الخطية الفنية التي كتبها َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس بخط الثلث تحمل توقيعه
” كتبه ُّز ْه ُدي “ ،وسأتناول هنا اللوحات فقط التي تحمل تواريخ حتى قبيل ذهابه إىل ِم رْص يف عام
1283هـ1866-1867/م ،ولعل أهم هذه اللوحات لوحة كتاباتها يف سنة 1270هـ1853/م ،وتحمل توقيعه
” كتبه ُّز ْه ُدي “ ،ونصها :قال النبي  ”:rالختان سنة للرجل ومكرمة للنساء “ .89لوحة (.)36
كام ت ُوجد له لوحه أخرى بخط الثلث تحمل توقيعه ” كتبه ُّز ْه ُدي “ ،وسنة كتاباتها 1272هـ /الخميس
اب ِمن ُّم ِصي َب ٍة فيِ
 13سبتمرب عام 1855م – األحد  30أغسطس عام 1856م ،90كُتب فيها قوله تعاىلَ :ما أَ َص َ
اب ِّمن قَ ْبلِ أَن ن رْ ََّبأَ َها إِ َّن َذلِ َك َعلىَ اللَّ ِه يَ ِس ٌري ( )22لِ َكيْلاَ تَأْ َس ْوا َعلىَ َما فَاتَ ُك ْم
الأْ َ ْر ِض َولاَ فيِ أَنف ُِس ُك ْم إِلاَّ فيِ كِتَ ٍ
91
َولاَ تَ ْف َر ُحوا بمِ َا آتَاكُ ْم َواللَّ ُه لاَ يُ ِح ُّب ك َُّل ُم ْختَا ٍل فَخُو ٍر ( . )23لوحة (.)37
كام نجد له لوحة خطية فنية مؤرخة يف سنة 1273هـ /االثنني  1سبتمرب عام 1856م – الجمعة 21
أغسطس عام 1857م عليها توقيعه بصيغة ” ُّز ْه ُدي 1273هـ “ .لوحة (.)38
كام نجد له لوحة خطية فنية مؤرخة يف سنة 1275هـ /األربعاء  11أغسطس عام 1858م – السبت 30
يوليو عام 1859م عليها توقيعه بصيغة ” كتبه َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي 1275هـ “ .لوحة (.)39
87
88
89
90
91
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خزانة فلسطني التاريخية ()1

ثانياً -آثار الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّزهْدُ ي ال َنابُلُيس وأشهر أعامله يف ِمصرْ :
ومن الجدير بالذكر أن املعاش الذي خصصه السلطان عبداملجيد للخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس مدى
الحياة قد انقطع بعد توقف أعامل التوسعة يف املسجد النبوي ،فرجع مرة أخرى اىل استانبول إليجاد حل
الستالم راتبه بشكل مستمر.92
وعندما فشل َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس يف استمرار معاشاه الذي خصصه له السلطان عبداملجيد سافر
من املدينة املنورة اىل ِم رْص ،فأبقاه الخديوي إسامعيل باشا ،وقام بتكرميه وتوظيفه ومنحه لقب ” خطاط
ِم رْص “ ،وأمر بتعيينه مدرساً للخط باملدرسة الخديوية ،93فقام بهذه الوظيفة خري مقام ،ومنحه الخديوي
إسامعيل باشا الرتبة الثانية يف غرة شهر شوال سنة 1283هـ 6 /فرباير عام 1867م ،ورأى هذه الوثيقة
شخصياً ابن األمني عند ابن َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ،وهي مختومة بختم الخديوي إسامعيل باشا.94
ثم كلفته الحكومة كتابة اآليات القرآنية وغريها عىل كسوة ال َك ْعبَة املُشرَ َّفَة ،95فأبدع فيها أميا إبداع ،وقد
عهد إليه إسامعيل باشا كتابة الخط عىل املساجد والدوائر الرسمية يف ِم رْص ،من أشهرها سبيل أم عباس
بشارع الصليبية ،وسبيل الشيخ صالح أيب حديد 96بشارع الحنفي بالقاهرة ،وقيل جامع الرفاعي أيضاً،
هذا اضافة اىل انه قام بكتابة خطوط العمالت النقدية يف ِم رْص ،وتخرج عليه كثريون يف القطر املِ رْصي
ممن جددوا الخط ،وكان له فضل عظيم يف نرشه وتحسينه ،كام كان يرشف عىل دروس الخط يف املدارس
املِ رْصية ،واستمر يعلم الخط باملدرسة الخديوية حتى تويف مب رِْص سنة 1296هـ1879/م.97
وتنقسم أعامل الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس عندما قدم إىل ِم رْص إىل أعامل ثابتة عىل العامئر ،لعل
أشهرها سبيل أم عباس ،وأخرى منقولة لعل أهمها كتابات كسوة ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة واملحمل وعلم املحمل،
وكتابة مصحف رشيف ،والكثري من اللوحات ،وهي عىل النحو اآليت:
 .1كتابات سبيل أم عباس بالقاهرة:
لعل من أشهر أعامل وآثار الخطاط َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس بالقاهرة هي كتاباته عىل سبيل أم عباس يف
سنة 1284هـ1867/م ،يقع هذا السبيل عند تقاطع شارع الصليبة املمتد فيام بني جامع أحمد بن طولون
وميدان صالح الدين بالقلعة ومدرسة السلطان النارص حسن بن محمد بن قالوون ،وشارع السيوفية،98
مام أعطي السبيل ومهندس عامرته موضع متميز بحيث أصبح يطل عىل واجهتني ،وهذا انعكس عىل ما
ابن األمني ،الخطاطون األواخر ،ص3-4؛ عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.8
92
الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص384؛ الرفاعي ،الخط العريب ،ص.132
93
ابن األمني ،الخطاطون األواخر ،ص.3-4
94
مجموعة وثائق باللغة العثامنية القدمية واللغة العربية محفوظة يف قرص طوب قايب بإسطنبول وبدار الوثائق القومية بالقاهرة،
95
لوحات ()47-53؛ الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص384؛ الرفاعي ،الخط العريب ،ص132؛ رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.183
مبارك ،عيل باشا ،الخطط التوفيقية ،ط ،1املطبعة األمريية ،بوالق1305 ،هـ ،ج ،5ص37؛ زيك ،عبدالرحمن ،موسوعة مدينة القاهرة
96
يف ألف عام ،ط ،2مكتبة األنجلو املِ رْصية ،القاهرة1978 ،م ،ص124؛ األلفي ،محمود ،ص231-234؛ طربوش ،أسبلة القرن التاسع عرش يف القاهرة،
ص.220-233
ابن األمني ،الخطاطون األواخر ،ص3-4؛ الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص384؛ الرفاعي ،الخط العريب ،ص.132
97
فرغيل ،أبو الحمد محمود ،الدليل املوجز ألهم اآلثار اإلسالمية والقبطية يف القاهرة ،القاهرة ،سنة 1409هـ1989/م ،ص59؛ محسن،
98
النقوش الكتابية عىل عامئر مدينة القاهرة يف القرن التاسع عرش ،ص68؛ طربوش ،أسبلة القرن التاسع عرش يف القاهرة ،مج ،1ص234؛ عزب،
خالد وحسن ،محمد ،ديوان الخط العريب يف ِم رْص ” دراسة وثقائقية للكتابات وأهم الخطاطني يف عرص أرسة محمد عيل “ ،مركز الخطوط ،مكتبة
اإلسكندرية ،اإلسكندرية ،عام 2010م ،ص.182
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قام به الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس من استثامر لوجود الواجهتني بعمل رشيطني كتابيني بطول هاتني
الواجهتني.99
شيدت هذا السبيل السيدة الفاضلة بنبه قادن بنت َع ّبدالل ِه البيضا يف سنة 1284هـ1867/م ،وذلك عىل
روح ابنها وايل ِم رْص عباس حلمي األول ابن عم خديوي العرص آنذاك الخديو إسامعيل باشا.100
والسبيل معامرياً مثمن التخطيط ،وهو مثال نادر بالنسبة ألسبلة مدينة القاهرة ،وهو يتكون من حجرة
تسبيل رئيسة مثمنة التخطيط مغطى بقبة ،وحجرتني جانبيتني صغريتني مغطيتني بقبتني صغريتني ،وملحق
بالسبيل كتاب به لتحفيظ القرآن الكريم.
يل عىل
ويخصنا هنا الكتابات التي قام بتصميمها الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس بخط الثلث الج ّ
واجهتي السبيل وداخله ،حيث يوجد رشيطان كتابيان عىل واجهتي السبيل واملدخل الرئيس للمدرسة،
الرشيط األول األعىل وهو شـريط متصل الكتابات ال تُوجد به أي فواصل ،كام أنه يساير واجهتي السبيل
ارتفاعاً وانخفاضاً بحيث الكتابات جلها أفقية ،ونجدها تصبح رأسية عند ارتفاع الواجهة خاصة واجهة
حجرة التسبيل نفسها ،والرشيط من الرخام منفذه عليه الكتابات حروفها بارزة ومذهبة عىل أرضية من
اللون األزرق الالزوردي ،كُتب يف هذين الرشيطني البسملة وسورة الفتح كاملة كاآليت:
إِنَّا فَتَ ْح َنا ل ََك فَتْ ًحا ُمبِي ًنا ( )1لِيَ ْغ ِف َر ل ََك اللَّ ُه َما ت َ َق َّد َم ِم ْن َذنْب َِك َو َما تَأَ َّخ َر َويُ ِت َّم نِ ْع َمتَ ُه َعلَيْ َك َويَ ْه ِديَ َك صرِ َاطًا
ُوب الْ ُم ْؤ ِم ِن َني لِيَ ْز َدا ُدوا إِميَانًا َم َع
الس ِكي َن َة فيِ قُل ِ
َصا َعزِي ًزا (ُ )3ه َو ال َِّذي أَنْ َز َل َّ
ُم ْستَ ِقيماً (َ )2ويَنْصرُ َ َك اللَّ ُه ن رْ ً
ات َج َّن ٍ
ات َوالأْ َ ْر ِض َوكَا َن اللَّ ُه َعلِيماً َح ِكيماً ( )4لِ ُي ْد ِخ َل الْ ُم ْؤ ِم ِن َني َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِ
الس َم َو ِ
ات ت َ ْجرِي
إِميَانِ ِه ْم َولِلَّ ِه ُج ُنو ُد َّ
ِم ْن ت َ ْح ِت َها الأْ َنْ َها ُر خَالِ ِدي َن ِفي َها َويُ َك ِّف َر َع ْن ُه ْم َس ِّيئَاتِ ِه ْم َوكَا َن َذلِ َك ِع ْن َد اللَّ ِه فَ ْوزًا َع ِظيماً (َ )5ويُ َعذ َِّب الْ ُم َنا ِف ِق َني
شك ِ
َوالْ ُم َنا ِفق ِ
الس ْو ِء َوغ َِض َب اللَّ ُه َعلَ ْي ِه ْم َولَ َع َن ُه ْم
شكِ َني َوالْ ُم رْ ِ
َات َوالْ ُم رْ ِ
الس ْو ِء َعلَ ْي ِه ْم َدائِ َر ُة َّ
َات الظَّانِّ َني بِاللَّ ِه ظَ َّن َّ
الس َم َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِض َوكَا َن اللَّ ُه َعزِي ًزا َح ِكيماً ( )7إِنَّا أَ ْر َسلْ َن َاك
َوأَ َع َّد لَ ُه ْم َج َه َّن َم َو َسا َءتْ َم ِص ًريا (َ )6ولِلَّ ِه ُج ُنو ُد َّ
شَ ا ِه ًدا َو ُمبَشرِّ ًا َون َِذي ًرا ( )8لِتُ ْؤ ِم ُنوا بِاللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه َوتُ َع ِّز ُرو ُه َوت ُ َوقِّ ُرو ُه َوت َُسبِّ ُحو ُه بُ ْك َر ًة َوأَ ِصيلاً ( )9إِ َّن ال َِّذي َن
يُ َبا ِي ُعون ََك إِنمَّ َا يُ َبا ِي ُعو َن اللَّ َه يَ ُد اللَّ ِه فَ ْو َق أَيْ ِدي ِه ْم فَ َم ْن نَكَثَ فَ ِإنمَّ َا يَ ْنكُثُ َعلىَ نَف ِْس ِه َو َم ْن أَ ْو ىَف بمِ َا َعا َه َد َعلَ ْي ُه
اللَّ َه ف ََس ُي ْؤتِي ِه أَ ْج ًرا َع ِظيماً (َ )10س َيق ُ
اب شَ َغلَتْ َنا أَ ْم َوالُ َنا َوأَ ْهلُونَا ف َْاستَ ْغ ِف ْر لَ َنا
ُول ل ََك الْ ُم َخلَّفُو َن ِم َن الأْ َ ْع َر ِ
يَقُولُو َن ِبأَلْ ِس َن ِت ِه ْم َما لَ ْي َس فيِ قُلُو ِب ِه ْم ق ُْل فَ َم ْن يمَْلِ ُك لَ ُك ْم ِم َن اللَّ ِه شَ ْيئًا إِ ْن أَ َرا َد ِب ُك ْم ضرَ ًّا أَ ْو أَ َرا َد ِب ُك ْم نَ ْف ًعا بَ ْل
كَا َن اللَّ ُه بمِ َا ت َ ْع َملُو َن َخ ِب ًريا ( )11بَ ْل ظَ َن ْنتُ ْم أَ ْن لَ ْن يَ ْن َقلِ َب ال َّر ُس ُ
ول َوالْ ُم ْؤ ِم ُنو َن إِلىَ أَ ْهلِي ِه ْم أَبَ ًدا َو ُزيِّ َن َذلِ َك فيِ
الس ْو ِء َوكُ ْنتُ ْم قَ ْو ًما بُو ًرا (َ )12و َم ْن لَ ْم يُ ْؤ ِم ْن بِاللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه فَ ِإنَّا أَ ْعتَ ْدنَا لِلْكَا ِفرِي َن َس ِع ًريا
قُلُو ِب ُك ْم َوظَ َن ْنتُ ْم ظَ َّن َّ
الس َم َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِض يَ ْغ ِف ُر لِ َم ْن يَشَ ا ُء َويُ َعذ ُِّب َم ْن يَشَ ا ُء َوكَا َن اللَّ ُه َغفُو ًرا َر ِحيماً ()14
(َ )13ولِلَّ ِه ُمل ُْك َّ
َس َيق ُ
ُول الْ ُم َخلَّفُو َن إِذَا انْطَلَ ْقتُ ْم إِلىَ َمغَانِ َم لِتَأْ ُخذُو َها َذ ُرونَا نَتَّ ِب ْع ُك ْم يُرِي ُدو َن أَ ْن يُ َب ِّدلُوا كَلاَ َم اللَّ ِه ق ُْل لَ ْن
تَتَّ ِب ُعونَا كَ َذلِ ُك ْم ق ََال اللَّ ُه ِم ْن قَ ْب ُل ف ََس َيقُولُو َن بَ ْل تَ ْح ُس ُدونَ َنا بَ ْل كَانُوا لاَ يَ ْف َق ُهو َن إِلاَّ قَلِيلاً ( )15ق ُْل لِلْ ُم َخلَّ ِف َني
اب َستُ ْد َع ْو َن إِلىَ قَ ْو ٍم أُوليِ بَأْ ٍس شَ ِد ٍيد تُقَاتِلُونَ ُه ْم أَ ْو يُ ْسلِ ُمو َن فَ ِإ ْن ت ُِطي ُعوا يُ ْؤتِ ُك ُم اللَّ ُه أَ ْج ًرا َح َس ًنا
ِم َن الأْ َ ْع َر ِ
َوإِ ْن تَتَ َولَّ ْوا كَماَ ت َ َولَّيْتُ ْم ِم ْن قَبْ ُل يُ َع ِّذبْ ُك ْم َعذَابًا أَلِيماً ()16
للمزيد عن سبيل أم عباس انظر :أحمد ،املحمل والحج ،ص83؛ فرغيل ،الدليل املوجز ألهم اآلثار اإلسالمية والقبطية يف القاهرة،
99
ص59؛ محسن ،النقوش الكتابية عىل عامئر مدينة القاهرة يف القرن التاسع عرش ،ص ،68-71بيومي ،كتابات العامئر العثامنية بإستانبول ،ص1023-
1025؛ طربوش ،أسبلة القرن التاسع عرش يف القاهرة ،ص234-250؛ عزب وحسن ،ديوان الخط العريب يف ِم رْص ،ص.182-190
مبارك ،الخطط التوفيقية ،ج ،2ص ،315ج ،6ص169؛ زيك ،موسوعة مدينة القاهرة ،ص124؛ طربوش ،أسبلة القرن التاسع عرش يف
100
القاهرة ،ص234؛ عزب وحسن ،ديوان الخط العريب يف ِم رْص ،ص.182
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خزانة فلسطني التاريخية ()1

ِيض َح َر ٌج َو َم ْن يُ ِطعِ اللَّ َه َو َر ُسولَ ُه يُ ْد ِخلْ ُه َج َّن ٍ
لَ ْي َس َعلىَ الأْ َ ْع َمى َح َر ٌج َولاَ َعلىَ الأْ َ ْع َر ِج َح َر ٌج َولاَ َعلىَ الْ َمر ِ
ات
ت َ ْجرِي ِم ْن ت َ ْح ِت َها الأْ َنْ َها ُر َو َم ْن يَتَ َو َّل يُ َع ِّذبْ ُه َعذَابًا أَلِيماً ( )17لَ َق ْد َرضيِ َ اللَّ ُه َعنِ الْ ُم ْؤ ِم ِن َني إِ ْذ يُ َبا ِي ُعون ََك ت َ ْح َت
الس ِكي َن َة َعلَ ْي ِه ْم َوأَث َابَ ُه ْم فَتْ ًحا قَرِي ًبا (َ )18و َمغَانِ َم كَ ِث َري ًة يَأْ ُخذُونَ َها َوكَا َن
الشَّ َج َر ِة فَ َعلِ َم َما فيِ قُلُو ِب ِه ْم فَأَنْ َز َل َّ
اللَّ ُه َعزِي ًزا َح ِكيماً (َ )19و َع َدكُ ُم اللَّ ُه َمغَانِ َم كَ ِث َري ًة تَأْ ُخذُونَ َها فَ َع َّج َل لَ ُك ْم َه ِذ ِه َوك ََّف أَيْ ِد َي ال َّن ِ
اس َع ْن ُك ْم
َولِتَكُو َن َآيَ ًة لِلْ ُم ْؤ ِم ِن َني َويَ ْه ِديَ ُك ْم صرِ َاطًا ُم ْستَ ِقيماً (َ )20وأُ ْخ َرى لَ ْم تَق ِْد ُروا َعلَيْ َها قَ ْد أَ َحا َط اللَّ ُه ِب َها َوكَا َن اللَّ ُه
ش ٍء ق َِدي ًرا (َ )21ولَ ْو قَاتَلَ ُك ُم ال َِّذي َن كَ َف ُروا لَ َولَّ ُوا الأْ َ ْدبَا َر ث ُ َّم لاَ يَ ِج ُدو َن َولِ ًّيا َولاَ ن َِص ًريا (ُ )22س َّن َة اللَّ ِه
َعلىَ ك ُِّل يَْ
الَّ ِتي قَ ْد َخل َْت ِم ْن قَ ْب ُل َولَ ْن ت َ ِج َد لِ ُس َّن ِة اللَّ ِه تَ ْب ِديلاً (َ )23و ُه َو ال َِّذي ك ََّف أَيْ ِديَ ُه ْم َع ْن ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم َع ْن ُه ْم ِب َبطْنِ
َم َّك َة ِم ْن بَ ْع ِد أَ ْن أَظْ َف َركُ ْم َعلَ ْي ِه ْم َوكَا َن اللَّ ُه بمِ َا تَ ْع َملُو َن بَ ِص ًريا (ُ )24ه ُم ال َِّذي َن كَ َف ُروا َو َص ُّدوكُ ْم َعنِ الْ َم ْسج ِِد
الْ َح َر ِام َوالْ َه ْد َي َم ْعكُوفًا أَ ْن يَبْلُ َغ َم ِحلَّ ُه َولَوْلاَ ِر َج ٌال ُم ْؤ ِم ُنو َن َونِ َسا ٌء ُم ْؤ ِم َناتٌ لَ ْم تَ ْعلَ ُمو ُه ْم أَ ْن تَطَئُو ُه ْم
فَتُ ِصيبَ ُك ْم ِم ْن ُه ْم َم َع َّر ٌة ِبغ رْ ِ
َي ِعلْمٍ لِيُ ْد ِخ َل اللَّ ُه فيِ َر ْح َم ِت ِه َم ْن يَشَ ا ُء لَ ْو تَ َزيَّلُوا لَ َع َّذبْ َنا ال َِّذي َن كَ َف ُروا ِم ْن ُه ْم َعذَابًا
أَلِيماً ( )25إِ ْذ َج َع َل ال َِّذي َن كَ َف ُروا فيِ قُلُو ِب ِه ُم الْ َح ِم َّي َة َح ِم َّي َة الْ َجا ِهلِ َّي ِة فَأَنْ َز َل اللَّ ُه َس ِكي َنتَ ُه َعلىَ َر ُسولِ ِه َو َعلىَ
ش ٍء َعلِيماً ( )26لَ َق ْد َص َد َق اللَّ ُه
الْ ُم ْؤ ِم ِن َني َوأَلْ َز َم ُه ْم كَلِ َم َة التَّ ْق َوى َوكَانُوا أَ َح َّق ِب َها َوأَ ْهلَ َها َوكَا َن اللَّ ُه ِبك ُِّل يَْ
وس ُك ْم َو ُم َقصرِّ ِي َن لاَ تَخَافُو َن
َر ُسولَ ُه ال ُّر ْؤيَا بِالْ َح ِّق لَتَ ْد ُخلُ َّن الْ َم ْس ِج َد الْ َح َرا َم إِ ْن شَ ا َء اللَّ ُه َآ ِم ِن َني ُم َحلِّ ِق َني ُر ُء َ
فَ َعلِ َم َما لَ ْم ت َ ْعلَ ُموا فَ َج َع َل ِم ْن ُدونِ َذلِ َك فَتْ ًحا قَرِيبًا (ُ )27ه َو ال َِّذي أَ ْر َس َل َر ُسولَ ُه بِالْ ُه َدى َو ِدينِ الْ َح ِّق
لِيُظْ ِه َر ُه َعلىَ الدِّينِ كُلِّ ِه َوكَفَى بِاللَّ ِه شَ هِي ًدا (ُ )28م َح َّم ٌد َر ُس ُ
ول اللَّ ِه َوال َِّذي َن َم َع ُه أَ ِش َّدا ُء َعلىَ الْ ُكفَّا ِر ُرحَماَ ُء
الس ُجو ِد َذلِ َك َمثَلُ ُه ْم
بَ ْي َن ُه ْم ت َ َرا ُه ْم ُركَّ ًعا ُس َّج ًدا يَ ْبتَغُو َن فَضْلاً ِم َن اللَّ ِه َو ِرضْ َوانًا ِسيماَ ُه ْم فيِ ُو ُجو ِه ِه ْم ِم ْن أَث َ ِر ُّ
ِب ال ُّز َّرا َع لِ َي ِغي َظ
فيِ التَّ ْو َرا ِة َو َمثَلُ ُه ْم فيِ الإْ ِنْجِيلِ كَ َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج شَ طْأَ ُه فَ َآ َز َر ُه ف َْاستَ ْغلَ َظ ف َْاستَ َوى َعلىَ ُسو ِق ِه يُ ْعج ُ
الصالِ َح ِ
ات ِم ْن ُه ْم َم ْغ ِف َر ًة َوأَ ْج ًرا َع ِظيماً ( .101)29لوحات (.)18-28
ِب ِه ُم الْ ُكفَّا َر َو َع َد اللَّ ُه ال َِّذي َن َآ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
ويُلحظ أن سورة الفتح مل تستكمل يف الرشيط األويل فتم استكاملها يف اللوح األخري الذي يعلو مدخل
املدرسة الرئيس يف الطرف الجنويب من واجهة السبيل من الرشيط الثاين ،تتميز كتابات سبيل أم عباس بأننا
نجد اسم وتوقيع الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس مدون عىل السبيل يف أكرث من موضع عىل واجهتي
السبيل؛ فهذان الرشيطان الكتابيان ينتهيان بتوقيع الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس مقروناً بنسبه إىل
الصحايب متيم الداري  ،tوذلك عىل هيئة جامة بيضاوية مكونة من الخط املركب واملتداخل ،ت ُقرأ كاآليت”:
كتبه َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي من ساللة متيم الداري ريض الله عنه “ .لوحة (.)25-27
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أما الرشيط الثاين األسفل فلم يكن متصل كسابقه أمنا كان عبارة عن لوحات مستطيلة يفصل بينهام
فواصل لها عبارة عن دعامات بارزة عن الواجهة رأسية لها عالقة بتصميم الواجهة املعامري ،والرشيط
منفذه عليه الكتابات بارزة وحروفها مذهبة عىل أرضية من اللون األحمر القاين ،ويشتمل عىل البسملة
واآليات ( ) 261-266من سورة البقرة التي تحض عىل عمل الخري واالنفاق يف سبيل الله ،وذلك عىل النحو
اآليت ”:قال تبارك وتعاىل يف كتابه الكريم فإذا قرأت القرآن فأستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم:ال َِّذي َن يُ ْن ِفقُو َن أَ ْم َوالَ ُه ْم فيِ َسبِيلِ اللَّ ِه ث ُ َّم لاَ يُتْ ِب ُعو َن َما أَنْ َفقُوا َم ًّنا َولاَ أَذًى لَ ُه ْم أَ ْج ُر ُه ْم ِع ْن َد
َربِّ ِه ْم َولاَ َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َولاَ ُه ْم يَ ْح َزنُو َن ( )262قَ ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
وف َو َم ْغ ِف َر ٌة خ رْ ٌَي ِم ْن َص َدقَ ٍة يَتْ َب ُع َها أَذًى َواللَّ ُه َغ ِن ٌّي
َحلِي ٌم ( )263يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن َآ َم ُنوا لاَ ت ُ ْب ِطلُوا َص َدقَاتِ ُك ْم بِالْ َم ِّن َوالأْ َذَى كَال َِّذي يُ ْن ِف ُق َمالَ ُه ِرئَا َء ال َّن ِ
اس َولاَ يُ ْؤ ِم ُن
ش ٍء ِمماَّ ك ََسبُوا
بِاللَّ ِه َوالْيَ ْو ِم الآْ َ ِخ ِر فَ َمثَلُ ُه كَ َمثَلِ َص ْف َوانٍ َعلَيْ ِه ت ُ َر ٌ
اب فَأَ َصابَ ُه َواب ٌِل فَترَ َكَ ُه َصلْ ًدا لاَ يَق ِْد ُرو َن َعلىَ يَْ
َواللَّ ُه لاَ يَ ْه ِدي الْ َق ْو َم الْكَا ِفرِي َن (َ )264و َمث َُل ال َِّذي َن يُ ْن ِفقُو َن أَ ْم َوالَ ُه ُم ابْ ِتغَا َء َم ْرضَ ا ِة اللَّ ِه َوتَثْبِيتًا ِم ْن أَنْف ُِس ِه ْم
كَ َمثَلِ َج َّن ٍة ِب َربْ َو ٍة أَ َصابَ َها َواب ٌِل فَ َآت َْت أُكُلَ َها ِض ْع َفينْ ِ فَ ِإ ْن لَ ْم يُ ِص ْب َها َواب ٌِل فَط ٌَّل َواللَّ ُه بمِ َا تَ ْع َملُو َن بَ ِص ٌري ()265
اب ت َ ْجرِي ِم ْن تَ ْح ِت َها الأْ َنْ َها ُر لَ ُه ِفي َها ِم ْن ك ُِّل الثَّ َم َر ِ
ات َوأَ َصابَ ُه
أَيَ َو ُّد أَ َح ُدكُ ْم أَ ْن تَكُو َن لَ ُه َج َّن ٌة ِم ْن ن َِخيلٍ َوأَ ْع َن ٍ
الْ ِكبرَ ُ َولَ ُه ُذ ِّريَّ ٌة ضُ َعفَا ُء فَأَ َصابَ َها إِ ْع َصا ٌر ِفي ِه نَا ٌر فَاحْترَ َق َْت كَ َذلِ َك يُ َبينِّ ُ اللَّ ُه لَ ُك ُم الآْ َيَ ِ
ات لَ َعلَّ ُك ْم تَتَ َف َّك ُرو َن ()266
يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن َآ َم ُنوا أَنْ ِفقُوا ِم ْن طَيِّبَ ِ
ات َما ك ََسبْتُ ْم َو ِمماَّ أَ ْخ َر ْج َنا لَ ُك ْم ِم َن الأْ َ ْر ِض َولاَ تَيَ َّم ُموا الْ َخبِيثَ ِم ْن ُه
ت ُ ْن ِفقُو َن َول َْستُ ْم ِب َآ ِخ ِذي ِه إِلاَّ أَ ْن ت ُ ْغ ِمضُ وا ِفي ِه َوا ْعلَ ُموا أَ َّن اللَّ َه َغ ِن ٌّي َح ِمي ٌد 102صدق الله العظيم وصدق رسوله
الكريم وصىل الله عىل سيدنا محمد وآله أجمعني “.
وينتهي الرشيط الثاين باسم الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس مقروناً بوظيفته التي قام بها من قبل ،وهي
كتابة خطوط املسجد النبوي الرشيف ،وذلك يف املستطيل قبل األخري من مستطيالت هذا الرشيط ،ويُقرأ
كاآليت ”:كتبه كاتب ال َح َرم الرشيف النبوي غفر الله ذنوبه آمني  .“ 1284لوحة (.)28
كام يعلو شبابيك السبيل الخمسة فيام بني الرشيطني السابقني عقود دائرية من الرخام نُفذت فيه زخارف
نباتية عىل طراز الباروك والركوكو ،يتوسطها جامات دائرية كُتب داخلها بخط الثلث املركب بحروف بارزة
مذهبة عىل أرضية زرقاء الزوردي البسملة وآيات قرآنية من سور مختلفة لها عالقة باملاء والرشاب ،وذلك
عىل النحو اآليت:
ِ 103
يم .
الجامة األوىل :ب ِْسمِ اللَّ ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّرح ِ َ
ش ٍء َح ٍّي أَفَلاَ يُ ْؤ ِم ُنو َن .104
الجامة الثانيةَ :و َج َعلْ َنا ِم َن الْماَ ِء ك َُّل يَْ
ش ُب ِب َها ِع َبا ُد اللَّ ِه يُ َف ِّج ُرونَ َها ت َ ْف ِج ًريا.105
الجامة الثالثةَ :ع ْي ًنا يَ رْ َ
106
الجامة الرابعةَ :و َسقَا ُه ْم َربُّ ُه ْم شرَ َابًا طَ ُهو ًرا .
ش ُب ِب َها الْ ُم َق َّربُو َن .107لوحة (.)18
الجامة الخامسةَ :ع ْي ًنا يَ رْ َ
102
103
104
105
106
107

سورة البقرة ،اآليات (.)261-266
سورة الفاتحة ،اآلية (.)1
سورة األنبياء ،جزء من اآلية (.)30
سورة اإلنسان ،اآلية (.)6
سورة اإلنسان ،جزء من اآلية (.)21
سورة املطففني ،اآلية (.)28
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ويعلو بايب السبيل لوحان رخاميان مقسم كل منهام إىل ثالثة صفوف تشتمل عىل خراطيش مفصصة
األطراف تشتمل عىل كتابات باللغة العثامنية « الرتكية « ،أهم ما فيها أن الخرطوشتني الجانبيتني من
الصف الثالث تشتمالن عىل اسم الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس كاآليت ”:كتبه َع ّبدالل ِه ُّز ْه ُدي “ ،وتاريخ
كتابة النقش وعامرة السبيل كاآليت ”:يف تاريخ سنة  .“ 1284لوحة (.)24
وتأيت كتابات الخطاط َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس عىل واجهات سبيل أم عباس بالقاهرة بعد كتابات جدران
وقباب املسجد النبوي من حيث األهمية ،ومن حيث الحجم ،فهي ال تزال شاهد عىل ما بلغه الخط
العريب عىل يدي َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس من تطوير ورقي حتى أضحى يف مرتبة فنية وتصميمية ال يمُ كن
تجاهلها عند تشييد العامئر يف هذا العرص.
 .2كتابات كسوة الكَ ْع َبة واملحمل والبريق:
عندما قدم َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس من املدينة املنورة يف عهد الخديو إسامعيل باشا ،تم تكليفه بكتابة
اآليات عىل كسوة ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة ،108فأبدع فيها أميا إبداع ،ونقلها نقلها حضارية كاملة عام كانت عليه من
قبل ،من حيث التنظيم وجودة الخط وقوته ،وأصبحت كتاباته عىل كسوة ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة أبرز أعامله109؛
هذا باإلضافة إىل كتابته كسوة وبريق علم املحمل ،وهي كاآليت:
أ .كسوة الكَ ْع َبة املُشرَ َّفَة:
ذكر مصطفى غزالن بك أهمية دور الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس يف كتابة خطوط كسوة ال َك ْع َبة
املُشرَ َّفَة حيث قال ”:وفد عىل القاهرة املرحوم َع ّبدالل ِه بك ُّز ْه ُدي بدعوة من خديو ِم رْص إسامعيل .جاء
ليكتب الكسوة بعد أن كتب ال َح َرم النبوي الرشيف  ،...فطله ُّز ْه ُدي عىل الناس بخط الكسوة وسبيل أم
عباس “.110
وهو ما أكد عليه كردي وبعض الباحثني ،وذكروا أثر َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي وفضله عىل كتابات الكسوة حتى
يومنا هذا بقولهم ”:ندبه السلطان عبداملجيد – َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي  -لكتابة ال َح َرم املدين عام 1270هـ111؛
وعند عودته من الحجاز إىل اآلستانة مارا ً مب رِْص استبقاه الخديوي إسامعيل باشا ،وعينه مدرساً للخط
باملدرسة الخديوية ،ثم كلفته الحكومة بكتابة اآليات القرآنية وغريها عىل كسوة ال َك ْع َبة  ،...وقد سار جميع
خطاطي الكسوة الذين جاءوا بعده بتقليده والسري عىل خطاه ،فضالً عن أن ما خطه َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي
بك عىل الورق أصبح فيام بعد هو األساس الذي استقى منه جميع الخطاطني يف كتابته نصوص الكسوة،
وقد كانت تشف تلك النصوص بني فرتة وأخرى للمحافظة عليها كنوع تقليدي ،وذلك ما جعله يبقى حتى
اليوم “.112
الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص384؛ الرفاعي ،الخط العريب ،ص132؛ رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.183
108
الرفاعي ،الخط العريب ،ص.132
109
غزالن ،الخط الديواين املليك ،ص.1918
110
111
ت ُوجد يف مكتبة امللك عبدالعزيز العامة باملدينة املنورة بقسم املصحف الرشيف قطعتني من أحزمة كسوة الكعبة املُ شرََّفَة ،كُتبت
عليهام بعض اآليات القرآنية ،يعتقد الخطراوي أنهام بخط الخطاط الشهري عبدالله زهدي يرجع تاريخهام إىل عام 1270هـ “ .وهو خطأ ألن عبدالله
ال ُّز ْهدُي ال َنابُلُيس مل يبدأ يف كتابة أحزمة كسوة الكعبة املُشرَ َّفَة إال يف سنة 1291هـ1874/م ،وبالتايل تاريخهام بعد هذا التاريخ .انظر :الخطراوي،
محمد العيد ،مكتبة املصحف الرشيف ،مجلة الفيصل ،س ،1ع ،2الرياض ،شعبان سنة 1397هـ /يوليو عام 1977م ،ص14؛ وزارة الحج واألوقاف،
قبسات من حج 1402هـ1982/م ،مطابع خالد ،الرياض ،د .ت ،ص.182
الكردي ،تاريخ الخط العريب ،ص241-242؛ مؤذن ،كسوة الكعبة ،ص ،370-371حاشية ()2؛ الرفاعي ،الخط العريب ،ص.132
112
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وال أدل عىل ذلك من أن توقيع الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس يُوجد عىل حزام كسوة ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة
لسنة 1307هـ1889-1890/م يف عهد السلطان العثامين عبدالحميد الثاين ،ويقرأ ما ورد عىل الحزام كاآليت”:
يف أيام دولة موالنا السلطان األعظم ملك ملوك العرب والعجم السلطان عبدالحميد خان بن السلطان
عبداملجيد خان بن السلطان محمود خان الغازي بن السلطان عبدالحميد خان بن السلطان مراد خان آل
عثامن خلد الله تعاىل ملكه آمني “ .ويف الفراغ املوجود بني األحرف يف آخر الخرطوشة نجد اسم الخطاط
والتاريخ هكذا :كتبه َع ّبدالل ِه ُّز ْه ُدي سنة .113“ 1307
واعرتافاً بفضل الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس وتخليدا ً لذكراه نجد استمرار كتاباته وتوقيعه عىل
كتابات أحزمة كسوة ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة ،عىل الرغم من أننا نعلم أنه تويف يف سنة 1296هـ1897/م ،وذلك ألن
أحزمة كسوة ال َك ْعبَة حتى هذا الوقت كانت تُكتب كلها بخطوطه ما عدا اسم السلطان العثامين وحاكم
ِم رْص وتاريخ الحزام ألنه يتغري بتغري السالطني وامللوك وسنة صنع الحزام.
فنجده عىل حزام كسوة سنة 1334هـ1916/م ،وت ُقرأ قطعة اإلهداء كاآليت ”:عملت هذه األحزمة املباركة
يف عهد جاللة السلطان محمد خان الخامس ابن السلطان عبداملجيد خان أمر بتجديدها موالنا السلطان
حسني كامل ابن إسامعيل باشا سنة 1334هـ كتبه الفقري كاتب ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي “.
كام نجد اسمه ووظيفته ولقبه عىل قطعة إهداء كسوة ال َك ْعبَة يف عهد السلطان حسني كامل يف سنة
1335هـ1917/م ،وتقرأ قطعة اإلهداء عىل النحو اآليت ”:عملت هذه األحزمة املباركة أيام موالنا السلطان
حسني كامل األول ابن إسامعيل باشا ابن الحاج إبراهيم باشا ابن الحاج محمد عيل باشا سنة 1335هـ
كتبه الفقري كاتب ال َح َرمني الشرَ ِي َفينْ َع ّبدالل ِه ُّز ْه ُدي “ .114لوحتان (.)30 ،29
وقد استمرت كتابات الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس خطاط كسوة ال َك ْع َبة منذ عهد الخديو إسامعيل
115
ص فؤاد ومن بعده امللك فاروق ،وهو ما ذكره رفعت باشا املعارص لعهد امللك فؤاد
باشا إىل أيام ملك ِم رْ
حيث قال ”:الخط الجميل املسطور عىل الكسا والستائر والحزام وكيس ال َك ْعبَة من كتابة الخطاط املاهر
الذائع الصيت َع ّبدالل ِه بك ُّز ْه ُدي كتبها يف عهد إسامعيل باشا خديوي ِم رْص والد جاللة مليك ِم رْص اآلن
فؤاد األول “.116
كام ذكر هذا يوسف أحمد يف عهد امللك فاروق حيث قال ”:ثم يوضع عىل محيط البيت املعظم ،فوق
هذه الستائر فيام دون ثلثها األعىل ،حزام يسمى ” رنكاً “ مركب من مثاين قطع مصنوعة من املخيش
املذهب ،مكتوب فيها بالخط الثلث العريب الجميل آيات قرآنية ،كتبها مع غريها من أعامل الكسوة
الرشيفة املرحوم ” َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي يف زمن املرحوم إسامعيل باشا الخديو جد حرضة صاحب الجاللة
أرقام سجل ُ 11-12/24مبتحف طوب قايب -استانبول ،ويُلحظ تاريخ الحزام 1307هـ بالرغم من أن الخطاط عبدالله زهدي تويف سنة
113
1296هـ ،وذلك ألن اسم السلطان العثامين مل يتغري طوال هذه الفرتة هو السلطان عبدالحميد الثاين ( 1293-1327هـ1876-1909/م ) ،وبالتايل ال
غرابة يف وجود اسم عبدالله ال ُّز ْهدُي ،وسنة 1307هـ بعد وفاته بحوايل عرش سنوات وسنجدها بعد ذلك يف كساوى سنة 1335ه،ـ واستمرار الخطوط
كذلك حتى توقف الكسوة سنة 1381هـ1861/م ما عدا كتابة قطعة الحزام من قبل خطاطني آخرين .انظر :تزجان ،أستار الحرمني الرشيفني،
ص ،107-108لوحة ()41؛ املوجان ،ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة عامر ًة وكسوةً ،ص.230-231
114
أحمد ،املحمل والحج ،ص157؛ خوليا إستار ال َح َرمني الرشيفني ،ص ،107-108لوحة ()41؛ املوجان ،ال َك ْع َبة املُ شرََّفَة عامر ًة وكسوةُ،
ص.284 ،281
ص ،مكتبة الثقافة الدينية،
115
البتنوين ،محمد لبيب ( ت 1357هـ1938/م ) ،الرحلة الحجازية لويل النعم عباس حلمي باشا الثاين خديو ِم رْ
القاهرة ،سنة 1415هـ1995/م ،ص.190-191
رفعت باشا ،مرآة الحرمني ،ج ،1ص.298
116
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موالنا امللك فاروق األول “ حفظه الله  ،...ومكتوب بالجهة الرابعة وهي التي بها امليزاب  ”: ...أمر بصنع
هذه الكسوة الرشيفة ل َك ْع َبة بيت الله الحرام صاحب الجاللة ملك ِم رْص فؤاد األول ابن إسامعيل باشا ابن
الحاج إبراهيم باشا ابن الحاج محمد عيل باشا خلد الله ملكه آمني “ .وهذه القطعة كتبت بخط املرحوم
الشيخ مصطفى الحريري سنة 1344هـ عىل نسق كتابة املرحوم ُّز ْه ُدي “.117
ونجد خطوط الخطاط َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس عىل ستارة باب التوبة الذي يُوجد يف داخل ال َك ْعبَة
املُشرَ ُّفَة التي من عهد السلطان عبدالعزيز وخديو ِم رْص إسامعيل باشا ال تزال مستخدمة منذ أن خطها
َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي يف سنة 1283هـ1867/م حتى عهد امللك فؤاد األول ملك ِم رْص يف سنة 1344هـ1935-/
1926م ،وهو ما ذكره يوسف أحمد حيث قال ”:توجد خرطوشتني عىل ستارة باب التوبة كُتب فيهام ”:أمر
بعمل هذه الستارة موالنا السلطان املغازي عبدالعزيز خان ،جدد هذه الستارة حرضة أفندينا إسامعيل
باشا سنة 1283هـ “ .وكُتبت بخط َعبّدالل ِه ُّز ْه ُدي عىل ستارة باب التوبة بعد وفاته ،ومن ستارة امللك
فؤاد األول املؤرخة بسنة 1344هـ1925/م حيث كُتب عليها ”:أمر بتجديد هذه الستارة الرشيفة صاحب
الجاللة ملك ِم رْص فؤاد األول ابن إسامعيل باشا ابن الحاج إبراهيم 1344هـ “ .وذلك بخط مصطفى
الحريري باإلضافة إىل الخرطوش األخري من القسم األعىل ،أما بقية خطوط الستارة فبخط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي
“.118
ويمُ كن القول عىل الرغم من أننا نعلم أن الخطاط َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس قد تويف يف سنة
1296هـ1879/م ،إال أننا نجد استمرار كتاباته وتوقيعه عىل أحزمة كسوة ال َك ْع َبة املُشرَ َّفَة وقطعها املختلفة
اعرتافاً بفضله وتخليدا ً لذكراه .لوحات (.)29-33
ب .املحمل:
كتب الخطاط َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس أيضاً خطوط كسوة املحمل يف سنة 1293هـ1876/م خالل عهد
خديو ِم رْص إسامعيل باشا ،وهو ما ذكره أيوب صربي باشا حيث قالُ ”:صنعت ستارة املحمل الرشيف يف
سنة 1293هـ يف ظالل مربة السلطانية يف غاية الجامل ،ونقشت اآليات الكرمية ،واألحاديث الرشيفة التي
عىل الستارة نسجاً يف غاية الجامل ،وكانت الخطوط التي كُتب بها اآليات واألحاديث تقليدا ً لخط َع ّبدالل ِه
ُّز ْه ُدي بك ،وهو من كبار الخطاطني وال شك أن منظرها الجميل كان يفوق سابقتها مبراحل “.119
ج .بريق املحمل:
ُصنع يف سنة 1287هـ1870/م بريق لعلم املحمل ،كُتب عىل وجهي البريق بخط َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس
قوله تعاىل:إِنَّا فَتَ ْح َنا ل ََك فَتْ ًحا ُمبِي ًنا ( )1لِ َي ْغ ِف َر ل ََك اللَّ ُه َما تَ َق َّد َم ِم ْن َذنْب َِك َو َما تَأَ َّخ َر َويُ ِت َّم نِ ْع َمتَ ُه َعلَ ْي َك
ُوب الْ ُم ْؤ ِم ِن َني
الس ِكي َن َة فيِ قُل ِ
َصا َعزِي ًزا (ُ )3ه َو ال َِّذي أَنْ َز َل َّ
َويَ ْه ِديَ َك صرِ َاطًا ُم ْستَ ِقيماً (َ )2ويَنْصرُ َ َك اللَّ ُه ن رْ ً
ِ 120
الس َم َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِض َوكَا َن اللَّ ُه َعلِيماً َحكيم صدق الله العظيم وصدق
لِ َي ْز َدا ُدوا إِ َميانًا َم َع إِ َميانِ ِه ْم َولِلَّ ِه ُج ُنو ُد َّ
رسوله النبي الكريم “.
أحمد ،املحمل والحج ،ص269 ،267 ،265؛ الكردي ،التاريخ القويم ملَ كّة وبيت الله الكريم ،ط ،1مكتبة النهضة الحديثةَ ،مكّة املكرمة،
117
سنة 1385هـ1965/م ،ج ،4ص.212
أحمد ،املحمل والحج ،ج ،1ص ،81 ،80لوحة ص.81
118
صربي باشا ،أيوب ،موسوعة مرآة الحرمني الرشيفني وجزيرة العرب ،ترجمة ماجدة مخلوف وآخرون ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة ،سنة
119
1424هـ2004/م ،ج ،2ص.732
سورة الفتح ،اآليات (.)1-4
120
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وأسفل كتابة اآليات القرآنية يُوجد توقيع الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس ،وذلك كاآليت ”:كتبه ُّز ْه ُدي
 .121“ 1287لوحة (.)34
 .3املصحف واللوحات الخطية منذ سنة 1283هـ1866-1867/م:
كتب الخطاط َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس يف حياته نسخة واحدة كاملة من القرآن الكريم ،وبعض السور،
كام كتب الكثري من اللوحات الفنية الخطية التي تشتمل عىل آيات قرآنية ،وأحاديث نبوية ،وحكم،
وأشعار  ...الخ ،وهي كانت كاآليت:
أ .مصحف َع ّبدالل ِه ال ُّزهْدُ ي ال َنا ُبلُيس:
ترك الخطاط الكبري َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي أفندي ال َنابُلُيس مصحفاً واحدا ً ،يُعد من املصاحف النادرة والثمينة،
وقد كتبه ألحد الوجهاء من ِم رْص وهو حسني باشا ،وذلك مقابل مبلغ قدره  30.000ثالثني ألف قرش تريك،
وكتب أكرث من نسخة من سورة األنعام ،ومعها بعض سور من القرآن ،واألدعية ،وقصيدة الربدة للبوصريي،
وقد طبعت إحدى هذه النسخ يف املطابع العثامنية ،122وهو مبلغ كبري سخي يف ذلك الزمن.
ب .اللوحات الفنية الخطية:
فنجد له لوحة خطية فنية مؤرخة يف سنة 1283هـ /األربعاء  16مايو عام 1866م – السبت  4مايو عام
1867م عليها توقيعه بصيغة ” حرره السيد َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي 1283هـ “ .لوحة (.)40
كام نجد له لوحة خطية فنية ثانية مؤرخة يف سنة 1286هـ /الثالثاء  13أبريل عام 1869م – السبت 3
أبريل عام 1870م عليها توقيعه بصيغة ” نقلها السيد َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي يف محروسة ِم رْص 1286هـ “ .لوحة
(.)41
ونجد له لوحة خطية فنية ثالثة مؤرخة يف سنة 1286هـ /الثالثاء  13أبريل عام 1869م – السبت  3أبريل
عام 1870م عليها توقيعه بصيغة ت ُؤكد عىل أنه كان ناقل للخط ،وهي امللكة التي متتع بها يف تقليد
الخطوط ”:نقلها السيد َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي يف محروسة ِم رْص 1286هـ “ .لوحة (.)42
كام نجد لوحتان من كتاباته مؤرختان يف سنة 1287هـ /األحد  3أبريل 1870م – األربعاء  22مارس
1871م ،ورد يف الثانية منهام ”:كتبه َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي من ساللة متيم الداري  .“ 1287لوحتان (.)44 ،43
 أبرز سامت خطوط َع ّبدالل ِه ال ُّزهْدُ ي ال َنا ُبلُيس الفنية:أَجِمل من كتب من قبل عن الخطاط َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس بعض السامت التي تتميز بها كتاباته ،وقد
أجمع هؤالء عىل بعض من هذه السامت ،وذلك عىل النحو اآليت:
 .1إجاد َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس فن الرسم ساعده عىل الرتاكيب ،لكنه ال يُراعي الرتتيب النيص دامئاً،
فيصعب فكها ،وتعرس قراءة اآليات ملن ال يحفظها.123
 .2عدم سهولة قراءة بعض ما كتبه َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس ،ألنه كان يراعي دامئاً الوضع الهنديس
124
للحروف برصف النظر عن القراءة ،كام يشاهد يف كتابة ميزاب ال َك ْعبَة املُشرَ َّفَة التي تستعيص قراءتها .
 .3كان ال مثيل ل َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس يف انتظام خطه واستقامته ،وهو ال يمُ كن أن يُكتب مرة أخرى،
121
122
123
124

حلمي ،إبراهيم ،املحمل” رحالت شعبية يف وجدان أمة “ ،مكتبة الرتاث اإلسالمي ،القاهرة ،عام 1993م ،ص.121-122
عبداملجيد ،خطاط املسجد النبوي الرشيف عبدالله زهدي أفندي ،ص.10
درمان ،فن الخط ،ص206؛ رشيفي ،اللوحات الخطية يف الفن اإلسالمي ،ص.183
أحمد ،املحمل والحج ،ص.83

59

خزانة فلسطني التاريخية ()1

وال يُوجد مثيل ألثاره املوجودة سواء يف املسجد النبوي أو يف ِمص.125
 .4كان َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس أستاذا ً بارعاً وماهرا ً يف الرتكيب الخطية مام يساعد عىل انسجام الخط،
وهو واضح يف كتابات أرشطة جدران املسجد النبوي ،ورشيطا سبيل أم عباس بالقاهرة.
 .5تتميز بعض الحروف بأنها من سامت كتابات َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس الفنية ،وهي السامت البارزة
واملتميزة التي تدل عىل كتاباته حتى إن مل تكن موقعه باسمه أو مؤرخه يف زمنه ،منها عىل سبيل املثال
ال الحرص :الياء الراجعة التي عىل هيئة نصل السيف؛ حرف العني امللفوفة التي يكتبها يف أول الكلمة
ووسطها كأنها يف نهاية الكلمة؛ حرف الحاء عىل شاكلة حرف العني خاصة يف كلمة ” أحمد “ .حرف الالم
ألف التي عىل هيئة مقص متقاطع.
 .6تتميز خطوط َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس بإجادته املتميزة عن غريه يف توزيع النقط يف الكلامت بشكل
تنسيقي زخريف خاص ،خاصة عندما تكون ثالثية ورباعية مشرتكة بني أكرث من كلمة ،وهي أيضاً من
السامت البارزة التي متيز خطوطه.
 .7يُضيف َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس أحياناً حرف الواو كحرف تزيني زائد مع الواوات املشرتكة بني الحروف
ألجل ملئ فراغ بشكل مميز والفت للنظر.
 .8كان َعبّدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس يتقن الرسم بالقلم االسود ،والنقش عىل الحجر والرخام ،فلم يكن خطاطاً
فقط ،أمنا يقوم بتنفيذ الخطوط بنفسه عىل املواد املختلفة.
 .9تُعترب خطوط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس عىل جدار القبلة يف املسجد النبوي ،وواجهتي سبيل أم عباس
يل عىل عامئر بالد ال َح َرمني الرشيفني والقاهرة.
بالقاهرة من حيث الحجم أطول ما كُتب بخط الثلث الج ّ
وبعد كانت هذه دراسة عن الخطاط املبدع َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس رحمة الله وطيب ثراه ،حاولت فيها
تناول ترجمة موجزة لشخصيته من خالل ما توافر من معلومات يف الوقت الحايل؛ كام حاولت االحاطة
بأهم آثاره الباقية التي تدل عىل عبقريته ،وتفرده يف عرصه ،وما ساهم به يف تجويد وتطوير هذا الفن
الجميل ،وهي اآلثار التي ستظل شاهدا ً عىل ما وصل إليه الخط العريب يف ِم رْص عىل يديه يف ذلك العرص
من تطور وازدهار خالل القرن الثالث عرش الهجري /التاسع عرش امليالدي.
وال منلك يف الختام بعد تناول آثار الخطاط َع ّبدالل ِه ال ُّز ْه ُدي ال َنابُلُيس ودوره العظيم يف نهضة الخط العريب
يف ِم رْص إال ترديد ما قاله الشاعر:
تلك هي آثـارنا تـدل علينـا فـانظروا من بعدنـا إىل اآلثـار

125

بيدابيش ،الخط والخطاطون ،ص.248
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لوحة  .1صورة شخصية للخطاط عبدالله الزهدي النابليس ممسكاً بقلمه،
ويتقلد القلدة املجيدية التي حصل عليها تقديرا ً لدوره يف تجويد الخط العريب يف عرصه.
عن :معرض الحج  ..رحلة يف اإلسالم ،لندن ،مارس 2012م؛
أحمد ،كتاب املحمل والحج.
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لوحة  .2كتابات عبدالله الزهدي النابليس يف أربعة أرشطة عىل جدار القبلة باملسجد النبوي الرشيف.

لوحة  .3كتابات عبدالله الزهدي النابليس ع يف أربعة أرشطة ىل جدار القبلة باملسجد النبوي.
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لوحة  .4كتابات عبدالله الزهدي النابليس يف أربعة أرشطة عىل جدار القبلة باملسجد النبوي.

لوحة  .5بداية كتابات عبدالله الزهدي النابليس عىل جدار القبلة باملسجد النبوي.
63
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لوحة  .6كتابات عبدالله الزهدي النابليس يف أربعة أرشطة عىل جدار القبلة باملسجد النبوي.

لوحة  .7تفصيل من األرشطة األربعة لكتابات عبدالله الزهدي النابليس عىل جدار القبلة باملسجد النبوي.
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لوحة  .8الرشيطان األوسطان من كتابات عبدالله الزهدي النابليس عىل جدار القبلة باملسجد النبوي.

لوحة  .9كتابات الخطاط عبدالله الزهدي النابليس مام ييل باب السالم باملسجد النبوي،
نجد فيها قسم من اسم السلطان عبداملجيد الذي تم تعمري املسجد وكتاباته يف عهده.
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لوحة  .10البسملة من كتابات عبدالله الزهدي النابليس عىل جدار القبلة باملسجد النبوي.

لوحة  .11تفصيل من الرشيط الرابع الذي يشتمل عىل أسامء الرسول  rوصفاته
من كتابات عبدالله الزهدي النابليس عىل جدار القبلة باملسجد النبوي.
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لوحة  .12كتابات ميزاب الكعبة املرشفة بخط عبدالله الزهدي النابليس
يف عهد السلطان عبداملجيد سنة 1273هـ1858/م.

لوحة  .13لسان ميزاب الكعبة املرشفة بخط عبدالله الزهدي النابليس من عهد السلطان عبداملجيد
سنة 1273هـ1858/م ،محفوظ مبعرض عامرة الحرمني الرشيفني مبكة املكرمة.
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لوحة  .14الجانب األمين من ميزاب الكعبة املرشفة بخط عبدالله الزهدي النابليس
من عهد السلطان عبداملجيد سنة 1273هـ1858/م ،محفوظ ميعرض عامرة الحرمني الرشيفني مبكة املكرمة.

لوحة  .15الجانب األمين من ميزاب الكعبة املرشفة بخط عبدالله الزهدي النابليس
من عهد السلطان عبداملجيد سنة 1273هـ1858/م ،محفوظ مبعرض عامرة الحرمني الرشيفني مبكة املكرمة.

لوحة  .16كتابات الجانب األيرس من ميزاب الكعبة املرشفة بخط عبدالله الزهدي النابليس
يف عهد السلطان عبداملجيد سنة 1273هـ1858/م ،محفوظ مبعرض عامرة الحرمني الرشيفني مبكة املكرمة.
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لوحة  .17كتابات الجانب األيرس من ميزاب الكعبة املرشفة بخط عبدالله الزهدي النابليس
يف عهد السلطان عبداملجيد سنة 1273هـ1858/م ،محفوظ مبعرض عامرة الحرمني الرشيفني مبكة املكرمة.

لوحة  .18سبيل أم عباس بالقاهرة وتظهر الكتابات التي بخط عبدالله الزهدي النابليس سنة
1284هـ1867/م.
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لوحة  .19بداية الرشيطان الكتابيان بسبيل أم عباس بالقاهرة بخط عبدالله الزهدي النابليس سنة
1284هـ1867/م.

لوحة  .20بداية الرشيطان الكتابيان بسبيل أم عباس بالقاهرة بخط عبدالله الزهدي النابليس سنة
1284هـ1867/م.
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لوحة  .21القسم الثاين من كتابات واجهتي سبيل أم عباس بالقاهرة
بخط عبدالله الزهدي النابليس سنة 1284هـ1867/م.

لوحة  .22القسم الثاين من كتابات واجهتي سبيل أم عباس بالقاهرة
بخط عبدالله الزهدي النابليس سنة 1284هـ1867/م.

لوحة  .23القسم الثاين من كتابات واجهتي سبيل أم عباس بالقاهرة
بخط عبدالله الزهدي النابليس سنة 1284هـ1867/م.
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*** زلزال سنة ***1927
يف الساعة الثالثة من بعد ظهر الحادي عرش من متوز  ،1927رضب أرض فلسطني ورشق األردن زلزال
متوسط يف الشدة وذو أمد قصري ،انصب غضبه عىل مدينة نابلس ،فأصاب مبانيها بالدمار الشديد ،مام
أدى إىل مقتل األهايل وترشيدهم.

** قوة الزلزال والمساحة التي تأثرت منه**:
جاء يف تقرير األستاذ أيفانز ،أستاذ الجيولوجيا يف الجامعة العربية عن الحادث قوله :لقد سجل مقياس
روس فوريل درجة بني رقمي  7-8عىل وجه العداد ،وإذا ما علمنا أن أعىل درجة يف هذا املقياس هي ()12
أيقنا أن الزلزال كان متوسطاً ،وذا وقت قصري ،ولكن ،ملا كان مكان الزلزال الرئييس هو غور األردن ،مام
جعل تأثريه عىل الضفة الغربية من نهر األردن كبريا ً بسبب وجود خلل ومنافذ بني جبال القدس وتجاه
وادي الجفتلك والباذان والفارعة ،فوجد فريقه إىل مدينة نابلس الواقعة بني جبلني ،أضف إىل هذا منط
البناء السائد يف مدينة نابلس ،فأحياؤها مرتاصة ،وأبنيتها مؤلفة من طبقتني ،أو ثالث يستند بعضها إىل
بعض ،مبنية من الحجارة القدمية والطني والكلس ،عالوة عىل هذا وذاك أن أرض مدينة نابلس القدمية
والتي وضع عليها اساس البناء ،كانت مشبعة باملياه ،فام أن رضب الزلزال هذه املدينة حتى أخذت ابنيتها
غري الصالحة بالتشقق والتداعي والسقوط ،فجلجل يف أنحاء املدينة صوت الحجارة وهي تتدحرج وتسقط،
واألواين النحاسية والفخارية وهي تهوي  ..فمدينة نابلس – باجامع املؤرخني -كانت أكرث املدن تأثرا ً به،
وخراباً من أجله ،وتليها مدن اللد ثم الرملة.
أ ّما الساحة التي ع ّمها الخراب فكانت نحو سبعني ميال من الرشق إىل الغرب( ،من عامن إىل اللد) وخمسني
ميالً من الشامل إىل الجنوب (من نابلس اىل الخليل) .ومساحتها هذه االهليلجية الشكل تبلغ ما بني ثالثة
آالف وأربعة آالف ميل مربع.
وقد شعر برضبة الزلزال شعورا ً واضحاً سكان القاهرة غرباً ،وسوريا شامالً وسكان الجزيرة العربية رشقاًَ،
ومام يؤكد هذا ما ذكرته مجلة املقتطف يف عدد أغسطس عام  ،1927إن الناس يف القطر املرصي شعروا
بهزة أرضية شديدة يف الحادي عرش من يوليو عام  ،1927فظنوا أن مركزها احدى جزر األرخبيل ببحر ايجه
كام يحدث عادة.
عىل أن زلزال سنة  1927مل يكن أول زلزال عصف يف أبنية هذه املدينة ،فقد سبق أن رصبها زلزال يف القرن
الثامن الهجري ودمرها عن بكرة أبيها ،باستثناء جادة السمرة.

مواقف ومشاهد ترتبت على الزلزال:
ما أن شعر أهايل نابلس بالزلزال حتى فزعوا من بيوتهم مذعورين مبهوتني ...الكل يريد أن ينجو بنفسه،
ولكنه ال يدري أين يذهب ،وكأنهم أمام يوم الحساب ،وتعالت الصيحات من هنا وهناك ،وخارت األعصاب
وعم الخوف والهلع والفزع ،بعد أن ارتفعت أعمدة الغبار التي كانت تشاهد من عىل بعد ،وأخذ كبار
السن رجاالً ونسا ًء يطلبون إىل الناس أن يرددوا “يا لطيف يا لطيف” فاختلطت األصوات ،وفرش شبح
املوت جناحيه عىل كل األزقة املظلمة ...ومن غري وعي منهم ترك العامل محاجرهم وعادوا مرسعني
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس

86

مضطربني لريوا ما حل بأهليهم ...يا لها من لحظة شؤم تحمل األم وسادة طفلها ،وترتك طفلها نامئاً يف
رسيره ،وأخرى ترى جدار بيتها ينهار عليها فريتكز بجدار آخر لتظل تحت األنفاق ،املوت أقرب اليها من
حبل الوريد ...لحظات معدودة وانتهت رضبة الزلزال ليهرع الناس إىل بيوتهم ولريوا بأم أعينهم األهوال
واملصائب التي لحقت بهم ،فهذا بيت سقط سقفه وظلت جدرانه قامئة ،وآخر تصدعت جدرانه وأوشكت
عىل االنهيار ،وثالث تحول إىل ربوة صغرية وهكذا ...وأخذ األهايل يسألون عن بعضهم بعضاً ،هذا جريح
تم نقله إىل املستشفى الوطني ،وذاك تحت األنقاض ينتظر وصول يد الرحمة واإلنقاذ إليه قبل وصول يد
املنون ،وآخر فارق الحياة ...ويف كل هذه املعاين واملشاهد يقول ابن نابلس الشاعر إبراهيم طوقان ،يف
قصيدة له بعنوان “كارثة نابلس”:
فام عندها مجيب سؤال
		
ال تقف سائالً بنابلس الثكىل
أرأيت الطيور تنفر ذعرا ً
من خفاف عن رسحها وثقال
		
عمروها ،اىل كهوف الجبال
هكذا نفرت عن الدور أهل		
كل رصح عات عىل الدهر عال
ّ
		
أرسوم وكن قبل رصوحا
وشفوف مذللة وحجال
فالتحفنا السامء بعد ستور		
عطّلتها تقلبات الليايل
		
وليايل األعراس يا لهف قلبي
يختال يف برود الجامل
		
رب واد كأنه النهر األخرض
ّ
رش مآل
		
كان واديك للرسور مآال
فغدا بالثبور ّ
بديل األثاث فوق الرحال
		
ههنا أرسة تهاجر والخمل
ههنا معدم كثري العيال
		
ههنا مبتىل يفقد ذويه
ريح يأس بنرضة اآلمال
		
كل قلب وأودت
مأل الحزن ّ
ألرض كنوزها من نكال
		
دخالء البالد ،ان فلسطني
عن بنيها ،وآذنوا بارتحال
		
تربها صفرة ال ّردى فخذوه

ضحايا الزلزال:
اختلف املؤرخون فيام بينهم حول عدد ضحايا هذا الزلزال ،فقد ذهب األستاذ محمود العابدي يف كتابه
“من تاريخنا” إىل القول :وبلغ عدد القتىل ( )217شخصاً ،وهذا الرقم يعادل ثالثة أضعاف عدد القتىل يف
رشقي األردن الذي تعرض لنفس الزلزال حيث بلغ عدد الوفيات هناك ( )68قتيالً فقط ،يف حني ذهب
املؤرخ إحسان النمر يف كتابه “تاريخ جبل نابلس والبلقاء” إىل أن عدد ضحايا الزلزال حوايل عرشين شخصاً،
ويف رسالة شكر إىل من مجلس بلدي نابلس إىل عدد من الشخصيات الفلسطينية ممن قدموا معونات
إىل املنكوبني نقتطف منها“ :ثم أننى اآلن ال أقدر أن أرشح لحرضتكم بالتفصيل األرضار املادية واملعنوية
التي حصلت ألهايل هذه املدينة ،ولكن أبني لحرضتكم أنه لحد اآلن الذي قدرنا أن نفهم من الخسارات
هو  303أشخاص قتلوا تحت الردم .ويوجد خمسة وعرشون تحت الردم ،وأيضاً  350مجروح منهم ستون
جروحهم خطرة ،ومائتان وأربعون جروحهم خفيفة” .ويف سؤايل لعدد من املعارصين للزلزال ،تبني أن عدد
ضحايا الزلزال حوايل خمسني شخصاً ،ما بني طفل رضيع ،وشيخ مسن.
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يف حني بلغ عدد الجرحى حوايل سبعني جريحاً ،نقلوا إىل املستشفى الوطني ،كام أصيب خمسون بيتا
بأرضار بالغة ،وكانت جادة “الحبلة” من أكرث أحياء نابلس ترضرا ً ،وعائلة “العكيلك” من أكرث عائالت
نابلس خسارة باملال واألرواح ،فقد روى أن معظم أفراد هذه العائلة –رجاال وإناثا -كانوا محتفلني يف عرس
أحد أقاربهم ،وعندما رضب الزلزال املدينة هدم بيتهم الكائن يف جادة الحبلة ،وهدمت الدكاكني الكائنة يف
أسفل البيت.
وبدراسة األرقام التي تتعلق بعدد الضحايا يرى الباحث أن بعضها بعيد عن الصحة وبخاصة ذاك الكتاب
الذي عرث عليه يف ملفات بلدية نابلس ،فالكتاب –أوال -غري معنون ،وال موقع من قبل أية جهة رسمية،
إضافة اىل هذا ركاكة لغته عىل أكرث من صعيد ،وأن هناك تعديالً وزيادة يف عدد الضحايا ،وآثار هذا
التعديل ال تزال واضحة عىل الكتاب ،فقد ذكر الكاتب أن عدد الضحايا “خمسة وعرشون” شخصاً ،ثم
شطب هذا الرقم ووضع الرقم الثاين.
أما بالنسبة لألستاذ محمود العابدي ،فاعتقد أنه اعتمد عىل بعض سجالت بلدية نابلس ،وهذه السجالت
مغلوطة ،وفيها من املبالغات اليشء الكثري.
أما بالنسبة لألستاذ إحسان النمر ،فمع كونه قد عارص الزلزال ،إال أن الرقم الذي ذكره ال يطابق إحصاءات
لجنة اإلغاثة ،لهذا أميل إىل تأييد رأي املعارصين للزلزال ،وممن عملوا يف لجنة اإلغاثة ،وعدد الضحايا
عندهم حوايل خمسني ،وهذا عدد غري قليل ،إذا ما علمنا أن عدد سكان نابلس يف تلك اآلونة كان حوايل
ثالثة وعرشين ألفاً.

سير عمليات اإلنقاذ والمساعدات:
ما أن هدأت ثورة الزلزال حتى ش ّمر أهايل نابلس عن سواعدهم إلنقاذ ما ميكن إنقاذه ،ومساعدة من
يحتاج إىل مساعدة ،فذهبوا إىل البيوت املترضرة يبحثون عن الضحايا والجرحى ونقلهم إىل املستشفى،
إذ كانت املرأة هنا تحتشم لدينها ورشفها وتعمل إىل جانب الرجل ،فالبيت بيتها ،واملترضر قريبها وابن
بلدها ،وكان خروجها ملساعدة الجرحى مفاجئاً للجميع كام يقول عفيف العكر ،ومفخرة لنساء فلسطني يف
تلك الحقبة من الوقت ،إذ كانت املرأة يف نابلس ال تخرج من بيتها إال لزيارة أهلها ،وظل أطباء املستشفى
الوطني يستقبلون الجرحى ليل نهار ،وقد انضم إليهم األطباء من أصحاب العيادات الخاصة ،ونخص
بالذكر منهم املرحوم الدكتور حسن بيك الخالدي ،أو “أبو الفقراء” – كام يحلو للبعض أن يطلق عليه-
وبعض الطلبة األطباء من أبناء البلد ممن حرضوا لقضاء العطلة الصيفية عند أهاليهم.
واستمرت عملية اإلنقاذ هذه ملدة يومني اثنني ،تجلت خاللهام أسمى آيات التضحية والوفاء ،بحيث
ارتسمت يف أذهان املعارصين صورة جميلة ينقلها السلف للخلف ،فعندما يهدد املوت الجميع تصبح
التضحية رضباً من العبادة.
هذا عىل املستوى الشخيص ،أما عىل الصعيد الرسمي ،فقد طلب الحاكم العسكري الربيطاين – يف املساء-
إىل أهايل البلدة أن يناموا خارج بيوتهم تحسباً من وقوع زلزال آخر ،وطلب من إدارة املستشفى أن تقوم
بتوزيع الخيام عىل األهايل ،فنام قسم منهم يف البستان الكائن مكان الدوار اليوم ،وتجمع أهايل الحي
الرشقي يف الخلة الرشقية للبلد قرب “رجال العامود” أما أهايل الحي الغريب من نابلس ،فقد تجمعوا يف
منطقة “الخلة” الغربية قرب املطحنة.
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ومل تكن بلدية نابلس يف تلك الحقبة من الوقت مبعزل عام يجري ،فمنذ البداية عملت عىل توزيع املواد
الغذائية عىل املنكوبني ،وذلك حسب قوائم خاصة أعدت لهذا الغرض ،غري أن هذه املساعدات كانت حالً
مرحلياً وجزئياً ،ألن أبناء املدينة املترضرين استمروا بدون مأوى لهم.
وكان هذا الوضع اليسء دافعاً لبلدية نابلس أن تعمل جاهدة يف سبيل توفري مساكن ألبناء البلد
املترضرين ،فعملت أوالً عىل تشكيل لجنة خاصة إلغاثة املنكوبني أطلق عليها اسم “لجنة إغاثة املنكوبني”
وكان برنامج عمل اللجنة حسب األولويات التالية:
االستمرار يف تسليم املواد الغذائية وإعادة توزيعها عىل املنكوبني بعد أن تراكمت هذه املواد يف املخازن
نظرا ً للمساعدات املتواصلة التي تسلمتها املدينة.
فتح حسابات مالية لصالح املنكوبني يف البنك العثامين ،لتكون رصيدا ً لتغطية مصاريف املنكوبني التي
متثلت يف مساعدات مالية ومواد غذائية.
العمل عىل تأمني مساكن الصحاب البيوت املتهدمة ،فبعد أن تسلمت اللجنة املبالغ الكافية ،أخذت برشاء
واستمالك قطع األرايض الالزمة لبناء البيوت للمترضرين يف خلة العامود بنابلس.
توزيع األقساط عىل أصحاب البيوت املترضرين من الزلزال وذلك حسب املراحل املنجزة من العمل.
بهذه الخطوات متكنت البلدية من مساعدة املنكوبني مساعدة فعالة ،وان كان هذا العمل قد استمر
طويالً – حيث امتد من العام  1932حتى العام  -1948إال أنه كان حالً جذرياً ألصحاب البيوت املترضرة،
وكان من أعضاء لجنة اإلغاثة عفيف العكر ورشيف صبوح وسليامن طوقان -رئيس البلدية آنذاك -رحمهم
الله جميعاً ،وقد اتخذت لجنة اإلغاثة هذه من مدرسة الفاطمية مركزا ً لها ،حيث كانت املساعدات تصل
أوالً من القرى املجاورة وبقية املدن الفلسطينية ،ثم من بعض األقطار العربية ،ومن املدرسة توزع عىل
املحتاجني.
وبالرجوع إىل ملفات بلدية نابلس يف تلك اآلونة ،نالحظ أن عددا ً من رؤساء بلديات املدن الفلسطينية
والعربية قد شكّلوا لجاناً لجمع التربعات من األهايل وارسالها اىل منكويب نابلس ،فقد وصل إىل رئيس بلدية
نابلس سليامن طوقان بواساطة رئيس بلدية يافا مبلغ مئتني وستني جنيهاً ،وكذلك بالنسبة لرئيس بلدية
النارصة ،ومن أهايل عرعرة ،ومن خارج فلسطني فقد أرسل سعد زغلول مبلغ مئة جنيه ،ومترصف لواء
دمشق مبلغ مئة وستني لرية انجليزية ،ومن رئيس بلدية حامة خمسة وسبعني جنيهاً ...عالوة هذا برقيات
التعزية ،فهناك برقيات من رئيس بلدية غزة ،وحيفا وصفد ورئيس تحرير مجلة الثورة املرصية.
وما دمنا بذكر املساعدات ال بد من اإلشارة أن بعض املورسين من أبناء فلسطني حجبوا مساعداتهم عن
املنكوبني ،متذرعني أن زلزاالً آخر سيحدث يف غضون ستة أشهر ،وهناك فريق آخر من املورسين حرصوا
مساعداتهم يف قلة تخصهم ،مام أدى إىل الهاب مشاعر األدباء والكتاب آنذاك ،وعىل رأسهم األستاذ خليل
السكاكيني ،فقال يف مقالة له بعنوان “ :صدى الزلزال” ماذا فعلت الزلزلة؟ أهدمت بيوت الفقراء ...،ولكن
أال يهدم سادتنا األغنياء كل يوم بيوت الناس ليقيموا عىل أجسام الفقراء وجبلت بدمائهم الرتاب؟ ....من
من أغنيائكم باع سيارته الفخمة أو وقف جانباً من دخله ولو قليالً يف سبيل هذه النكبة ...أين املعني
الذي قصدته “لجنة اإلغاثة” فلم ُ
يشك ومل يعتذر ،بل مد يده عىل خزانته الحديدية فتناول مبلغاً من
فضلة حاله.....؟؟ ال ،مل يعمل أغنياؤكم من هذا شيئاً”.
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آثار الزلزال:
فعالوة عىل الدماء والخراب والقتل والترشيد الذي لحق بأهايل نابلس من جرائه ،فقد اتسعت مدينة
نابلس بعد الزلزال مبارشة ،فأيام الزلزال كانت محصورة يف بوابتني رشقية وغربية ،وبعد الزلزال تجاوز
الناس البوابتني فعمروا الجبلني “عيبال وجرزيم” فالطائفة السامرية عىل سبيل املثال كانت تقطن املنطقة
الواقعة رشقي املسجد الحنبيل ،وعقب الزلزال مبارشة فطنوا لفرتة مؤقتة “  6أشهر” منطقة رأس العني ،ثم
استقروا يف مكانهم املعروف اليوم غريب املقربة الغربية ،وكذلك بالنسبة للمنكوبني من الزلزال فقد استقروا
يف الخلة الرشقية قرب “رجال العامود” – التي عرفت باسمهم فيام بعد -بعد أن وهبتهم البلدية األرض،
وغري هؤالء الكثري .
عالوة عىل هذا ان أصبح حادث الزلزال تاريخاً يؤرخ به ،فالسيدان حكمت املرصي والحاج معزوز املرصي
كان زفافهام يوم الزلزال ،ووالديت ولدت قبل الزلزال بعامني وهكذا.
وبعد ،ففي املايض عربة وعظة وأمل ،فمن بقاياه املرشقة نزخرف شامخ بناء املستقبل ،ومن ظالم نهاره
نيضء عند االعتبار طرقات يومنا ،لهذا كثريا ً ما تشوه أو تزور صفحته ،ليكتب عىل هذا األمة أو تلك أنها
مبتورة ،فذكره واجب حتى لو عصفت به زالزل الفنت ،وإحياؤه فرض حتى لو غطته حمم براكني الحقد،
فحارض مرشق بال ٍ
ماض يسنده يعترب هذا الحارض رسقة ،وماض حافل باملعجزات وحارض مشحون باملآيس
يعترب هذا الحارض وصمة عار يف جبني أصحابه.
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مقدمة
إن أقدم وجود لليهود يف العراق عامة وإقليم كردستان خاصة ،يرجع دون شك إىل عهد اإلمرباطورية
اآلشورية الذي دام ثالثة قرون كاملة من سنة  911لغاية 612ق.م ،وذلك حني حرر اآلشوريون فلسطني من
اليهود يف عدة حمالت عسكرية منظمة قاموا بها ضد املاملك اإلرسائيلية املغتصبة ألرض فلسطني ،متكنوا
خاللها من جلب عدة أالف من اليهود كأرسى ،وتم إسكانهم يف أرايض شامل العراق وسوريا.
لذلك من األهمية مبكان البحث عن دور اآلشوريني يف إعادة صياغة خارطة الرشق األدىن القديم من جديد،
بعد أن متكنوا من إخضاع غالبية الدول واملاملك املجاورة لهم واملعارصة لحكمهم من املاننني واالورارتيني
وامليديني واآلراميني وغريهم من األقوام لحكمهم.
ويف موضوع بحثنا؛ متكن اآلشوريون من القضاء عىل مملكة إرسائيل (اململكة الشاملية) نهائياً ،ومن
تحطيم مملكة يهودا( اململكة الجنوبية) ،وجعلها فريسة سهلة إلسالفهم البابليني حينام قضوا عليها نهائياً
سنة 586ق.م يف عهد عائلها امللك نوخذنرص الكلداين ،لذلك ما أن سقطت بغداد بيد املحتل األمرييك يف
شهر نيسان عام 2003م ،حتى سجد حاخامات إرسائيل شكرا ً إللههم(يهوه) عىل سقوط بابل(= عاصمة
العراق زمن السبي البابيل).أي بعبارة أخرى ،إن العراقيني القدماء من اآلشوريني والكلدانيني البابليني
هم من اسقطوا املاملك اإلرسائيلية الواحدة تلو األخرى ،حرروا بالد كنعان(= فلسطني) من االحتالل
اإلرسائييل(=العرباين) .ويف اعتقاد الباحث أن إحدى أسباب الحرب عىل العراق واحتالله وتدمريه هو
االنتقام منهم بسب قيام أسالفهم بالقضاء عىل الدويالت العربانية ،باإلضافة إىل أسباب أخرى ال مجال
لذكرها يف هذه العجالة.
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ظهور اآلشوريين
اآلشوريون من األقوام السامية (الجزرية) القدمية ،أي املتكلمني إحدى لغات العائلة السامية ،وهي
السامية الرشقية التي كانت تسمى باللغة اآلكدية ،وفرعها الثاين هو اللغة البابلية ،حيث تفرعت اآلكدية
(األم) إىل هذين الفرعني يف مطلع األلف الثاين قبل امليالد  .وقد هاجر هؤالء يف البداية من شبه الجزيرة
العربية ،واتجهوا نحو بادية الشام و بادية العراق وما بني النهرين ،كام كان الحال مع االموريني ،ثم رحلوا
يف زمن ما من األلف الرابع أو مطلع األلف الثالث قل امليالد إىل موطنهم يف شامل رشق العراق .وقد
ذهب بعض الباحثني ،والسيام القدامى إىل أن األشوريني نزحوا من موطنهم من الجنوب ،أي من بالد بابل
يف زمن ما لعله إبان الهجرة األوىل للساميني إىل وادي الرافدين ،فكان االكديون يف الجنوب ،ثم هاجر قسم
من هؤالء الساميني وهم اآلشوريون إىل الشامل.
ينسب األشوريون إىل إلههم القومي(آشور) ،أو إىل أوىل عواصمهم (آشور) التي تقع عىل بعد بضعة
كيلومرتات من قلعة (مدينة الرشقاط) الواقعة عىل بعد  120كم جنوب مدينة املوصل  ،وال يعلم بوجه
التأكيد أيهام أصل لألخر ،عىل انه يجوز الوجهان فان نسبة السكان واألقوام إىل املدن استعامل مألوف مثل
اآلكديني نسبة إىل مدينة أكد ،والبابليني نسبة إىل مدينة بابل.
وقد سبق اآلشوريني يف استيطان القسم الشاميل من العراق أقوام جاء ذكرها يف املصادر املسامرية عىل
هيئة (السوباريني) أو (السوبارتيني) ،وعند مجيء األقوام اآلشورية يف مطلع األلف الثالث قل امليالد ،غلب
العنرص اآلشوري عىل املنطقة وامتزج السكان املحليون بالعنرص الجديد ،وشاع استخدام مصطلح بالد
(آشور) و(اآلشوريني) للداللة عىل املنطقة والسكان منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية كيان اآلشوريني السيايس
يف نهاية القرن السابع امليالدي عىل يد التحالف امليدي -الكلداين.
تتمثل بالد آشور األصلية بالقسم الشاميل من العراق ،غري أن حدود الدولة اآلشورية كانت تتغري تبعاً
للتغريات السياسية ،وتبعاً لقوة أو ضعف الحكومة املركزية يف بالد آشور ،وقد وصلت حدود الدولة
اآلشورية أحيانا إىل مرص وفلسطني وسوريا وآسيا الصغرى وبالد عيالم (=إيران الحالية) ،بينام اقترصت يف
أحيان أخرى عىل بالد آشور األصلية فقط.
وقد مرت عيل بالد آشور عدة أطوار ،ميكن إيجازها مبا ييل:
1.1عصور قبل التاريخ
2.2عرص التبعية السومرية اآلكدية (2500؟-2000ق.م تقريباً)
3.3العرص االشورى القديم (2000-15000ق.م)
4.4العرص االشورى الوسيط (1500-911ق.م)
5.5العرص االشورى الحديث (911-612ق.م)
أ -اإلمرباطورية اآلشورية األوىل (911-744ق.م)
ب -اإلمرباطورية اآلشورية الثانية (744-612ق.م)
وبضمتها الساللة الرسجونية (712-612ق.م)
وكانت أشور قبل كل يشء قوة عسكرية ،وكانت شهرتها ترجع أوال إىل ما كان يتحىل به جيشها من حظ
كبري من التنظيم والتامسك.
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ظهور اإلمبراطورية المصرية
تحتل مرص موقعا اسرتاتيجيا هاما بالنسبة لبلدان الرشق األدىن القديم وتتمتع بطبيعة جغرافية آثرت يف
حياة القطر املرصي القديم ومسرية حضارته ،فوقوع مرص عند التقاء آسيا بأفريقيا قريبا من سواحل أوربا
الجنوبية ،وامتداد سواحلها عىل طول شواطئ بحرين مهمني هام البحر األبيض املتوسط والبحر األحمر،
أكسبا مرص أهمية خاصة وسمحا لها االتصال حضاريا منذ وقت مبكر مع مواطن الحضارات القدمية
األخرى ،وىف مقدمتها العراق وسوريا وفلسطني وكريت وبالد اليونان .
كام كان لهذا املوقع أثره يف تدفق القبائل العربية القدمية القاطنة يف شبه الجزيرة العربية إيل مرص
السفىل عن طريق سيناء منذ وقت مبكر أيضا ،وكانت أهم الهجرات التي وفدت مرص عن هذا الطريق
هي هجرة القبائل التي عرفت يف املصادر القدمية باسم الهكسوس
وأهم ما مييز مرصيف جغرافيها وتاريخها ،نهرها العظيم (النيل) مصدر الحياة والخصب ،بحيث يصح القول
مع املؤرخ هريودوت املأثور( :إن مرص هبة النيل) .
لقد ساعدت الوثائق املكتوبة التي خلفها لنا املرصيون القدماء عيل ضبط أدوار التأريخ يف حضارة وادي
النيل  ،وأشهر هذه الوثائق التاريخية املدونة  -إثبات سالالت امللوك املرصيني  -الذين جمعهم الكاهن
املرصي (منيثو)حيث ألفها باليونانية يف عهد البطاملة (البطالسة)يف مرص يف القرن الثالث ق.م(يف عهد
امللك بطليموس فيالدلفوس).
لقد قسم (منيثو) فراعنة مرص والسالالت التي حكمت منذ أول ساللة إيل نهاية التأريخ املرصي إيل ()31
ساللة ،وقد اتبع تقسيمه جمع الباحثني املحدثني ،ولكن ملا كانت نهاية كل ساللة ال تتميز عيل الدوام
بتغيريات سياسية بارزة وتطورات حضارية أو فنية متميزة ،فقد ارتأى الباحثون يف التاريخ املرصي تقسيم
تاريخ العرص القديم إيل عصور ما قبل التاريخ بثالثة عصور كربى تتميز بأكرث من وجه واحد من النواحي
السياسية والفنية واالجتامعية ،واملتفق علية أن هناك ثالثة عصور كربي رئيسية مع فرتات اضطراب
سيايس تفصل مابني بعضها ،وهي :
أوال :عصور ما قبل التاريخ
ثانيا :عرص اململكة القدمية
•بداية السالالت ( 3100-ق.م) للساللة األويل والساللة الثانية.
•عرص األهرام (2780-2270ق.م) (السالالت من  3إىل .)6
ثالثا :عرص النبالء وأمراء اإلقطاع (الفرتة املظلمة األوىل(2270-2100ق.م) ،ويشمل السالالت من  7اىل.10
رابعا :عرص اململكة الوسطى (2100-1788ق.م) ،ويشمل الساللتني الحادية عرشة والثانية عرشة.
خامسا :عرص الهكسوس (الفرتة املظلمة الثانية)) (1788-1573ق.م) ،ويشمل السالالت(13ايل.)17
سادسا :عرص اململكة الحديثة (عهد اإلمرباطورية) (1573-1085ق.م).
سابعا :عرص اململكة األخرية (عهد الضعف والتدهور) (1090-663ق.م) ،ويشمل السالالت الحادية
والعرشين والثانية والعرشين والثالثة والعرشين والرابعة العرشين والخامسة والعرشين .
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الصراع اآلشوري – المصري على بالد كنعان(فلسطين)
يف منتصف األلف الثاين قل امليالد ،بدت تطفو عىل السطح شكة من العالقات الدولية بني ماملك الرشق
األدىن .فبعد أن متكنت األقوام الهندو – أوربية ( الكاشية – الكاسية) من احتالل بابل عاصمة اململكة
البابلية القدمية عام 1500ق.م ،وتأسيس ساللة خاصة بهم (كاردونياش) ملدة نيف وخمسة قرون ،متكنت
الحضارة البابلية من احتواء هؤالء األقوام غري الساميني يف بوتقتها  ،مثلام فعل اإلغريق بالرومان فيام بعد،
الن املستوى الحضاري للبابليني كان أرقى من هؤالء األقوام الهندو أوربية.
أما يف مرص فبعد أن حكم الهكسوس يف الدلتا (مرص السفىل) أكرث من قرن ،ثار عليهم آخر نبالء األرسة
السابعة عرشة وتم طردهم وتحرير البالد منهم بقيام الساللة الثامنة عرشة .ومل يكتف ملوك هذه الساللة
بطردهم بل الحقوهم إىل بالد كنعان(فلسطني) وسوريا التي غزا منه الهكسوس البالد املرصية ،فنتج عن
ذلك تكوين اإلمرباطورية املرصية ،وبدأ طور جديد يف تأريخ الرشق األدىن ،امنحت فيه الحواجز يف العامل
القديم واتصلت الشعوب بعضها ببعض ودخلت يف عالقات مبارشة ،وتكونت بني الدول صالت دبلوماسية
هي األوىل من نوعها يف تاريخ العالقات الدولية  ،ودخلت الحضارة يف طور عاملي يف أكرث مظاهرها
وأوجهها.
وتتميز العالقات يف هذا العهد بسعتها وشمولها بكرثة النصوص والوثائق التاريخية ،مام جاءتنا من
السجالت الرسمية امللوكية ،وال سيام من مرص  ،ومن عاصمة اململكة الحيثية (الخاتية – الهيتية)حاتوشاش
( قرب بوغازكوي الواقعة رشق أنقرة) ،وقد اشتهرت الرسائل الرسمية التي عرث عليها يف تل العامرن ة �Ama
rnaعاصمة الفرعون أمنحوتب الرابع (أخناتون) شهرة عظيمة بحيث أطلق (اسم العامرنة) عىل قسم من
العهد التاريخي.
ففي منتصف األلف الثاين قبل امليالد كانت هناك خمس قوى دولية تسيطر عىل منطقة الرشق األدىن
القديم  ،وهي:
1.1اململكة املرصية
2.2اململكة الحيثية
3.3اململكة الكاشية
4.4الدولة امليتانية
5.5الدولة اآلشورية
وكانت اإلمرباطورية املرصية يف عز قوتها منذ حكم الساللة الثامنة عرشة ( يف القرن السادس عرش ق.م)،
وينتهي بزوال تلك اإلمرباطورية بعد عهد الفرعون رعمسيس الثاين(وهو آخر عاهل قوي يف الساللة
العرشين) يف نهاية القرن الحادي عرش قبل امليالد.
ومتيز هذا العهد بتعاظم قوة اآلشوريني بعد أن ضعفت الدولة الكاشية يف بابل  ،وهذا ما جعلهم يلتزمون
الحياد ويركنون إىل صداقة الدولة املرصية والحيثية عىل حد سواء.
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أما الدولة امليتانية التي عرفها املرصيون باسم (نهاري -نهارينا) ،وعرفها اآلشوريون باسم “خانيكلبات”
( )Khanigalbatفكانت دولة صغرية واقعة يف شامل غرب العراق وشامل سورية؛ ومبثابة دولة حاجزة
ومفتاح للتنازع بني املرصيني والحيثيني يف بالد الشام.1
وانضم إىل الدول املتنافسة  :اآلشوريون الذين كانوا يخشون ضغط الدولة امليتانية وتوسعها عىل حسابهم.
وقد رأت مرص تجاه خطر الحيثيني واآلشوريني أن تكسب صداقة الدولة امليتانية ،فكانت بني الطرفني
مصاهرات سياسية ،ولكن ذلك مل يخلص امليتانيني من تدخل الحيثيني واآلشوريني ،ففرض الحيثيون أوالً
حاميتهم عىل الدولة امليتانية بعد انقسام يف البيت املالك فيها ،ثم قىض اآلشوريون عليها عام 1465ق.م
عندما صفا الجو السيايس لهم بعد الحيثيني.2

الصراع المصري – الحيثي على سورية وبالد كنعان (فلسطين)
كانت اململكة الحيثية ترنو بأنظارها إىل سورية وفينيقية وبالد كنعان(فلسطني) من أجل االستحواذ عليها
ملوقعها االسرتاتيجي وكرثة خرياتها ،وحانت هذه الفرصة لهم يف نهاية حكم الفرعون املرصي(أمنحوتب
الثالث) يف حدود سنة  1390أو 1390ق.م ،حيث خلفه عىل العرش املرصي(أمنحوتب الرابع)”أخناتون”
الذي شغلته ثورته الدينية(التوحيدية) عن شؤون امللك يف الداخل والخارج ،ولكن يف الجانب اآلخر اعتىل
العرش الحيثي ملك هو (شوبيلوليوما) كان عىل جانب كبري من املقدرة والدهاء.
وتجدر اإلشارة إىل أنه يف سنة 1877م عرث بني أنقاض مدينة أخناتون “ تل العامرنة” عىل جزء من
محفوظات أو سجالت ما يسمى بوزارة الخارجية زمن امللكني أمنحوتب الثالث وأمنحوتب الرابع
(أخناتون) ،ومعظمها رسائل من ملوك آشور وسورية وفلسطني وآسيا الصغرى إىل ملك مرص ،وبضمنها
رسائل استغاثة لبعض امللوك واألمراء تطلب من امللك أخناتون أن يسارع إىل نجدتهم قبل أن يقعوا يف
قبضة امللوك الحيثيني وأتباعهم.3
وقد بدأ امللك الحيثي (شوبيلوليوما) نزاعه مع مرص عىل سيادة بالد الشام سوريا وفلسطني بإثارة
املعارضني من أمراء سوريا للنفوذ املرصي ،ثم بدأت من بعد ذلك بني الطرفني حروب ومعارك زهاء القرن
الواحد(1380-1278ق.م) ،آخرها املعركة الشهرية التي وقعت يف موقع (قادش) 11يف سوريا بني الفرعون
املرصي( رعمسيس ) الثاين والحيثيني مع حلفائهم السوريني ،وعىل الرغم من أن املعركة مل تكن حاسمة
فان اإلعياء الذي أصاب الجانبني وخوف الحيثيني من خطر التوسع اآلشوري الذي داهمهم يف زمن امللك
اآلشوري(شيلمنرص األول)1274-1245ق.م؛ كل ذلك عمل عىل وقف النزاع املسلح وعقد معاهدة صداقة
بني الفرعون (رعمسيس الثاين) وامللك الحيثي (حاتوسيل) يف حدود سنة 1278ق.م ،تنطوي يف مضامينها
عىل إحالل الصداقة والتعاون وعدم االعتداء بني املرصيني والحيثيني ،وقد تزوج عىل إثرها الفرعون املرصي
بأمرية حيثية هي ابنة امللك حاتوسيل بعد أن ماتت زوجته امللكة (نفرتا ري).4
وكان من نتائج هذه املعركة االعرتاف بالسيادة الحيثية عىل سوريا وفينيقيا الجنوبية(الساحل اللبناين اىل
حدود عكا الفلسطينية) ،واالعرتاف بسيادة مرص عىل بالد كنعان(فلسطني) ،ولبنان ،وجزء من سوريا.
ولكن هذا السلم مل يستمر طويالً ،إذ حل اضطراب جديد يف منطقة الرشق األدىن ،مبعثه هجرة األقوام
الهندو أوربية التي أزاحت موجات أخرى من األقوام ودفعت بهم إىل أقطار الرشق األدىن ،فقد أزاحت
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القبائل اإلغريقية(اآلخيون) إاليجيني والكريتيني يف مواطنهم يف جزر بحر إيجة ومنها كريت ،واندفعت
فلول هؤالء إىل سواحل مرص وبالد كنعان وسوريا ،فغزت بعض املدن الفينيقية مثل جبيل وأوغاريت،
وهدد قسم منهم الحدود الربية(سيناء والبحرية(الدلتا) ملرص ،مام أضطر الفرعون املرصي ( رعمسيس
الثالث -أول ملوك الساللة العرشين) إىل االشتباك معهم مبعارك برية وبحرية لدرء الخطر عن أبواب
مرص.5
ومن النتائج الخطرية لتلك الهجرات هي تحطيم اململكة الحيثية وإزالتها من الوجود( يف حدود
1200ق.م) ،والقضاء عىل الحضارة إالغريقية يف طروادة ،ومتكن قسم من هؤالء( فلول إاليجيني)  ،وهم
الفلسطينيون املذكورون يف العهد القديم من الوصول إىل ساحل بالد كنعان املالصق لشبه جزيرة سيناء
 ،من تأسيس دويالت يف بعض مدن بالد كنعان الساحلية كغزة وعسقالن وأشد ود وغريها ،واشتق اسم
فلسطني الحقاً من اسم هؤالء املهاجرين.6
وما زاد من اضطراب األحوال قبل هذا الزمن مجيء هجرات أخرى من القبائل السامية وهم:اآلراميون
والعربانيون ،وقد بدأ اآلراميون يثبتون أقدامهم يف ربوع الرشق األدىن ،ودخلوا يف نزاع رهيب مع أبناء
عمومتهم اآلشوريني شغل طوال القرنني الحادي عرش والعارش قبل امليالد ،وقد كاد يقيض عىل كيان
اآلشوريني؛ لوال قوتهم ومتاسكهم الجيد وشجاعة وبراعة ملوكهم.7

سيطرة بني إسرائيل على بالد كنعان(فلسطين)
هناك خالف كبري بني املؤرخني والباحثني املحدثني ،حول تاريخ ظهور نبي الله إبراهيم الخليل (عليه
السالم) بني التوراة التي تقدرها بحوايل  4000عام قبل امليالد ،وبني املصادر التاريخية التي تحددها ب
 1800إىل 1900عام قبل امليالد.8
وبخصوص أصل إبراهيم الخليل ،فان التوراة عندما تؤكد انتامئه إىل العربانيني ،فإنها تقصد به الشعوب
من شبه الجزيرة العربية البدوية التي رمبا تنتمي إىل القبائل اآلرامية ،9وبهذا املعنى جاءت كلمة “عبريو”
التي عرث عليها يف النصوص املرصية والتي تعود إىل القرنني الخامس عرش والرابع عرش قبل امليالد ،ويف
بعض املصادر يف القرن الثالث عرش .10ويعرتف (جورج بوست) بأن لقب أبرام العرباين مل يقصد به
اإلرسائييل وإمنا ميكن تأويله عىل حد تعبريه بإبرام السائح أو املهاجر ،ويؤيد ذلك املسترشق(ثورير
ثوردارسون) أستاذ الالهوت يف جامعة أيسلندا ،فيذكر ”:إن أبراهام(إبراهيم) كان شبه بدوي ينتمي
 Seminomadeينتمي إىل القبائل القدمية املسامة بالعبريو ولعله ينحدر من هذا العرق القبائيل نفسه”.
فقد عاش إبراهيم الخليل يف القرن التاسع عرش قبل امليالد ،أي يف زمن يسبق عهد موىس بسبع مئة عام،
وقد ظلت هذه التسمية  ،أي تسمية عربي وعرباين ،تطلق عىل الجامعات من القبائل النازحة من البادية
ومن جهة فلسطني إىل مرص ،وعىل هذا األساس صار املرصيون يسمون اإلرسائيليني بالعربانيني باعتبارهم
من الجامعات البدوية.11
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وأما ما أورده بعض الباحثني من أن كلمة “عربي” مشتقة من عرب أي قطع نهرا ً أو غريه أو من”عابر”
أحد أسالف إبراهيم ،فغري مستند إىل أي دليل أو أساس ،وهي من قبيل الحدس واالجتهاد ،وقد نبه
القرآن الكريم إىل هذه الناحية حيث قال تعاىل ”:يا أهل الكتاب مل تحاجون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة
واإلنجيل إال من بعده أفال تعقلون ...ما كان إبراهيم يهودياً وال نرصانياً ولكن كان حنيفاً مسلامً وما كان
من املرشكني” . 12ولهذه اآلية الرشيفة معنيان :املعنى األول هو أن إبراهيم ما كان عىل دين “ يهوه “ اله
اليهود؛ بل كان حنيفاً مسلامً  ،واملعنى الثاين هو أن دور إبراهيم الخليل هو غري دور اليهود ،وال يتصل
بدور اليهود األخري.13
وتجدر اإلشارة إىل أن احد الباحثني الغربيني يذكر بأنه ال دليل تاريخي أو آثاري يؤكد قصة هؤالء العربانيني
إال التقاليد ،كام هو الحال يف كافة مراحل التاريخ العرباين حتى عام 1200ق.م ،ولكن كتب العهد القديم
التي تروي هذه التقاليد مل تأخذ شكلها الحايل – حتى القرن السابع ق.م  -أي رمبا بعد  800سنة من قصة
نبي الله يوسف”عليه السالم” ،وإن فيها عنارص أقدم حتى من ذلك .14
أما بشأن املوطن األصيل إلبراهيم الخليل ،فيذكر الكتاب املقدس بأنه جاء من منطقة أور الكلدانيني يف
جنوب العراق ،فيام تذكر مصادر أخرى بأنه جاء من منطقة هاران(حران) يف شامل سوريا(=حالياً ضمن
األرايض الرتكية عىل مقربة من الحدود السورية)  .15وبعد هجرته اىل ارض كنعان(فلسطني)يف القرن
الثامن عرش قبل امليالد ،استقر يف مدينة حربون(الخليل) مع زمن هجرات األقوام األخرى التي جاءت
بالهكسوس والحوريني إىل جهات البحر األبيض املتوسط  .وقد ولد إبراهيم ابنه البكر( إسامعيل) من
جاريته (هاجر) ،وإسحاق من زوجته(سارة) ،وان ابنه إسحاق ولد يعقوب الذي فضل بعد إقامته عدة
سنني يف “فدان آرام” (= شامل سوريا) عىل أخيه (عيسو) ،وجعله وريث ابيه ،وبدل اسمه إىل “إرسائيل”،
كام بدل اسم “عيسو” بأدوم” (=األحمر) ،وسميت ذريته باالدوميني بعد أن حلوا يف “ جبل سعري” .وهكذا
خرج أحفاد عيسو من العربانيني ،كام أخرج إسامعيل وأبناؤه ،حيث فضل عليه أخوه إسحاق ،وجاء من
يعقوب األسباط االثنا عرش ،وان االبن الحادي عرش”يوسف”( ابن راحيل األكرب) قد بيع يف مرص  ،فنال
حظوة عظمى يف بالط امللك املرصي وفق ما ذكره القرآن الكريم.
وبعد أن عاش أحفاد يوسف وأحفاد أخوته يف مرص عدة أجيال ،رجعوا إىل فلسطني تحت قيادة نبي الله
موىس “ عليه السالم” يف عهد فرعون الخروج (رعمسيس الثالث) حوايل عام 1290ق.م ،وهذه هي بداية
الهجرة الثالثة التي يعرف عن حقيقتها التاريخية أكرث من الهجرتني األوليني .ومن الجدير بالذكر أن كلمة
“ إرسائيل” ذكرت ألول مرة يف مسلة الفرعون “ مرين فتاح – منفتاح “ بن رعمسيس التي وجدت يف
مدينة طيبة يف حدود .123016
ثم دخل بنو إرسائيل إىل بالد كنعان ،وقاتلوا سكانها األصليني العرب العاملقة بقيادة خليفة موىس(يوشع
بن نون) يف أواخر القرن الثالث عرش قبل امليالد ،وبعد ذلك متكنوا من إنشاء اململكة اليهودية بقيادة
شاؤل(1004 1020-ق.م) عىل ارض فلسطني ،الذي يحدد عهده بداية تأريخ العربانيني كقوم لهم كيان
سيايس.
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وبعد مقتل شاؤل توىل القيادة حامل درع امللك نبي الله داود(عليه السالم) م 960 – 1004ق.م ،وكان
يف أول أمره يحكم بصفته تابعاً للفلسطينيني ،ولكنه متكن أخريا من إحراز االستقالل التام ،واشتهر بنزاله
يف عهد شاؤل مع “جالوت -جليات” البطل الفلسطيني الشهري .ومل يكتف بذلك بل انه وسع حدود
مملكته اىل جهات مل تبلغها اململكة قبله وال بعده ،فاستطاع أن يصد الفلسطينيني ويقيض عىل سلطانهم
تقريباً واستوىل عىل دويالت  :مؤاب ،17وأدوم ،18وعمون ،19كام انه غزا دمشق ،واتخذ عاصمته يف
“أورشليم” 20التي انتزعها من سكانها اليبوسيني(غري الساميني) ،وكان هذا اختيارا موفقاً ملوقعها بني
القسمني الشاميل والجنويب ،وبنى فيها قرصه املليك عىل أيدي معامريني من أهل صور مبساعدة صديقه “
حريام” ملك صور(-947 981ق.م) ،وبنى نبي الله داود(عليه السالم) مسجدا ً لعبادة الله فيه  ،ولكن احد
الباحثني العرب املحدثني يذكر بهذا الصدد ما نصه ”:وأقام داود معبدا ً قومياً لليهود وهو معبد (يهوه)،
جاعالً بذلك عبادة( يهوه) الديانة الرسمية للمملكة املوحدة”. 21
وخلف نبي الله داود”عليه السالم” ابنه نبي الله سليامن”عليه السالم”(960-925ق.م) ،الذي بلغت
اململكة يف عهده أوج ازدهارها ،واشتهر باهتاممه بالتجارة الخارجية والصناعة والتعدين والتعمري مبقياس
كبري .وقام ببناء قرصه الكبري الذي استغرق وقتا طويالً ،وقام ببنائه البناؤن الفينيقيون ،كام كان الحال مع
أبيه .وقد أسس نظاماً للرضائب التي فرضها عىل شعب إرسائيل ،باإلضافة إىل الجزية التي تأتيه من املدن
والشعوب الخاضعة لسلطته ،واهتم أيضا ببناء الحصون والقالع واملخازن والثكنات واإلسطبالت ،وقد عرث
عىل خرائب إسطبالته يف التنقيبات التي أجريت يف منطقة “مجيدو”. 22
واشتهر نبي الله سليامن ببناء املعبد املشهور(هيكل سليامن) ،وهو يف الحقيقة (املسجد األقىص ) الذي
أشاد به (القرآن الكريم) ،وقام أحبار اليهود بتحريف اسمه إىل الهيكل ،وهو يف األصل مصطلح بابيل –
سومري دخل إىل اللغة الكنعانية التي اقتبسها اليهود منهم ،كام اقتبسوا الفن والرتاث واإللهة الكنعانية.23

انقسام المملكة اإلسرائيلية
ويف عام 931ق.م تويف النبي وامللك سليامن بن داود” عليهام السالم” ،وطغت عىل السطح مظاهر
الترشذم السيايس بني بني إرسائيل من األسباط الشاملية والجنوبية .والفكرة األوىل التي برزت بعد سليامن
يف عهد ابنه (رحبعام) ،كانت مسألة استمرار الوحدة بني يهوذا وإرسائيل مع أورشليم(القدس) مركزا ً
للحكم ،ويظهر أن مسألة العرش يف منطقة القدس متت دون أية صعوبة تذكر .
وبخصوص القبائل الشاملية(األسباط العرشة)؛ فان األمر اختلف ألنهم لن يقبلوا أن يكون (مللك يهوذا)
حق السيادة عليهم ،وبهذه املناسبة فان امللك(رحبعام) ذهب إىل (شكيم) بنفسه ملحاولة التأثري عىل
قرار هذه القبائل ،مبا يتناسب ومحاولة إخضاعهم لنفوذه عىل خطى أبيه ،وسأله املجتمعون عام اذا كان
سيتعهد بتقليل فداحة الرضائب التي كانت يف عهد ابيه (سليامن) ،فأجابهم جواباً طائشاً كام جاء يف العهد
القديم  “ :لقد أدبكم أيب بالسياط ،أما أنا فسأودبكم بالعقارب”  ،ولكن مع أسباب ذكرها العهد القديم
كأسباب النفصال اململكتني  ،منها :سوء ترصفه ،ولسانه الالذع ،وحامقته ،وعدم موافقته عىل خفض
الرضائب التي كان والده قد أثقل كاهلهم بها ،رغم نصيحة مستشاريه ،وأمور أخرى ،كل ذلك دعاهم
إىل القول مجتمعني ”:أي قسم لنا يف داود وال نصيب لنا يف ابن يىس(= داود) ،إىل خيامك يا إرسائيل ،اآلن
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انظر إىل بيتك يا داود ، ”...وانفضوا عنه وملكوا عليهم (يربعام بن نباط) من سبط (إفريم بن يوسف)
الذي كان قد هرب من واله (سليامن) اىل مرص  ،وهكذا ضاع مجد مملكة سليامن ،ومل ميلك (رحبعام) إال
عىل سبطني فقط وهام :يهوذا وبنيامني ،ولوال صعود( رحبعام) إىل مركبته وهربه من شكيم (نابلس) إىل
أورشليم(القدس) لكانوا قد قتلوه ،كام قتلوا مفوضه املليك (مسئول العمل اإلجباري – السخرة) “أدورام” .
وهكذا كون (رحبعام بن سليامن) مملكة يهوذا يف الجنوب من سبطني ،وأتخذ من أورشليم(القدس)
عاصمة له ،بينام كون (يربعام بن نباط) مملكة إرسائيل يف الشامل من عرشة أسباط وقسامً من سبط
بنيامني  ،وأتخذ من مدينة شكيم (نابلس) عاصمة له .
ومع أن مملكة إرسائيل كانت أكرب من مملكة يهوذا من ناحية املساحة والسكان ،فإنها كانت أقل اندماجاً
بني أسباطها لكرثة عددهم ،ووجود خالفات عائلية حادة بينهم ،عىل األرايض واملياه ،كام كانت أقل
تنظيام وإدارة داخل أراضيها ،كام أنها تفتقر إىل اللحمة الدينية والسياسية  ،فضال عن ذلك أنها كانت
معرضة متاماً للهجوم من جانب اململكة اآلشورية من ناحية الرشق والشامل ،وبعض املاملك اآلرامية من
ناحية الشامل .أما مملكة يهوذا فكانت حدودها مؤمنة اىل حد ما ،فيام عدا حدودها الجنوبية مع مرص
الفرعونية .
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المملكة اإلسرائيلية الشمالية  722 – 930ق.م
أتخذ يربعام بن نباط مدينة شكيم ( نابلس )عاصمة مللكه يف بداية األمر  ،ولكن لطبيعة تكوين هذه
اململكة من عرشة أسباط  ،فقد اضطربت األحوال  ،وبدت املنافسة شديدة بني هذه األسباط  ،حيث
تقلب عىل عرشها تسعة عرش ملكاً ينتمون إىل مثاين أرس مختلفة ،وتغريت عاصمتها أكرث من مرة ،ففي املرة
األوىل ،بني يربعام مدينة (فينوئيل  -تل الفارعة) الواقعة يف رشق األردن واتخذها عاصمة له  .ويبدو أن
سبب االنتقال األول يعود إىل التهديد العسكري من مملكة يهوذا من جانب ،ومن اململكة املرصية من
جانب آخر.
وقد تربع عىل مملكة إرسائيل إىل أن سقطت عىل يد اآلشوريني ما بني  19 18-ملكاً ،هم حسب الرتتيب
التاريخي :
•يربعام بن نباط ( 974-954ق.م).
•ناداب بن يربعام (954-953ق.م).
•يعشا بن آخياه (953-929ق.م).
•أياله بن بعشا (929-928ق.م).
(  928ق.م)
•زمري
(926-918ق.م).
•عمري
•أخاب بن عمري (918-897ق.م).
•آخازيا بن أخاب (897-895ق.م).
•يورام بن أخاب (895-884ق.م).
•ياهو (زعيم انقالب) ( 884-856ق.م).
•يهوآحاز بن ياهو ( 856-839ق.م).
•يهوآش بن يهوآحاز(839-825ق.م).
•يربعام الثاين بن يوآش (825-784ق.م).
( 773ق.م).
•زكريا
•شلوم بن يابش ( 772ق.م).
( 771-761ق.).
•مناحيم
•فقحيا بن مناحيم (761-758ق.م).
•فاقح بن رمليا هو(758-739ق.م).
•هوشع بن أياله (730-725ق.م).
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الصراع المصري – اآلشوري على نابلس
لقد ازدهرت اململكة اإلرسائيلية يف أيام داود وسليامن ،أثناء انحسار القوى الدولية الكربى ،وحصول
االضطراب الشديد إثر انهيار سلطة الحيثيني يف الشامل ،وانشغال اآلشوريني بالرصاعات مع جريانهم من
جهة الشامل حيث الدولة اورارتية ،ومن الرشق القبائل امليدية واالسكيثية شديدة املراس والعناد ،فضالً
عن املاملك اآلرامية يف طول سوريا وعرضها .كام أن اإلمرباطورية املرصية قد حل بها االنهيار والتفسخ يف
أيام الساللة الواحدة والعرشين ،حيث بدأ يف عهد هذه الساللة نفوذ الليبيني يف اململكة املرصية ،حتى
أنهم أسسوا ساللة منهم هي :الساللة الثانية والعرشون(950ق.م)  ،كام تدل عىل ذلك أسامئهم وأنسابهم،
واشتهرت هذه الساللة بحكم الفرعون القوي (شيشنك -شيشانق) ،وهو (شيشق) 24الوارد اسمه يف
التوراة الذي تدخل يف شؤون اململكة اإلرسائيلية بعد موت سليامن  .ومن جهة أخرى فان اململكة
الحيثية يف الشامل قد زالت دولتهم من الوجود يف تلك الحقبة ،فضالً عن مملكة آشور التي مل تكن قد
استعادت عافيتها من جديد.
ففي ربيع سنة  924ق.م ( السنة الخامسة من حكم رحبعام) بدأ الفرعون املرصي (شيشانق) حملته
العسكرية عىل فلسطني ،حيث اتخذ من مدينة غزة مركزا ً لتجمع قواته ،حيث قسمها إىل ثالث حمالت،
اتجهت اثنتان منه اىل النقب  ،أما الحملة الثالثة والرئيسية فقد اتجهت بقيادة الفرعون شيشانق نفسه
إىل الشامل الرشقي مخرتقة سهول فلسطني  ،حيث هاجم املدن الحصينة يف مملكة يهوذا :،جبعون ،وبيت
حران ،وعجلون واستوىل عليها ،ففي حني اختار رحبعام زعيم يهوذا الخضوع للفرعون ودفع الجزية ليؤمن
عرشه وحكومته  ،فضالً عن تسليم كنوز سليامن ،لذلك مل يحاول الفرعون املرور بأورشليم رغم أنها واقعة
يف طريق جيشه ،لذلك مل تظهر أورشليم (القدس) يف قامئة املدن التي استوىل عليها الفرعون ،ولعله
اقرتب منها ،واتخذ من مدينة (جعبون) 25قاعدة عسكرية لقواته ينطلق منها إىل بقية أجزاء فلسطني. 26
أما يربعام فقد انسحب إىل رشق األردن إىل (فينوئيل) 27ثم (محنا يم) 28تاركاً العاصمة (شكيم )
ملصريها ،حيث استوىل عليها الفرعون وأتخذ من مدينة ترصة  29قاعدة له ،وبعد انسحاب الفرعون اتخذ
يربعام من مدينة ترصة عاصمة له  .وبعد أن عاد شيشانق من حملته نقش فنانوه مناظر هذه الحملة
عىل جدار املعبد الجنويب ملعبد آمون بالكرنك ،مع تحديد األماكن التي قام بغزوها .30
وكان من مشاهري ملوك مملكة إرسائيل “عومري”( 874 – 885ق.م) الذي أسس مدينة (السامرة) ،حيث
حصنها ونقل مقر العاصمة إليها من مدينة (ترصة) ،بهدف أن يكون للملكة إرسائيل مكان مقدس للحج
مثل اململكة الجنوبية ،فبني مدينة السامرة عىل طريقة سليامن يف بنائه ألورشليم ،وبنى فيها قرصا ً وسعه
وزخرفه ابنه ووريثه(أحاب) ،هذا القرص هو(بيت العاج) الذي أظهرت فيه الحفريات الحديثة أثاثا منزالً
بالعاج ،ويبدو انه كان مكسوا ً بالذهب.31
وتقع السامرة يف وادي سعري ،وهو موقع اسرتاتيجي يسيطر عىل الطريق الشاميل الجنويب يف مواجهة أي
زحف من مملكة يهوذا ،فضالً عن سهولة اتصالها بفينيقيا الذي كان يرتبط معها بعاهدة تحالف ،وتقع
السامرة عىل بعد حوايل ( )42ميالً إىل الشامل من أورشليم (القدس) ،و( )25ميالً إىل الرشق من صور،
وعىل بعد( )5أميال شاميل غرب شكيم يف منطقة تقع بعيدا ً – يف غرب أماكن امللوك يف  ،وترصة  ،وفينوئيل
– وهي أقرب إىل الساحل الكنعاين ،وقد أطلق اسم السامرة يف البداية عىل العاصمة التي أسسها امللك
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عمري يف مملكة إرسائيل ،ثم اتسعت الدائرة فشملت اإلقليم الشاميل كله حوايل نهاية القرن الثامن قبل
امليالد ،واسم السامرة يعني “ برج الحراسة” وينطبق هذا االسم عىل طبيعة وصفها الجغرايف وسط مملكة
إرسائيل. 32
وقد خلف (أحاب) والده يف حكم اململكة اإلرسائيلية ،وكان حليفاً ململكة دمشق اآلرامية يف موقعة
(قرقار) الشهرية ضد اآلشوريني عام  854ق.م  ،ويف زمنه حدث نزاع حاد يف اململكة بتأثري زوجته (إيزابيال)
ابنة ملك صور وصيدا ،التي حملت زوجها عىل إدخال العبادة الكنعانية الوثنية الخاصة ب” بعل” ،مام
حرض حاخامات يهود ضده ،وأسفرت النتيجة  ،عن قيام احد القادة العسكريني ويدعى(ياهو) بانقالب
قىض مبوجبه عىل ساللة (عومري) ،وصار ملكاً عام  824ق.م  .33فعندما قام امللك اآلشوري شليمنرص
الثالث بحملته عىل ملك آرام (حزائيل) ونجح فيه ،حيث مل يبادر امللك(ياهو) إىل مساندة ملك دمشق
حسب االتفاق السابق .وهذا ما بدا واضحاً يف تسجيل امللك اآلشوري للملك اإلرسائييل(ياهو) ساجدا ً
يقبل األرض ويقدم الجزية ،يف “املسلة السوداء” التي نصبها امللك شليمنرص الثالث يف عاصمته (كالح –
منرود) يف شامل العراق ،واكتشفها االثاري الربيطاين (اليارد) عام 1846م  ،وهي محفوظة حاليا يف املتحف
الربيطاين يف لندن ،وجاء فيها “ :يف العام الثاين عرش من حكمي عربت نهر الفرات للمرة السادسة عرشة،
وكان حزائيل ملك آرام قد ركن اىل قوة جيشه الكبري العدد الذي استدعاه وقد جعل جبل سانري  ...مركزه
الحصني  ...ولكنني قاتلته وأوقعت به الهزمية ،وأفنيت بأسلحتي 160000من جنده املدربني ،وانتزعت منه
 1921من مركباته و 470من خيول الفرسان مع تجهيزاتها ...وزحفت حتى بلغت جبال...وهي رأس عند
البحر ،34حيث أقيمت صورة لشخصه املليك .ويف هذا الوقت جاءتني جزية شعب صور وصيدا وياهو بن
عمري(من بيت عمري)” .
وملا كانت اململكتان اليهوديتان (إرسائيل) و(يهودا) تتجاذبان أطراف الرصاع مع بعضهام البعض ،ومع
كل من املاملك اآلرامية يف سوريا  ،واململكتان اآلشورية يف العراق والفرعونية يف مرص  ،لذا فال مناص
من حدوث احتكاك بني الدولتني عىل حساب اململكتني اليهوديتني  .وهذا ما حدث فعالً حني بدأ امللك
اآلشوري “ تجالثبليزر الثالث “(747-727ق.م) سلسلة حمالت ناجحة عىل املاملك اآلرامية يف سوريا (
دمشق  ،وجلعاد) ،وفلسطني ( الجليل ،وسهل صارونة)عام 734ق.م واستمرت حتى عام 732ق.م ،حتى
متكن من إسقاط دمشق عام 732ق.م .35
ومن ثم قام اآلشوريني بغزو مملكة إرسائيل حيث سيطروا عىل كل أرايض الجليل ورشق األردن  ،وتم
سبي (قبائل نفتا يل) وسكان مدن رشق األردن إىل بالد آشور ،ومل يبق من مملكة إرسائيل سوى املنطقة
الجبلية املحيطة بالعاصمة السامرة فقط .36
وهناك مسلة آشورية نقش عليها حملة امللك (تجال ثبليزرالثالث) عىل بالد آرام (سوريا) و مملكة
(إرسائيل) جاء فيها “ :قمت بضم جميع مدن بيت عمري يف حماليت السابقة  ،ومل أترك سوى مدينة
السامرة ...وأخذت نفتا يل بأرسها وضممتها إىل آشور ،وعهدت إىل رجايل بأن يكونوا حكاماً عليها ،وجميع
سكان أرض عمري وممتلكاتهم حملت إىل آشور”. 37
وعندما خلف امللك”شيلامنرص الخامس “(727-722ق.م) “امللك تجالثبليزر الثالث” يف حكم آشور،
انتهز امللك اإلرسائييل”هوشع أياله” (  725 – 730ق.م) الفرصة ورفض دفع الجزية آلشور ،وبدأ يف
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إجراء اتصاالت مع املرصيني ،حيث كان اآلشوريون يرنون بأنظارهم إىل وادي النيل ،وكان ملك مرص
حينذاك(الفرعون بيعنخي ذي األصل الليبي) ومؤسس الساللة الخامسة والعرشين ،38وإحساسا بالخطر
اآلشوري املتزايد؛ قد تحالف مع بعض ملوك فلسطني وسوريا،ومن ضمنهم (هوشع) ،وحني تعرض حلفاؤه
للخطر ،وتحديدا ً اململكة اإلرسائيلية يف عهد عاهلها(هوشع) ،أرسل إليهم قوات تؤازرهم ،ولكن امللك
اآلشوري رسجون الثاين استطاع هزمية القوات املرصية واملتحالفة سنة  720ق.م يف منطقة رفح عىل
الحدود املرصية .39
ويعلق احد الباحثني املرصيني عىل هزمية التحالف املرصي  ،بالقول ”:ولكن مرص فاتها حينذاك أن تقدر
إمكانيات رسجون اآلشوري إبان عنفوانه ،فانهزم حاكم غزة برغم تأييدها له”.40
وكان امللك اآلشوري (شيلامنرص الخامس) قد تحرك عىل رأس جيشه وحارص العاصمة (السامرة) عام
724ق.م  ،مام أضطر (هوشع ) لدفع الجزية  ،ويبدو أن (شيلامنرص) تغاىض عن إسقاط العاصمة
(السامرة ) ليك يوفر جهده ملحاربة صور ،ولكنه عىل أية حال عندما علم باالتصاالت الرسية بني مملكة
إرسائيل ومرص الفرعونية ،ألقى القبض عىل (هوشع ) وأودعه السجن  ،ويف رواية أخرى أن هوشع أرس
أثناء الحصار. 41
ونتيجة لعدم إيفاء اململكة اإلرسائيلية بوعودها تجاه اآلشوريني ومساندتها لضمها صور  ،فقد بدأ
اآلشوريني من جديد مبحارصة (السامرة ) ،و(صور) يف عهد ملكهم الجديد” رسجون الثاين” (722-705ق.م)
الذي خلف (شيلامنرص الخامس) يف عرش آشور  .ويف السنة األوىل لحكم امللك (رسجون الثاين) سقطت
العاصمة (السامرة) ،حيث نسب هذا الفضل للملك (رسجون) ، 42بينام يعزو العهد القديم النرص
الحقيقي للملك (شيلامنرص الخامس) 43.
وقد علق أحد الباحثني املرصيني أن سبب استمرار حصار السامرة ملدة ثالث سنوات متتالية ،مرده إىل
الدعم املرصي للمملكة اإلرسائيلية . 44يف حني أن املرصيني كانوا السبب يف عدم دفع ملك إرسائيل الجزية
للملك اآلشوري ،وبالتايل عدم الخضوع لسلطانه .
وبذا كانت نهاية مملكة إرسائيل وبقيت مملكة يهوذا الصغرية تنتظر دورها وهي تتأرجح يف مهب الرياح
بني رحمة حكومة مرص من الغرب ودولة أشور من الرشق ،فإذا انحازت لألوىل غضبت عليها الثانية  ،وإذا
انضمت إىل الثانية أغاضت األوىل .
وملا انحاز حزقيا ملك يهوذا إىل مرص غضب امللك األشوري (سنحا ريب) ،الذي خلف رسجون ،فصمم
عىل القيام بحملة قوية عىل مملكة يهوذا إلخضاعها أو تدمريها والقضاء عليها  ،كام فعل أسالفه بإرسائيل
فهب حزقيا وأرسل وفدا إىل مرص مستنجدا مبلكها ،فوعده املرصيون مبده بالعون  ،فانتقده النبي (اشعيا
) عىل اعتامده عىل ملك مرص بدال من اعتامده عىل الرب بقوله  “ :ويل للذين ينزلون إىل مرص للمعونة
ويستندون عىل الخيل ويتوكلون عىل املركبات ألنها كرثة وعىل الفرسان ألنهم أقوياء جدا وال ينظرون إىل
قدوس إرسائيل وال يطلبون الرب “ 45.
وعىل أية حال فإن اآلشوريني القادمني من بالد الرافدين هم الذين أسقطوا العاصمة اإلرسائيلية
(السامرة) ،وبدءوا يف عملية التهديد للمملكة الثانية (يهودا) ،وباألخص عاصمتها أورشليم (القدس)التي
كانت تقع عىل مسافة حوايل عرشين ميالً من الحدود الجنوبية ململكة إرسائيل. 46
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وقد اتبع اآلشوريني أسلوبهم القديم ،فقاموا بنقل إعداد كبرية من املهنيني اليهود إىل مناطق بعيدة
داخل بالد بابل إمرباطوريتهم إىل حلج  ،وضفة نهر الخابور ،وإىل مدن إقليم ميديا (كردستان العراق
وايران حالياً). 47
وتحطمت مملكة إرسائيل  ،واحل محل هؤالء األرسى املبعدين جامعات من السكان جلبهم من كويث
التابعة لبابل يف عام  709ق.م ،وحامه يف سوريا ،وسفروا يم  ،و لحق بهم بعض العرب يف عام  715ق.م
وأسكنهم يف بالد السامرة  ، 48فأختلط هؤالء مع اإلرسائيليني ونشأ عن ذلك ما يعرف يف تأريخ اليهود
باسم “ السامريني” ،حيث اختلطت عبادة هؤالء األقوام الوثنيني بعبادة ((يهوه))  ،ونجد اثر عبادة بعض
اآللهة البابلية واضحة والسيام عبادة اإلله نرجال آلهة ((كويث))  ،حيث كان من جملة األقوام الذين أحلهم
محل يهود السامرة سكان من أهل (كويث) “ تل إبراهيم اآلن” من سكنة جنوب العراق .49
فكان ذلك مام فاقم من شقة الخالف بني أهل السامرة وأهل يهوذا ، ،حتى انه ملا عاد النبيني اليهوديني :
(عزرا) و(نحميا) من األرس البابيل ( يف حدود  432ق.م)  ،بحملة تطهريا ليهود يف أورشليم  ،السيام حني
بنى السامر يون عىل جبل (جرزيم )معبدا ً خاصاً بقيادة “ منيس” ابن رئيس الكهنة اليهوذاوي”يوياداع”
الذي طرده النبي “ نحميا” من أورشليم بسبب زواجه بابنة ( سنبلط) الحاكم الفاريس يف السامرة ، .وظلت
طائفة السامريني بهيئة مذهب متحجر إىل الزمن الحارض ،وميثلهم اآلن زهاء (  ) 500شخصا يعيشون يف
نابلس ،والسامر يون الحاليون اليقرون اال بـ (بانتكاس -أسفار موىس الخمس) الذي ميلكون منه يف مجمع
نابلس مخطوطاً يف الحرف العرباين القديم ،ولكن يبدو ان هذا املخطوط ليس بقديم جدا ً وفق أحد باحثي
الكتاب املقدس.50
وقد تحدثت الحوليات اآلشورية بإسهاب عن عملية نقل سكان اململكة اإلرسائيلية إىل داخل أرايض
اإلمرباطورية اآلشورية  ،حيث جاء يف نص عائد للملك (رسجون الثاين) خالل السنة األوىل من حكمه ما
ييل “ :يف بداية حكم امللك أنا  ...بلد السامريني حارصتها وفتحتها  ...ألجل اإلله  ...الذي جعلني أحرز
النرص  ...وقد نفيت ) ) 27,290شخصاً من سكانها ،وجهزت من بينهم جنودا ً ليقودوا خمسني عربة
ألجل حريس املليك  ...وقد أعدت بناء املدينة بأحسن مام كانت عليه من قبل ،وأسكنت فيها أناساً من
مامليك فتحتها (أنا)  ،ونصبت ضابطاً من ضباطي حاكامً عليها ،وفرضت عليهم رضائب كام (هي العادة)
للمواطنني اآلشوريني” .51
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الخاتمة
كانت احدى نتائج الرصاع االشوري(العراقي) – املرصي عىل نابلس – شكيم عاصمة اململكة االرسائيلية
الشاملية ،ان يهود هذه اململكة  ،ويهود مملكة يهودا ،التي اسقطها الكلدانيون البابليون عام 597ق.م
وعام 586ق.م عىل التوايل  ،بقيادة نبوخذنرص؛ أثر كبري عىل البنية الدينية والفكرية واالجتامعية
واالقتصادية عىل اليهود كديانة،وكمجتمع ،فقد اختلطوا يف أيام السبيني اآلشوري والبابيل بأقوام أكرث منهم
حضارة ورقياً ،السيام ان البابليني هم من علموا العامل  :علم الحساب ،والقانون ،والتنجيم ،والري ،وأساليب
الزراعة ،وبناء الزقورات واملعابد ،وأساليب القتال ،فضال عن مامرسة العبادة يف املعابد،
ومحاولة الوصول باالنسان اىل مصايف االلهة عن طريق الخلود عىل االرض ،كام يبدو جلياً يف اسطورة
الخلق ،واوتوبانشتم ،ونزول االلهة اىل العامل السفيل ،اىل غريها من اهتاممات حضارة بالد الرافدين .كل
ذلك غري العقلية اليهودية نحو االفضل  ،وجعلهم يتعرفون عىل افكار ومباديء مل تكن يف حسبانهم ،فقد
كتبوا التوراة من جديد يف بابل ،بعد ان تم تدمريها عىل يد الفلسطينيني ،وعىل يد نبوخذنرص الكلداين.
كام أن لليهود تلمودين  ،هام :التلمود البابيل ،واالورشليمي ،والتلمود هو املنهاج الذي اختطه يهود العامل
للسري عىل منواله ،بعكس السامريني ،عندما يقول شيخهم وحربهم(إمرام إيشاك) الذي يقول بأنه الرقم
( )145من ساللة “ هارون” شقسق موىس ،والذي يخترص الفرق بني أتباعه واليهود اآلخرين بقوله  “ :نحن
الشامرييم ( )Shamirimأي األمناء عىل وصايا التوراة ( = االسفار الخمسة)؛ نحن املوىص لنا الوحيدون
الحقيقيون لوصايا موىس ،منجد الله ،اله أبراهام ،عىل الجبل املقدس (جبل غاريزيم (.Garizim)” 52
ومن جانب اخر فان السبي االشوري ليهود اململكة الشاملية ،ومجيءيئهم باقوام وشعوب اخرى من
العراق ،وسوريا ،والجزيرة العربية ،الذين كانوا يعبدون الهة متعددة ،كل ذك خلق بلبلة يف املجتمع
اليهودي الذي ال زال قابعاً يف املناطق املحيطة بنابلس ،مام خلق انقساماً بني املجتمع اليهودي الذي
حافظ عىل قيمه الدينية  ،وهو عبادة (يهوه) ،والقادمني الجدد الذين مزجوا بني عبادة(يهوه) وااللهة
االشورية واآلرامية والكنعانية ،فخرج من هذا املزيج غري املتجانس  :طائفة يهودية تدعى (السامرة)،
أو (السامريني) ،ال زالت تعيش يف مدينة نابلس ،واليهود االخرين يحتقرونهم  ،ويرفضون حتى التجارة
معهم.53
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1717املرجع نفسه ،ج،1ص.187
1818التوراة ،سفر التكوين ،االصحاح ،14-17 ،29اإلصحاح 41 ،44:15؛ سفر الخروج.15،16،15، :
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2222احمد سوسة :املرجع السابق ،ص  507الهامش(.)80
2323طه باقر  :مقدمة يف تاريخ الحضارات القدمية ،ج ،2ص284؛ احمد سوسة :مفصل العرب واليهود يف التاريخ ،ص
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فهي اليوم تشكل القسم الرشقي من البحر امليت للمملكة األردنية الهاشمية .
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2727أورشليم :اسم املدينة من أصل كنعاين من (يرو -شامل) ،أو (يرو -شلم) و(شامل) أو(شلم) ،اسم اله كنعاين معنى اسمه السالم ،ونجده يدخل يف
أسامء أعالم عربانية مهمة مثل (أبشا لوم)(،أي أبو السالم وهو ابن داود) وسليامن أيضا .طه باقر :مقدمة  ،ج ،2ص243؛ بينام عرفها باحث
آخر تعريفا مغايرا ً بقوله ،من أسامء مدينة القدس ،وليس بنو إرسائيل هم أول من سامها بهذا االسم ،بل هو اسم قديم جدا ً ،ومل تسم بهذا
االسم نسبة إللههم (ساليم) كام زعم .بل سميت بهذا االسم لكرثة سالم املالئكة عىل بعضهم أثناء ترددهم اىل مسجدها املبارك .ينظر :محمد
عيل دولة :صفحات يف اليهوديات لتفسدن يف األرض مرتني(دمشق ،دار القلم ،)2007،ص.297
2828طه باقر  :املرجع السابق ،ج ،2ص.288-289
2929سامي سعيد األحمد  :تاريخ فلسطني القديم(جامعة بغداد ،مركز الدراسات الفلسطينية ،)1979،ص 193 – 192؛ عزت شاكر :ملوك
يهوذا(القاهرة  ،دار الثقافة،)1999،ص .33-34
3030املرجع نفسه ،ص.191 – 190
3131شيشق أو شيشاق ملك مرص ،معروف باسم شيشانق األول ،هرب يربعام بن نياط من وجه سليامن فلجأ اىل شيشق .بعدها غلب شيشق
رحبعام بن سليامن ،يعدد شيشق يف الئحة فلسطني( جداريه عىل الحائط الجنويب يف معبد أمون الكبري يف الكرنك) اسم “ ”165مدينة احتلها
خالل حملته عىل فلسطني .اجتاح شيشانق سهل يزرع يل ووصل إىل رشقي األردن .كان شيشق ليبياً أسس الساللة  22وأقام يف بوبستيس،
متيز حكمه (924 945-ق.م) بالعودة إىل السياسة الفلسطينية التقليدية التي انتهجها الفراعنة ،اكتشف يف مقابر يوسانيس( يف تانيس) تابوت
شيشاق مجهول؛ ولكن اكتشف اسم شيشاق عىل مسلة يف مجدو ،كام اكتشف عىل إناء مهيأ ليك يكون هدية .بولس الفغايل  :قاموس الرشق
األدىن ،ص .737 – 736
3232جبعون :مدينة مهمة سكنها الحويون وهم قوم من ساللة كنعان ،تقع عىل بعد  15ميل شامل أورشليم(القدس) ،تعنى أطاللها اآلن بالجيب.
احمد سوسة  :مفصل العرب واليهود يف التاريخ  ،معجم اإلعالم واألقوام والبلدان ،ص .822
3333مصطفى عبد العليم  :اليهود يف العامل القديم ،ص 115 - 114
3434مدينة كنعانية تقع بالقرب من معرب يبوق ،يذكر سفر التكوين أن يعقوب صارع املالك فيها ،وعاقب جدعون اهله ،وكانت عاصمة ململكة
رحبعام لوقت قصري  ،أسمها حالياً تلول الذهب .ينظر ( :أطلس الكتاب املقدس ،ص . )21
3535محنا يم  :مدينة تقع يف رشق األردن ،تقع جنويب يبوق وعىل الحدود بني مساكن قبيلتي جاد ومنيس  .تواجه فيه يعقوب ومالئكة الله ،لجأ
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القدمية فهو أما (تلول الذهب) ،وإما ( تلول حجاج) الذي يبعد  40كلم إىل الرشق من نابلس .بولس فغايل :املحيط الجامع ،ص 1153؛ وقد
وردت عند مصطفى عبد العليم يف كتابه (اليهود يف العامل القديم) بصيغة محانيم ،ولعله تصحيف.
3636ترصة  :مدينة كنعانية قدمية هزمت عىل يد يوشع بن نون( سفر يوشع)24 : 12 ،؛ وأصبحت فيام بعد عاصمة اململكة الشاملية منذ عهد
يربعام األول حتى عهد عمري(امللوك األول ،)16-24 :23 ،وهي عىل األرجح ال تبعد كثريا عن السامرة ،وقد اشتهرت بجاملها ،واجريت فيها
تنقيبات هامة ( أطلس الكتاب املقدس ،ص .)14
3737أسامة خالد  :معامل تاريخ مرص الفرعونية ،ص 47 46-؛ سامي سعيد األحمد :فلسطني حتى التحرير العريب ،ص.50
3838فيليب حتى :تأريخ سوريا ولبنان وفلسطني ،ترجمة جورج حداد وعبد املنعم رافق ،مراجعة جربائيل جبور(،بريوت ،دار الثقافة ،)1958،ص
.209
3939مصطفى عبد العليم :اليهود يف العامل القديم ،ص.122
4040طه باقر  :املرجع السابق ،ج ، 2ص .292
4141رأس نهر الكلب يقع عىل بعد خمسة عرش كيلومرتا ً من بريوت ،حيث اكتشفت نقوش ولوحات خمسة آشورية  ،تعود للملك اآلشوري
شليمنص الثالث ،وخلفائه منحوتة يف الواجهة الصخرية عند مرور نهر الكلب .بولس الفغايل :الجامع املحيط.1030،
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4343سفر امللوك الثاين 29 : 15 ،؛ سفر أخبار اليوم األول.26 : 5 ،
4444احمد سوسة  :املرجع السابق ،ص  585هامش .158
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مدينة نابلس و سكانها
يف أعني الرحالة فرانسوا ميشو و األخوين بوجاال

اعداد  :أ.د .يوسف نكادي
استاذ التعليم العايل سابقا  /جامعة وجدة اململكة املغربية
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شكلت فلسطني محطة من بني محطات املرشق التي شد األوربيون إليها الرحال منذ العصور القدمية.
و يبدو أن الفرنسيني مثلوا نسبة كبرية منهم .فقد جبلوا عىل حب الرتحال الذي غذى بعد الحروب
الصليبية تقليدا من ضمن تقاليدهم .و تزايدت وتريته ليبلغ الذروة خالل القرن التاسع عرش ،حيث ارتفع
عدد الرحالة و تكاثرت أدبيات الرحلة؛ حتى أن أحد الباحثني املعارصين خص الذين قاموا من الفرنسيني
برحالت إىل املرشق خالل هذه الحقبة التاريخية بأنطلوجية تجاوزت ألفا ومائة صفحة.
و من املفيد التذكري يف هذا املقام بأن تسمية “الرشق” ( )l’Orientالواردة يف عناوين مؤلفات
الرحالة الفرنسيني كانت تطلق خالل القرن التاسع عرش عىل املجال الجغرايف املمتد عىل سواحل رشق
البحر املتوسط ؛ و يشمل اليونان و تركيا و سوريا و فلسطني و مرص .و متثل مدينة القسطنطينية مركز
هذا املجال.
و قد شد الرحال إىل املرشق (الرشق) رحالة فرادى و جامعات ،منهم الحجاج و املبرشون و التجار.
و انضم إليهم نفر من األدباء و املفكرين ،الدين تجشموا عناء السفر إىل هذه البقاع تحذوهم الرغبة يف
زيارة األماكن املقدسة و يف تحقيق املعرفة و إشباع النزوات .و لكن رسعان ما أصبحت هذه املعرفة تنحو
منحى االيديولوجيا التي أخذت متيز الفكر الكلنيايل الفرنيس مع تنامي املد االستعامري.
و من بني أشهر األدباء و رجال الفكر الذين زاروا املرشق خالل النصف األول من القرن التاسع عرش،
و أدرجوا فلسطني ضمن مسار رحالتهم ،الروايئ و األديب فرانسوا -روين دو شاتوبريان (François-René
 )de Châteaubriantالذي قام برحلة إىل املرشق سنة  ،1806و حل بفلسطني يف شهر أكتوبر من السنة
املذكورة ،و الشاعر الروايئ ألفونس دو المارتني ( )Alphonse de Lamartineالذي زارها يف أكتوبر 1832
يف إطار رحلته إىل املرشق بني سنت ي  1832و  ،1833و الكاتب الروايئ غوستاف فلوبري (�Gustave Flau
 )bertالذي قام هو اآلخر بزيارة فلسطني يف غشت  1850خالل رحلته إىل املرشق بني أواخر سنة  1849و
مطلع سنة .1851
و يف هذا اإلطار تندرج أيضا الرحلة التي قام بها جوزيف -فرانسوا ميشو( (�Joseph-François Mi
 )chaudرفقة مساعده جون جوزيف -فرانسوا بوجوال ( ،)Jean Joseph-François Poujoulatو الرحلة
املكملة لها ،التي قام بها باتستان بوجوال ( ،)Baptistin Poujoulatأحد إخوة جون جوزيف -فرانسوا .و
هاتان الرحلتان ،اللتان قام بهام ،هذه املرة ،مفكرون يشتغلون بصناعة التاريخ ،هام اللتان يهمنا أمرهام
يف هذا العرض ،عىل اعتبار أن الرحالة الذين قاموا بهام زاروا مدينة نابلس و دونوا معلومات و معطيات
غزيرة نسبيا عنها و عن سكانها تضمنتها املذكرات التي نرشوها عقب الرحلتني يف صيغة كتابني من عدة
أجزاء؛ يعرف األول “مبراسلة من الرشق”  ) )Correspondance d’Orientو يعرف الثاين “بسفر يف آسيا
الصغرى”  .) )Voyage dans l’Asie mineureو من هذا املنطلق يعترب الكتابان وثيقة هامة و يكتسيان
قيمة بالغة بالنسبة للباحث يف تاريخ مدينة نابلس ومحيطها خالل النصف األول من القرن التاسع عرش.
سنحاول يف شق أول من هذا العرض ،التعريف بالرحالة الثالث ،و التعريف بالكتابني و التطرق إىل
السياق الذي متت فيه الرحلتان إىل فلسطني .ثم سنستعرض يف شق ثان معامل الصورة التي قدمها الرحالة
عن مدينة نابلس و عن سكانها.
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أوال  :في التعريف بالرحالة و بنصي الرحلتين و في السياق الذي تمت فيه
الرحلتان إلى فلسطين
1.1يف التعريف بالرحالة
يعترب جوزيف -فرانسوا ميشو قطب الرحلتني ،عىل اعتبار أنه هو الذي قرر القيام بالرحلة األوىل،
و ال شك أن أمر القيام بالرحلة الثانية املكملة لها يعود أيضا إليه .و قد كان اكرب الرحالة الثالثة سنا عند
الرشوع يف القيام بالرحلة األوىل ،يف ماي  ،1830حيث كان عمره ينيف عن الستني سنة.
فقد و لد يوم  19يونيو  1767ببلدة ألبنس ( )Albensبإقليم سافوا ( ،)la Savoieالواقع شامل غرب
جبال األلب .قىض طفولته بهذه البلدة ،و بها تلقى تعليمه األويل بإحدى املؤسسات الدينية.
و غادر مسقط رأسه ،و هو ابن الثانية و العرشين ليلتحق بباريس التي انخرط بها يف العمل الصحفي
و السيايس ،حيث ساهم يف تحرير مجموعة من الجرائد و املطبوعات املساندة للملكية .عرب فيها عن
تأييده للملكية و مساندته ألرسة آل بوربون و مناوئته لسياسة بونابارت .و من أجل ذلك زج به يف
السجن ،و استطاع عند اقتياده إىل املحكمة أن يلوذ بالفرار مبساعدة بعض الدركيني .فصدر يف حقه حكم
باإلعدام غيابيا يف أكتوبر .1795
لجأ إىل سويرسا التي أنشأ بها ،مبساعدة أحد إخوانه ،مطبعة اختصت يف طبع و نرش املؤلفات الدينية
و املطبوعات املؤيدة للملكية .ثم عاد بعد فرتة من الزمن إىل باريس ليواصل مشواره السيايس كأحد أبرز
املدافعني عن امللكية .فعني تبعا لذلك مقرئا يف القرص بني سنتي  1813و  ،1827تاريخ إقالته من قبل
امللك شارل العارش بسبب مطالبته بإقرار حرية الصحافة .كام انتخب خالل فرتة مزاولته لهذه املهمة نائبا
يف الجمعية الوطنية بني سنتي  1815و  .1816و تحمل أيضا مسؤولية رئاسة تحرير الصحيفة املسامة
“اليومية” ( .)la Quotidienneو ظل يشغل هذا املنصب حتى تاريخ وفاته يف آخر شهر شتنرب من سنة
.1839
دخل ميدان التأليف العلمي منذ سنة  ،1805بعد أن كان قد نرش مجموعة من النصوص الشعرية و
بعض الكتابات النرثية التي أبدى فيها استعدادا للتأليف يف مجال أدب الرحلة و التاريخ و الرتاجم.
و من أشهر مؤلفاته كتاب “تراجم عامة” ( )Biographie universelleاملؤلف من أكرث من  40جزءا.
و قد رشع يف نرش أجزائه األوىل سنة  .1806و هذا الكتاب هو الذي فتح له أبواب األكادميية الفرنسية،
التي انضم إليها يف غشت  .1813و من أشهر تآليفه يف حقل التاريخ  :كناب “مكتبة الحروب الصليبية”
الذي أصدره سنة  ،1829و كتاب “تاريخ الحروب الصليبية” الذي أصدره بني سنتي  1812و  .1822و يقع
يف ستة أجزاء؛ و هو املؤلف الذي ارتأى ،قبيل سنة  ،1830إثراءه و تنقيحه قبل نرشه يف طبعة جديدة .و
لذلك قرر القيام برحلة إىل املناطق التي كانت ميدانا للحروب الصليبية قصد معاينتها عن كثب ،وضبط
أسامء املواقع .و يف شهر ماي من السنة املذكورة رشع يف القيام بتلك الرحلة رفقة زميله و مساعده جون
جوزيف -فرانسوا بوجوال.
ولد جون جوزيف -فرانسوا بوجوال يوم  28يناير  1808بإحدى مقاطعات جبال األلب ،و تويف يف
الخامس من يناير  .1880تلقى تعليمه يف بعض مؤسسات اكس -بروفانس ( )Aix-en-Provenceبجنوب
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فرنسا ثم انتقل إىل باريس و هو ابن العرشين ،حيث انخرط يف العمل الصحفي و البحث التاريخي .و
بعد فرتة وجيزة من حلوله بباريس التقى بجوزيف -فرانسوا ميشو الذي طلب منه مساعدته يف تحرير
مؤلف “مكتبة الحروب الصليبية” .و حني قرر ميشو الرحيل إىل املرشق يف ماي  1830طلب منه مرافقته
يف الرحلة.
و قد اقتحم هو اآلخر ميدان السياسة ،مثل رفيقه ميشو فانتخب سنة  1848نائبا بالجمعية الوطنية
بوصفه ممثال ملنطقة مصب نهر الرون التابعة ﻹكس -بروفانس .و ظل يعاد انتخابه حتى سنة .1851
ترك بوجوال عدة مؤلفات من بينها كتاب “تاريخ أورشليم” ( )Histoire de Jérusalemالذي أصدره
بني سنتي  1840و  ،1842و كتاب “تاريخ القديس أوغسطني  :حياته و مؤلفاته” الذي نرشه سنة  ،1844و
كتاب “مراسلة من الرشق” الذي أنجزه باالشرتاك مع ميشو.
أما باتستان بوجوال“ ،بطل” الرحلة الثانية ،فلم يكتب له أن يعمر طويال ،حيث ولد سنة  1809و
تويف سنة .1864
قىض معظم حياته يف االشتغال بصناعة التاريخ .و قد أنجز مجموعة من املؤلفات من بينها كتابا
حول “سوريا و الحملة الفرنسية” ( )La vérité sur la Syrie et l’expédition françaiseأصدره سنة
 ،1861و كتابا من جزئني حول “تاريخ الباباوات منذ القديس بطرس” (Histoire des Papes depuis
 )Saint-Pierreأصدره سنة  ،1862و كتابا استحرض فيه ذكريات الرحلة التي قام بها إىل املرشق بعد
مرور قرابة ربع قرن عىل قيامه بها ،اختار له كعنوان “حكايات و ذكريات سفر إىل الرشق” (Récits et
 ،)souvenirs d’un voyage en Orientو هو كتاب منشور بدون مقدمة أو تصدير يتضمن معلومات و
انطباعات حول املدن و القرى التي زارها ،ومن بينها مدينة نابلس ،و لذلك سندرج يف العرض ما يتضمنه
من معلومات عن هذه املدينة وعن سكانها ،و سنعتربه نصا ملحقا بالكتاب املشار إليه آنفا (أي كتاب
سفر يف آسيا الصغرى).
2.2يف التعريف بنيص الرحلتني
تنتمي املادة األساسية التي سيتشكل منها منت هذا العرض إىل كتاب أول هو “مراسلة من الرشق”،
وكتاب ثان هو “سفر يف آسيا الصغرى” ،و كتاب “ حكايات وذكريات ”...الذي اعتربناه نصا ملحقا بالكتاب
الثاين كام ذكرنا ذلك يف الفقرة السابقة.
يقع الكتاب األول يف سبعة أجزاء ،و يتألف يف املجموع من حوايل  3460صفحة من القطع الكبري.
صدرت طبعته األوىل يف باريس بني سنت ي  1833و  1835ضمن منشورات النارش و الكتبي ديكويل (�Du
 .)colletو هو عبارة عن مجموع ( ،)un recueilأو سجل ضخم يضم مجموع الرسائل التي كان يبعثها
ميشو إىل أصدقائه بفرنسا خالل الفرتة التي استغرقتها رحلته إىل املرشق بني سنتي  1830و  .1831و هذا
ما يربر عنوانه “ :مراسلة من الرشق” ()Correspondance d’Orient
يعرب ميشو يف مقدمة الكتاب عن أسفه للقراء يف كونه اكتفى بعد عودته من الرحلة بجمع
تلك الرسائل و تنقيحها و نرشها .و يضيف بأنه كان يصبو يف البدء إىل انجاز مؤلف مفصل يستجيب
للمواصفات التي يتطلبها أي بحث أكادميي من أبواب و فصول و ما إىل ذلك ،غري أن ظروفه الصحية ،و
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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أسبابا أخرى “مؤسفة” مل يفصح عن طبيعتها ،مل تسمح له بتحقيق هذا املرشوع الطموح.
و عموما ،فان تلك الرسائل متثل خالصات مشاهدات ميشو و بوجوال و ما عربا عنه من أحاسيس و
انطباعات عن السكان ،وعن الحوارض و القرى التي عرباها أو التي أقاما بها ردحا من الزمن .و قد تضمنت
الرسائل ،يف سياق عرض تلك املشاهدات و األحاسيس و االنطباعات ،فيضا من املعلومات التاريخية و
الجغرافية و السياسية و االقتصادية و االجتامعية ،و ما إىل ذلك من معلومات حول عادات و تقاليد
أوالئك السكان و سلوكياتهم و أمناط تفكريهم.
و تتوزع مجموع الرسائل التي تضمها األجزاء السبعة التي يتألف منها الكتاب كام ييل :
1.1يتضمن الجزء األول الرسائل التي كتبها ميشو منذ انطالق الرحلة من مدينة تولون ()Toulon
الفرنسية حتى الوصول إىل مدينة طروادة.
2.2يضم الجزء الثاين الرسائل التي أرسلها من ضفاف الدردنيل ،ومن مدينة القسطنطينية.
3.3يضم الجزء الثالث الرسائل التي كتبها ،و هو يف طريق الرحلة بني القسطنطينية و بيت املقدس.
4.4يضم كل من الجزء الرابع و الجزء الخامس و الجزء السادس و الجزء السابع الرسائل التي كتبها من
فلسطني و سوريا و لبنان و مرص.
و من هنا يتضح بأن ثلثي مادة الكتاب تهم املرشق العريب .و يقع نصيب فلسطني من هذه املادة يف
الجزء الخامس الذي يتضمن خمس رسائل كتبت من القدس ،وما بني رسالة أو رسالتني كتبت من كل من
بيت لحم ،و يافا ،و غزة ،و النارصية .بينام كان حظ مدينة نابلس رسالة واحدة (هي الرسالة رقم )135
و تقع يف  22صفحة 7 ،صفحات منها يتحدث فيها ميشو عن حطني وعن موقعتها الشهرية خالل الحروب
الصليبية.
يتألف الكتاب الثاين من مجلدين ،و يقع يف  1070صفحة (من بينها مقدمة يف  12صفحة
ذات ترقيم مستقل) .و قد تم نرش مجلده األول سنة  ،1840بينام نرش مجلده الثاين يف السنة املوالية .و
صدر الكتاب ضمن منشورات نفس دار النرش التي أصدرت كتاب “مراسلة” .كام جاء متنه هو اآلخر عىل
شكل “مجموع” ( )un recueilمؤلف ،يف معظمه ،من الرسائل التي كان يبعثها باتستان إىل أخيه جون
جوزيف -فرانسوا.
يضم املجلد األول الرسائل التي بعث بها من بعض مدن اليونان و مدن منطقة األناضول ،بينام يضم
املجلد الثاين الرسائل التي بعث بها من مرص و سوريا و فلسطني .و قد ورد الحديث عن مدينة نابلس
ضمن هذا املجلد يف جزء من رسالة تحمل رقم  31و متتد من الصفحة  330إىل الصفحة  ،352و هي رسالة
بعث بها إىل أخيه جون جوزيف -فرانسوا بوجوال ،و يف جزء من رسالة موالية ،تحمل رقم  33و متتد من
الصفحة  390إىل الصفحة  490؛ وهي رسالة بعث بها باتستان إىل رجل دين يدعى سيبور ()Sibour
أستاذ تاريخ املؤسسات الكنسية بجامعة اكس -بروفانس.
أما الكتاب “الثالث” الذي اعتربناه ملحقا بالكتاب الثاين ،فقد صدر سنة  1848صمن منشورات
دار النرش “مام” ( )Mameمبدينة تور ( )Toursالفرنسية .و يتألف من  284صفحة من القطع الكبري .و
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ال يتضمن أية مقدمة أو تصدير.
و الكتاب عبارة عن أربعني نصا ،وكل نص يحمل عنوانا .و ردت تلك النصوص متسلسلة و فق أرقام
رومانية و جاءت يف صيغة حيك مسرتسل ،مسهب أحيانا و قصري يف أحايني أخرى .بدأه باتستان بحديث
عن مدينة أثينا و أنهاه بحديث تحت عنوان “ :ذكريات تاريخية عن صحراء العريش و غزة” و بينهام
أحاديث و سلسلة انطباعات حول مدن أو أشخاص.
و قد تضمن الكتاب نصوصا حول بعض مدن فلسطني كالقدس و بيت لحم .و تضمن نصا من ست
صفحات ،هو النص رقم  ،33تحت عنوان “ :نابلس و السامريني” .معظم مادته عبارة عن إعادة ملا ورد يف
الرسالة  33التي يتضمنها املجلد الثاين من كتابه السالف الذكر ،لذلك سنكتفي باإلحالة عىل هذا النص عند
اعتامدنا عىل املجلد الثاين من كتاب “سفر يف آسيا الصغرى”.
3.3السياق العام الذي متت فيه الرحلتان والدواعي التي كانت و راء القيام بهام
نوضح يف مستهل هذه الفقرة بأن الرحلتان تندرجان عموما يف سياق الرحالت التي دأب الفرنسيون
عىل القيام بها إىل املرشق(و من ضمنه فلسطني بطبيعة الحال) .و قد غدت تلك الرحالت تقليدا بعد
الحروب الصليبية ،وارتفعت وتريتها منذ مطلع القرن التاسع عرش كام ذكرنا يف مقدمة هذا العرض .و يعزو
الباحث غي كالزكا ( )Guy Galazkaهذا االرتفاع إىل ثالثة أسباب رئيسية أولها بداية انفتاح فلسطني ،أكرث
فأكرث ،عىل الغرب ابتداء من مطلع القرن املذكور ،وثانيها تحسن رسعة املراكب البحرية و انتظام الرحالت
بني موانئ فرنسا و مرافئ فلسطني ،و ثالثها تحسن مرافق االستقبال يف املدن الفلسطينية .و لهذه األسباب
و لغريها ،انضم إىل “مواكب الحجيج” عدد من األدباء ،الذين كانوا يتوقون إىل زيارة البقاع املقدسة،
أو يتوقون إىل معاينة سحر مدن و قرى املرشق الذي سمعوا أو قرأوا عنه ،فأخذوا يشدون الرحال إليها
ملعاينة ذلك السحر عن كثب و الستكامل معارفهم التي تضمنتها املؤلفات التي نرشها كل واحد منهم
عقب الرحلة.
و تبدو هذه الرغبة يف تحصيل املعرفة أكرث وضوحا يف رحلتي ميشو و األخوين بوجوال العتبارين :
يتمثل األول يف كون الرحالة الثالث ينتمون لحقل البحث التاريخي ،كام سبق أن أرشنا إىل ذلك ،و هو
حقل يتسم بغلبة التفكري العلمي عىل املنتسبني إليه ،و حرصهم عىل التحري لبلوغ الحقيقة .و يتمثل
الثاين يف كون الرحلتني متتا يف مرحلة من تاريخ فرنسا (و غرب أوربا عامة) أصبح فيها الدافع العلمي-
املعريف من بني الدوافع القوية التي أملت القيام برحالت هذه املرحلة .و هذا ما أوضحه فرانسوا البالنش
( )François Laplancheيف مقال نرشه سنة  ،2000يستفاد منه بأن رحالت الفرنسيني إىل فلسطني كانت
وراءها بواعث دينية خالل العرص الوسيط  ،ثم أصبح يدفع للقيام بها خالل القرون  16و  17و  18حب
االستطالع ،و ابتداء من مطلع القرن  19أصبحت وراء القيام بها دوافع علمية-معرفية تأكد تأثريها بعد
الحملة عىل مرص .
و ما نذهب إليه بخصوص هذا الداعي العلمي-املعريف ،تفصح عنه إىل حد ما مقدمة الجزء األول،
و مقدمة الجزء الثاين من كتاب “مراسلة من الرشق” .و تؤكده بوضوح أكرث مقدمة كتاب “سفر يف آسيا
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الصغرى”؛ حيث تفيد هذه املقدمات بأن الرحلتان كانت ورائهام دواع علمية يف املقام األول.
فقد ذكرنا فيام مىض أن ميشو ارتأى القيام بتحريات يف امليدان الذي شهد وقائع الحروب الصليبية
قبل القيام بنرش طبعة جديدة للموسوعة التي أنجزها تحت عنوان “تاريخ الحروب الصليبية” .وبعد ميض
بضع سنوات عن تلك الرحلة اتضح مليشو بأن “خارطة جغرافية الحروب الصليبية” التي كان يسعى لرسم
معاملها غري متكاملة ألن مناطق أخرى تأثرت مبجريات تلك الحروب مل يقم و مساعده بوجوال بزيارتها،
لذلك طلب هذا األخري من أخيه باتستان زيارتها للقيام بتحريات فيها .و يعرب باتستان بوجوال عن ذلك
بقوله “ :اتضح من خالل تصفح كتاب “مراسلة من الرشق” بأن ميشو ،الذي عرب البحار لزيارة ميدان
الحروب الصليبية ،مل يتمكن من استكشاف جميع األمكنة التي تأثرت بهذه الحمالت الكربى .و من ثم،
تبني بأن جغرافية الحروب الصليبية ظلت تشوبها بعض النقائص ”...و يضيف قائل يف موضع آخر “ :حني
انطلقت يف اتجاه الرشق سنة  1836كنت مزودا بنصائح و تعليامت السيد ميشو .فقد سافرت ،أنا بدوري،
لحساب تاريخ الحروب الصليبية .و قد قمت بالتطواف يف جميع مناطق آسيا الصغرى ،و بالد الرافدين و
سوريا الرشقية ،و بني يداي املصنفات اإلخبارية القدمية و مؤلف ميشو يف التاريخ .و بعد عوديت ،كنت يف
غاية الفرح و أنا أمنح مليشو حصيلة أبحايث الجغرافية”.

ثانيا  :صورة نابلس و سكانها في أعين الرحالة الثالث
ذكرنا فيام مىض بأن حديث الرحالة الثالث عن نابلس و عن سكانها ورد يف رسالة يتضمنها الجزء
الخامس من كتاب “مراسلة من الرشق” ،و يف رسالتني يتضمنهام املجلد الثاين من كتاب “سفر يف آسيا
الصغرى” ،و يف نص (معلوماته مكررة) يتضمنه الكتاب الثالث املوسوم ب “حكايات و ذكريات” ،و من ثم
فإن عرض معامل الصورة التي قدموها عن نابلس و عن سكانها يقتيض منا القيام بعملية تركيب( (�mon
 )tageلعنارص تلك الصورة املوزعة عىل الرسائل الثالث.
انطلق ميشو من مدينة القدس يف اتجاه مدينة نابلس يوم  5يونيو من العام  1830رفقة فرنيس
مختص يف علم النبات و ترجامن من أهايل فلسطني .و قد سلك موكبه الطريق الرابط بني القدس و نابلس
عرب قرية بري ( )Birالتي ينعتها باملناسبة بكونها “باحة” اسرتاحة بالنسبة للمسافرين و للقوافل .و قد قىض
فيها و رفيقاه ليلة ثم انطلقوا يف الصباح نحو نابلس.
أما باتستان بوجوال ،الذي حل بفلسطني ست سنوات بعد ذلك ،فقد سلك اتجاها معاكسا ،حيث بدأ
بزيارة مدينة نابلس ومنها اتجه إىل القدس .و قد وصل إىل نابلس عرب قرية فوله ( )Foulehالتي تبعد
عنها بحوايل  12ساعة من امليش .و منها سلك طريقا يتجه من الشامل إىل الجنوب أفىض به إىل جبال
سامرة تاركا مدينة جنني يف اتجاه اليسار .ثم مر بقرية جبع ( )Djabaو اخرتق منطقة جرداء صلبة يف
اتجاه نابلس.
1.1محيط مدينة نابلس
تبتدأ الصورة التي ينقلها ميشو عن نابلس بلقطة عن محيطها الطبيعي .حيث يذكر بأن املجال الذي
سلكه حتى وصوله إىل قرية بري تغلب عليه القحولة ،أما بعد هذه القرية فإن املجال يأخذ يف اكتساء يشء
من الخرضة بفعل وجود غطاء نبايت تتزايد نظارته و كثافته كلام ابتعد املسافر عن قرية بري يف اتجاه جبل
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سيلو ( .)Siloو يتألف هذا الغطاء النبايت يف جزء منه من مجموعة أشجار و شجريات تفسح املجال ،كلام
واصل املسافر اخرتاق سلسلة املرتفعات ،ملجموعة من الفضاءات التي اعتنى األهايل أشد عناية بإعدادها
عىل شكل مدرجات منتظمة تتدرج من األسفل إىل أعىل املستويات ،خصصوها ملختلف أصناف املزروعات
و املغروسات ،بينام أقاموا مرافقهم السكنية يف أعىل القمم .و متثل أشجار الزيتون أهم أصناف األشجار
املثمرة التي تنترش بهده املدرجات.
و قد شدت هذه املدرجات انتباه باتستان بوجوال بدوره؛ حيث عرب عن إعجابه بها .و مثن ،و هو
يتحدث عنها جهود األهايل يف تطويع الطبيعة بأدوات معدنية بسيطة.
و أهم انطباع يسجله ميشو و باتستان يف وصفهام هو أن نظارة هذه املواقع تطرب النفس و تنيس
املسافر تلك الكآبة التي يشعر بها و هو يسلك بعض املناطق القاحلة.
متثل هذه املرتفعات و الجبال أهم الوحدات الطبيعية يف خريطة بالد سامرة ( ،)la Samarieو تحتل
مدينة نابلس مركز هذه البالد املترضسة .التي يالحظ ميشو بأنه ال وجود فيها ألودية واضحة املعامل عىل
السطح ،ومع ذلك فتخرتقها سيول عارمة يف فصل الشتاء دون أن تبدو يف فصل الربيع املجاري التي سلكتها
تلك السيول.
يفيدنا كل من ميشو و باتستان بأن الزراعة متثل أساس حياة األهايل يف هذه املنطقة .و رغم صعوبة
تضاريسها و ندرة مياهها ،فهم يجتهدون يف الحصول عىل كميات من الحبوب وكميات من الخرضاوات و
البقول ،فضال عن كميات من القطن و أنواعا من الثامر و أهمها الزيتون .و يسجل ميشو يف هذا الشأن
بأن املنطقة تجود مبحصول وافر من الزيتون ،و لكن السكان ال يحسنون إعداد هذا املنتوج للحصول
عىل كميات عالية الجودة من الزيوت .و كأنه يوحي بذلك بأن أهايل بالد سامرة ليسوا عىل دراية كافية
بعمليات جني الزيتون وتحضريه الستخالص الزيوت ،رغم أن جميع سكان أقاليم حوض البحر املتوسط
يشرتكون عموما يف استعامل نفس طرائق الجني و اإلعداد ونفس تقنيات استخالص الزيوت ،و أن درايتهم
بهذه الطرائق و التقنيات تعود إىل أزمنة غابرة .و مع ذلك فان ميشو يستدرك مالحظته بالقول بأن
الكميات املستخلصة من الزيوت تفوق حاجيات األهايل ،و إن ما يفضل منها يكفي لسد حاجيات سكان
دمشق و القدس .و باستثناء الزيوت ،فإن السامريني ال يصدرون أي منتوج  ،حسب شهادة ميشو ،الذي
يقر يف هذا الشأن بأن بالد سامرة ال توجد بها منافذ و ال آثار لبقايا مسالك رومانية .و معنى هذا اإلقرار
بأن البالد مل تكن تربطها يف املايض ،كام يف زمن الرحلة ،أية عالقات تجارية بالعامل الخارجي.
و يرى ميشو بأنه بقدر ما أعاقت الجبال و املرتفعات عملية االستثامر الزراعي األمثل للمجال ،و حالت
بني بالد سامرة و العامل الخارجي ،فقد منحت السامريني الحامية و شكلت درعا واقيا لهم ضد أي هجوم
من قبل القوى املجاورة .ومن ثم ،فلم يكن لهم من أعداء سوى الباشوات حسب زعمه.
2.2ميشو يطرق أبواب مدينة نابلس
استغرقت رحلة ميشو بني قرية بري و نابلس ما ينيف عن العرش ساعات من امليش .وجد نفسه بعدها
عند مدخل املدينة التي حل بها ،رفقة عامل النبات و الرتجامن ،يف الصباح الباكر و سلكوا زقاق “البازارات”
يف اتجاه الخان املخصص للمسافرين .و يقع هذا الخان مبحاذاة املسجد الذي كان ،كام يذكر ميشو ،كنيسة
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زمن الحروب الصليبية.
يروي ميشو أنه حل مبدينة نابلس مع بدء رفع آذان الفجر و بداية حركة الجوالن يف املدينة ،فرأى
املصلني يتجهون صوب املسجد و رأى مجموعة من النسوة ترتدي كل واحدة منهن كساء يلف جسدها
من الرأس إىل أخمص القدمني كن يدرن وجوههن نحو الحائط تفاديا للنظر إىل هؤالء األجانب .و بعد
برهة أتاه و رفيقاه حارسان ،مكلفان بحراسة الباب الذي ولجوا منه املدينة ،يريدان استخالص مبلغ من
املال فيام يشبه “ مكس دخول املدينة” الذي يؤديه األجانب .فرفض ميشو و مل يستسلم لوعيدهام،
فاضطرا لالكتفاء بطلب بعض القطع النقدية “بقشيش” و انرصفا .و بعد برهة من دخوله املدينة أتاه و
رفيقاه حاخام طلب منهم مرافقته إىل الهيكل الكائن باملدينة ،حيث أخرج من إحدى الخزانات نسخة
ملفوفة من التوراة مكتوبة بخط عربي أطلعهم عليها دون أن يسمح لهم بلمسها.
و لعل أهم ما يسرتعي االنتباه يف رواية ميشو هو أن بعض الرجال ،ممن ينعتهم باألتراك ،كانوا
ينظرون إليه و إىل رفيقه بنوع من االشمئزاز و هم يتجهون لتأدية الصالة .و يبدو أن رد فعله تجاههم
متثل يف نوع من الشامتة .حيث يذكر أن هؤالء الرجال يتجهون ألداء الصالة يف مسجد ال يعلمون بأنه كان
كنيسة زمن سيطرة املسيحيني عىل املنطقة ،و أن مجمعا دينيا انعقد به آنذاك .بل يزعم أن هؤالء الرجال
كانوا يشتمونهام بقولهم “ :ماذا جاء يفعل هؤالء الكالب املسيحيون مبدينة نابلس؟” .و يخلص إىل القول
بأن سلوكهم هذا يفيد بأن املدينة ال عهد لها مبسافرين أوربيني.
3.3وصف مدينة نابلس
مل يخص ميشو مدينة نابلس بوصف و هو بداخلها ليكتيس وصفه نوعا من الدينامية و التفاعل مع
مكونات املكان ،بل قام بذلك و هو يغادرها .حيث توقف يف لحظة تأمل عند مشارفها ليفيدنا بأن مدينة
نابلس هي مركز إقليم السامرة .تقع يف منخفض مخرض إىل الرشق من جبل جرزيم ( .)le Garizimو
نابلس هي املدينة املعروفة قدميا بشكيم .استمدت اسمها من اسم نيابول ( )Néapoleاإلغريقية التي
تحتل موضعها بالذات .و قد استبدل عرب سوريا اسم نيابولس باسم نابلس.
تقع مدينة نابلس بني جبل سامرة ( )Morio Samaritainو جبل عيبال ( .)Hèbalو ال متثل بالنظر إىل
امتداد أسوارها و عدد سكانها إال النصف بالنسبة ملدينة القدس .تحيط بها أسوار غري مرتفعة ،وال تتصل
بهذه األسوار أبراج أو أخاديد .و ميكن اإلحاطة بها يف حوايل  25دقيقة .و مبا أن جبل جرزيم يحارصها أكرث
من محارصة جبل الزيتون ملدينة القدس ،فإنها ال تصمد أمام أية رضبة تتلقاها بواسطة السالح الناري؛
بحيث إن قطعة مدفعية كافية بعد ثالث طلقات من تدمري أبوابها الخشبية.
يبدو السفح الرشقي لجبل جرزيم عاريا من أي غطاء نبايت ،أما سفحه الغريب فتغطيه أشجار تتصل
بالغابة القيرصية ( ،)la foret Césaréeو هي أشجار غري منتظمة و غري شاهقة كأشجار غابة طابور
(.)Thabor
يسجل ميشو بأن صوامع مدينة نابلس و منشآتها املكسوة بلون أبيض ساطع متنح إحساسا شاعريا،
كام أن أشجار الزيتون التي تحيط بها كالحزام متنحها منظرا أخاذا .و لكن املدينة يف حد ذاتها حزينة و
صامتة كباقي مدن املرشق .و يعرب باتستان هو اآلخر عن نفس اإلحساس .و يذكر أن الربوة التي يتواجد
فوقها قطعة فريدة من نوعها  ،مل يخلق الله مثيال لها يف بالد املرشق .فهي تتيح إمكانية اإلرشاف عىل كل
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جهات املدينة التي تبدو من عىل تلك الربوة يف غاية الروعة و البهاء .و يؤكد بدوره الحقيقة التي ذهب
إليها ميشو ،و هي أن مدينة نابلس مجرد حارضة فقرية و كئيبة و ال حركة فيها و ال ثروة .و قد كانت قبل
حملة إبراهيم باشا أكرث مدن فلسطني ازدهارا.
4.4إدارة مدينة نابلس
يفيدنا كل من ميشو و باتستان بأن تدبري الشأن العام يف مدينة نابلس و القرى التابعة لها يرشف
عليه “املتسلم” املدعو سليامن عبد العايص“ ،إحدى صنائع محمد عيل” ،الذي يحمل لقب “األمري” .و
يدير مجموع بالد السامرة عىل هيأة إقطاعة عىل غرار “األمري” بشري يف لبنان .يقيم يف مدينة نابلس و
يعمل تحت إمرته مساعدون و أعوان يجوبون البالد و يجبون رضيبة “املريي” (.)le miri
و يوضح باتستان بوجوال ،الذي خص هذا الجانب ببضعة أسطر ،بأن قرى و حوارض بالد السامرة
كانت خاضعة قبل عهد إبراهيم باشا لزعامات محلية تابعة للدولة العثامنية .و مل تكن سلطة هذه
الزعامات مطلقة .فقد كان األهايل يعيشون فيام يشبه حالة فصالة ( )en vasselageشبيهة بالحالة التي
كان يعيشها سكان القرى يف غرب أوربا خالل العرص الوسيط .و رغم ذلك ،فقد كان التوتر يشوب عىل
الدوام عالقة السامريني ،عامة و النابلسيني بوجه خاص ،مبمثيل السلطة العثامنية الذين تعاقبوا عىل إدارة
سوريا و فلسطني .و اشتدت حالة التوتر أكرث خالل سيطرة املرصيني عىل سوريا و فلسطني ،حيث انتفض
األهايل يف أكرث من مناسبة و دفعوا مثنا باهظا نظري موقفهم هذا .و لعل أهم االنتفاضات تلك التي حدثت
سنة  1834وتحولت إىل ثورة عارمة .و لذلك خصها باتستان بوجوال ببضع صفحات تستحق أن نلخص
مضمونها يف بضعة أسطر.
يفيدنا باتستان بوجوال بخصوص هذه الثورة بأن املرصيني أثقلوا كاهل األهايل بأنواع شتى من
الرضائب و املكوس و املغارم بعد سيطرتهم عىل سوريا و فلسطني .فساءت أحوالهم ،و انترش التذمر يف
أوساطهم و أصبحوا يتحينون فرصة التخلص من هذا الوضع.
فحدث أن استغل سكان منطقة الخليل و بالد السامرة و بالد يهودا فرصة عدم نزع سالحهم من قبل
إبراهيم باشا ،فتزعموا الثورة ،نيابة عن مجموع سكان فلسطني و سوريا ،ضد إبراهيم باشا .و تصدر هذه
الثورة النابلسيون بزعامة الشيخ قاسم حكمت الذي قاد جموع الثوار نحو مدينة القدس التي اقتحموها و
أفنوا “الثالمثائة جندي الذين كانوا يؤلفون الحامية العسكرية املرابطة بها”.
فتحرك إبراهيم باشا عىل التو يف اتجاه مدينة القدس عىل رأس ثالث فيالق عسكرية ،بينام انضم كل
من استطاع حمل السالح من الفلسطينيني إىل معسكر الثوار الذين أصبح عددهم ،حسب إفادات باتستان
بوجوال ،يناهز األربعني ألف رجل .فرضبوا حصارا عىل مدينة القدس ،ابتدأ يوم  8يونيو و دام حوايل 18
يوما .فاضطر محمد عيل إىل التحرك شخصيا عىل رأس جيش قوي نحو فلسطني لفك الحصار عن القدس
و نجدة ابنه .غري أنه ارتأى تجريب أسلوب التفاوض بدل اللجوء إىل القوة .فتوقف تبعا لذلك عند حدود
يافا و بادر بإطالق رساح الزعيم أيب غنوش الذي كان يحظى بنفوذ بني األهايل .و رشع يف التفاوض مع
الشيخ قاسم حكمت معلنا قبول جميع مطالبه نظري رفع الحصار عن مدينة القدس .و كان من بني أهم
تلك املطالب  :تراجع الجيوش املرصية و إصدار عفو شامل يف حق الثوار والعدول عن سياسة احتكار
التجارة و إلغاء رضيبة “الفردي” املفروضة عىل أفراد األرس و خفض الرضائب إىل املستوى الذي كانت عليه
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خالل عهد عبد الله باشا.
و عاد شيخ النابلسيني من يافا بعد أن تلقى وعودا و تطمينات من محمد عيل و إبراهيم باشا .و
يسجل باتستان بوجوال يف هذا املقام بأن الشيخ اكتفى بالوعود “عىل عادة الرجال الرشفاء” دون طلب
ضامنات مكتوبة.
و هدأت األوضاع و اطأمنت األنفس ،و لكن لفرتة قصرية استغلها إبراهيم باشا يف إعادة بناء قواته.
فنكث العهد وعاد إىل فلسطني عىل رأس جيش قوامه  16ألف محارب عاثوا يف األرض فسادا.
و كان نصيب نابلس من هذا القصاص أشد ،حيث دمر الجند عمرانها و أبادوا أهلها .و إذا صدقنا ما
يذهب إليه باتستان بوجوال ،فقد فقدت مدينة نابلس منذ اندالع الثورة إىل اليوم (أي حتى حدود سنة
 )1837أكرث من ألفي نسمة .وإن املنازل و املباين ال زالت تحمل آثار قذائف املدفعية املرصية.
و رغم عدم إثارته مجددا لهذا املوضوع يف النص الذي خصه “لنابلس و السامريني” يف كتابه “حكايات
وذكريات سفر إىل الرشق” ،فان باتستان بوجوال يذكر بدون تحفظ بأن أهايل بالد السامرة و مدينة
نابلس رزحوا طيلة أعوام تحت عبئ الرضائب و املكوس .و قد كان من املمكن جدا أن يعيشوا يف دعة و
اطمئنان لوال الطغيان الذي كان مسلطا عليهم تارة من ضفاف البوسفور و تارة من ضفاف النيل.
 5سكان مدينة نابلستتضمن رسالة جوزيف -فرانسوا ميشو معطيات رقمية بالغة القيمة تفيد بأن عدد السكان املستقرين
خلف أسوار مدينة نابلس يناهز حوايل  9000نسمة .ميثل اليهود قرابة ثلث عددهم كام هو الشأن يف
مدينة القدس.
و يفيدنا بأن هؤالء السكان هم أكرث سكان سوريا حركة و حيوية .و ينبهنا بكونه سيستغل هذا املقام
ﻹبداء جملة من املالحظات حول هؤالء السكان :
فيسجل كأول مالحظة بأن النابلسيني جبلوا منذ أقدم العصور عىل حب الحرية عىل شاكلة قبائل
الصحراء ،فهم ميقتون العيش تحت أي طوق ،شديدي املراس و ال ميكن إخضاعهم إال بالقوة .و هم عىل
استعداد دائم للثورة عند أول فرصة تتاح لهم للقيام بذلك .و ال يخضعون إال يف انتظار الفرصة التي
يثورون فيها .و ال متثل معاهدة سالم بالنسبة للنابلسيني سوى مجرد هدنة يظلون فيها متأبطني ألسلحتهم
و أيديهم عىل الزناد.
و لتأكيد ما يذكره عن طبيعة هذا املجتمع املشاكس ،يدعونا إىل النظر فقط إىل أي فالح من فالحي
بالد السامرة  :فهو يحمل دامئا بندقية طويلة و يضع خنجرا يف حزامه و يرتدي قميصا فضفاضا يذكر
بالقميص ( )la saieالذي كان يرتديه الرجال زمن الرومان.
لقد تعود سكان مدينة نابلس ،و سكان بالد السامرة عموما ،التصدي خلف جبال بالدهم لسلطة
الباشاوات األتراك؛ بحيث مل يكن مبقدور باشاوات دمشق ،خالل العهد السابق عىل باشوية إبراهيم ،فرض
سلطتهم عىل األهايل سوى عن طريق إحداث الشقاق بينهم.
و يسجل ميشو كثاين مالحظة بأن طبيعة املشاكسة التي توقف عند تجلياتها عىل الصعيد السيايس
لها أيضا تجليات عىل الصعيد الديني و العقدي .فالنابلسيون ،حسب إفاداته ،ال ميكن إخضاعهم ،أو التأثري
عىل معتقداتهم .و يذهب إىل القول بأن التعصب منترش يف أوساطهم .و يذكرنا يف هذا الشأن بالزمن الذي
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كان فيه السيد املسيح مينع من دخول أية قرية؛ ألن األهايل كانوا “يعرفون من خالل الوجهة التي تأخذها
قدماه و خطواته ،بأنه ينوي االتجاه صوب مدينة القدس” .و يخلص يف هذا الصدد إىل القول بأن بالد
السامرة ،عامة و مدينة نابلس بشكل خاص ،ينعدم فيها و جود شخص مسيحي أو يهودي أجنبي .و كأنه
يذكرنا هنا مبا سبق أن قاله بأن سكان مدينة نابلس ال عهد لهم باألجانب.
و يستغل ميشو هذا األمر ليفيدنا بأن عدد اليهود الكرايث ( )les Caraitesاملتواجدين خارج املدار
الحرضي ملدينة نابلس ال يتجاوز  300أرسة .و هم مستقرين مبختلف القرى و ال زالوا عىل عادة أسالفهم
يرتادون كل سنة أطالل هيكلهم ،الذي تم تدمريه منذ ألفي سنة ،لتقديم القرابني .و لقد سبق لهم يف
القرن السادس عرش أن راسلوا السيد سكاليجر ( )Scaligerإلثارة اهتاممه حول أوضاعهم .كام أنهم راسلوا
السيد سايس ( )Saciيف نفس املوضوع خالل القرن التاسع عرش .و من غريب الصدف ،حسب تعبري ميشو،
أن العلم مثل يف فرتة ما أداة وصل بني بطريق املشارقة و فئة من سكان سوريا .و يضيف موضحا يف نفس
السياق ،بأن العلم الذي يجعلنا نستحرض اليوم هذه الواقعة ،ال يقدم لنا شواهد تاريخية عن بالد السامرة.
فالذكريات التي ميكن استحضارها يف هذا املقام ضحلة .و يعزو ذلك إىل كون الحروب الصليبية مل ترتك
هنا آثارا واضحة .و بناء عليه ،حسب ميشو ،فان قامئة األعالم الذين ميكن استحضار أسامء بعضهم فارغة
و يجب االرتقاء إىل أقدم العصور للوقوف عند اسم اﻹسكندر الذي نجح يف إقامة مستعمرة مقدونية ببالد
السامرة بعد أن أجىل عنها أهاليها و منذ هذا العهد جعل اليهود الكرايث من شكيم ،التي هي نابلس
الحالية ،مدينتهم الروحية.
و ال بأس من املالحظة هنا أن ميشو ال يخفي تعاطفه مع هذه الطائفة التي سعى مجتهدا أن يكتب
لها تاريخا ،فتعذر عليه األمر .و رغم ذلك متادى يف العناد حتى أنه اخترص تاريخ بالد السامرة ،و تاريخ
مدينة نابلس ،يف حقبة زمنية برز فيها دور هذه الطائفة عىل صعيد أحداث املنطقة.
و عىل غرار رسالة جوزيف -فرانسوا ميشو ،فان رسالة باتستان بوجوال تتضمن معطيات رقمية
حول عدد سكان مدينة نابلس تفيد بأنها تضم حوايل ستة آالف مسلم و أربعامئة مسيحي من املنشقني
( )Schismatiquesو مائتي يهودي أرثوذوكيس و مائة فرد من السامريني.
و املالحظ أنه خص هذه الطائفة دون سواها بعدة صفحات من رسالته .و من جملة ما قاله يف
حقهم أن أصولهم تعود إىل القرن السابع قبل ميالد املسيح ،و بالتحديد منذ أن استوىل شلمنرص ملك
األشوريني عىل بالد السامرة .فقد قام بأرس و تهجري عرشة فبائل إىل ضفاف نهر دجلة .و أعاد تعمري بالد
السامرة مبستوطنني استقدمهم من بالد امليديني ( .)Mèdesو مل يفتأ أن أنترش يف أوساط هؤالء طاعون
أذهب منهم خلقا كثريا .و ترضعوا إىل آلهتهم الطينية أن تخفف عنهم البالء و التمسوا من ملك األشوريني
أن مينحهم نفرا من العربيني الذين كان يحتجزهم لتقدميهم كقرابني.
و منذ هذا العهد أطلق رجال الدين “االرسائليون” عىل الكوثيني تسمية “السامريني” أو “السمريني”.
و يضيف بأن السامريني هم وحدهم الذين حافظوا عىل نسخة من التوراة مكتوبة بالخط العربي توجد
بالهيكل الكائن مبدينة نابلس.
و يضيف باتستان بوجوال يف نفس السياق بأن اليهود كانوا يستعملون جميعهم نفس الخط لكتابة
الكتب املقدسة ،و لكن خالل فرتة ما يعرف باألرس البابيل استحسن اإلرسائيليون الخط الكلداين فتخلوا عن
خطهم ليتبنوا خط شعب ضفاف نهر الفرات .و إن السامريني الذين يناصبون اليهود العداء مل يقبلوا قط
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استعامل هذا الخط األجنبي.
و يذهب باتستان بوجوال إىل االعتقاد بأن الخالف الذي حدث بني القبائل ،و الذي أدى إىل انقسامها،
ميكن اعتباره دليال واضحا عىل أصالة كتب سيدنا موىس .و مبا أن السامريني و اليهود أصبحوا يشكلون بعد
هذا االنقسام فرقني بينهام عداء متصل  ،فان كل فريق كان عىل استعداد لشجب أي تغيري يدخله أحدهام
عىل كتبهم املقدسة .و يجزم باتستان بوجوال يف ذات الوقت بأن ال أحد من رجال الدين أو من رجال العلم
املختصني يف اللغة العربية يقر بأن هناك اختالفا جوهريا بني نص التوراة املكتوب بالخط الكلداين و نص
السامريني املكتوب بالخط العربي.
و بعد بضعة اسطر خصها باتستان بوجوال للتذكري مبراحل تاريخ السامريني ،خلص إىل القول بأن املائة
سامري املقيمني مبدينة نابلس ،و الخمسون نفرا املقيمني بغزة هم اليوم (أي زمن الرحلة) بقايا طائفة
السامريني األوائل .و إن السامريني املقيمني بنابلس ليست بحوزتهم ممتلكات عقارية .و ال ميارسون أي
نشاط زراعي .و ليس لهم من دخل سوى ما تدره عليهم األنشطة الحرفية التي يزاولونها .و من ثم فهم
يعيشون ،حسب زعمه ،يف وضعية مادية صعبة ،حتى أن فقرهم أصبح مرضب أمثال يف مختلف أنحاء
فلسطني .كام أنهم يعيشون منعزلني يف أحد أفقر و أقذر أحياء نابلس.
و يزعم أنه شاهد بعضهم .فهم يرتدون قمصانا طويلة سوداء و عاممة حمراء .و حني يرغبون يف
التوجه إىل هيكلهم يرتدون لباسا أبيضا .و هم عموما متسخني .متيل مالمح أوجههم إىل السمرة ،و كل
يشء فيهم يبدو غريبا.
و يفيدنا باتستان بوجوال بأن األنجليزيني حاولوا جاهدين حملهم عىل اعتناق الربوتستانتية،
ووعدوهم مبنحهم أمواال طائلة إن هم قاموا بذلك ،و لكنهم رفضوا و قاوموا مختلف أشكال اإلغراء.
مام ال شك فيه أن املادة التي تتضمنها صفحات الشق الثاين من هذا العرض تسمح بتسليط الضوء عىل
الصورة التي نقلها إلينا الرحالة جوزيف -فرانسوا ميشو و األخوان بوجوال عن مدينة نابلس و سكانها.
و الراجح أنها صورة واقعية ،تعكس إىل حد بعيد واقع نابلس و النابلسيني زمن الرحلة .و ال تتضمن
عنارص الصورة ملسات شاعرية كثرية أو انطباعات تجنح نحو الخيال كتلك اللمسات و االنطباعات التي
تتضمنها مصنفات األدباء الفرنسيني الذين زاروا بعض مدن فلسطني خالل النصف األول من القرن التاسع
عرش أمثال شاتوبريان و المارتني و فلوبري.
و بناء عليه ،فإننا نعتقد أن الصورة املنقولة هي صورة عاملة تندرج يف إطار الجهود التي رشع مثقفو
فرنسا يف بذلها منذ مطلع القرن التاسع عرش لبناء معرفة عاملة حول فلسطني .و يتأكد هذا األمر إذا
علمنا بأن العنارص التاريخية و الجغرافية والدميوغرافية و السوسيولوجية التي تقوم عليها الصورة التي
قدمها الرحالة الثالث تتطابق مع الحقائق التي تتضمنها كثري من الدراسات و األبحاث العربية و األجنبية
الحديثة التي تناول أصحابها جوانب من تاريخ و جغرافية ومجتمع فلسطني عامة ونابلس بوجه خاص.
و لكن ال مناص من التأكيد يف هذا املقام بأن الرحالة الثالث اختاروا الرتكيز عىل بعض عنارص الصورة
التي قدموها لنا عن نابلس و عن سكانها ،و نعني هنا تركيزهم عىل طائفة السامريني التي خصوها
بصفحات مطولة دون غريها من الطوائف و الفئات االجتامعية .و إذا كانت بعض املربرات املعرفية أو
املنهجية تدعوا إىل االهتامم باألقليات ،فال شك أن دواع أخرى كانت وراء هذا االهتامم املبالغ فيه بطائفة
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ال يتجاوز األفراد املكونني لها مائة نفر.
و مهام يكن من أمر ،فال باس أن نسجل بأن جوزيف-فرانسوا ميشو و جون جوزيف-فرانسوا بوجوال
و باتستان بوجوال تجشموا عناء السفر ،و كابدوا املشاق ،و أنفقوا األموال لينقلوا ألجيال ما بعد القرن
التاسع عرش ،ومن بينها األجيال العربية ،مشاهداتهم عن مدن و قرى فلسطينية زاروها و عاينوا أحوال
سكانها عن كثب ،و من بينها مدينة نابلس و القرى الواقعة يف محيطها .فوفروا بذلك للقارئ عامة ،و
للباحث بوجه خاص ،مادة ذات قيمة بالغة ال مناص من اعتامدها يف أي بحث يروم إثارة بعض الجوانب
التي تهم مدينة نابلس أو سكان نابلس خالل النصف األول من القرن التاسع عرش.
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المحاور:
1 .1مسيرة اإلتحاد النسائي والمراحل التي مرت بها.
•مرحلة التأسيس (.)1921-1948
•ما بني النكبة والنكسة (.)1948-1967
•ما بعد النكسة اىل اآلن ( 1967وحتى اآلن)
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2المشاكل والمعيقات والتحديات في مسيرة اإلتحاد النسائي.
•خاصة بالعمل الخريي يف فلسطني.
•خاصة بجمعية اإلتحاد النسايئ العريب.

.3

3تطلعاتنا للمستقبل.
•خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.
•تحقيق قيم التميز واإلتقان والشفافية.
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1 .1مسيرة اإلتحاد النسائي والمراحل التي مرت بها.
أوال :مرحلة التأسيس.
جاءت فكرة إنشاء تجمع نسوي يف نابلس يعني بشؤون املرأة والتي كانت أكرث الفئات املترضرة من
الظروف السياسية واالقتصادية التي مرت بها املنطقة حيث انعكست جملة هذه األحداث عىل املنطقة
وعاشت يف اجواء عاتية من الفقر والجوع واملرض لدى غالبية ابناء شعبنا الفلسطيني عموما واملرأة بشكل
خاص.
لقد شكلت رغبة املرأة الفلسطينية عموما والنابلسية خصوصا يف العطاء وشد ازر الرجل وتخفيف أعباء
الحياة باملشاركة اإليجابية والفعالة دافعا اساسيا وهاما عرب عن وعي املرأة الفلسطينية ونضوجها وفهمها
وإدراكها للواقع الذي تعيش فيه فانطلقت لخدمة أبناء شعبها والحقا عرب مراحل التاريخ تطورت هذه
الخدمات وتم مأسستها.
•تاسست جمعية اإلتحاد النسايئ العريب عام  1921عىل يد مجموعة من سيدات فلسطني ونابلس
وغرست جذورها قوية يف أعامق العمل االجتامعي والخريي خدمة ألبناء شعبنا الفلسطيني بإدارة
وقيادة سلسله متعاقبة من الهيئات اإلدارية من بنات نابلس ممن نذرن انفسهن لعمل الخري لصالح
ابناء شعبنا الفلسطيني.
•يسجل لآلنسة مريم هاشم بنت مدينة نابلس والتي أخذت زمام املبادرة لحشد ثله طاهرة من بنات
نابلس للقيام بهذا الواجب نيابة عن كافة النساء.
•عاشت البالد العربية فرتة تأسيس الجمعية ظاهرة تحرير املرأة والتي بطريقه أو بأخرى شجعت
النساء يف فلسطني والعامل العريب عىل اخد زمام املبادرة ،إال أن النساء يف نابلس كن متميزات يف
تحرير املرأة فركزن عىل جوهر التحرير وليس عىل شكله والذي قادته هدى شعراوي بخلع (املالية)،
فكان تحرير النساء يف نابلس مبحاربة األمية والحرص عىل تعليم النساء وخدمة الجرحى واملصابني
والفقراء واأليتام من ابناء شعبنا.
ثانيا :ما بني النكبة والنكسة ( )1948-1967
متكنت الجمعية خالل هذه املرحلة من االنتقال اىل مأسسة العمل الخريي يف فلسطني وبناء مؤسسات
تتبع للجمعية تساعدها يف تحقيق أهدافها حيث تم :
•املساهمة يف تقديم خدمات اإلسعاف واإلنقاذ لجرحى ومصايب جيش اإلنقاذ يف مستشفى الشهباء
عام  1948والذي أقيم يف مركز رشطة املدينة حاليا وقد برز من املتطوعات يف مدينة نابلس كل من:
اآلنسة فاطمة سعيد أبو الهدى حيث تولت يف املساعدة يف إعداد الطعام ،اآلنسة عدله عبدالقادر
فطاير حيث تولت مهمة املساعدة يف غرفة العمليات والسيدة برشى سعيد بك طوقان حيث تولت
مهمة تقديم املساعدات الدفاعية والتمريض.
•جمع التربعات العينية واملادية ملساعدة املهجرين.
•بدء العمل إلقامة مستشفى توليد اهتم بتقديم خدمات الوالدة لالجئات الفلسطينيات.
•تأسيس النادي الثقايف وتسجيله عام .1952
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•تأسيس مركز دار اليتيامت عام .1952
•تأسيس مركز النور للكفيفات عام .1962
•بعد انتهاء الحرب عام  1948وعىل أثر ما تعرضت له األرايض الفلسطينية والشعب الفلسطيني
كأثر مبارش للنكبة ،فقد حرصت الجمعية عىل ان تسهم بدورها يف خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني
للتخفيف من آثار النكبة حيث نشطت مع املؤسسات األخرى من أجل نرصة املستضعفني ومساعدة
املهجرين وتقديم ما أمكن لهم من عون ومساعدة يف إطار العمل الخريي واالجتامعي واإلنساين ومل
تدع مجاال اجتامعيا خرييا إال وسلكته.
•نجحت الجمعية خالل هذه الفرتة من إنشاء مستشفى ملعالجة النساء واألطفال من أبناء الالجئني
الفلسطينيني مبؤازرة من هيئة الصليب األحمر الدولية يف عام  1950ولعب الدكتور وليد قمحاوي
دورا هاما يف ذلك.
•افتتحت الجمعية مستشفى توليد خاص بالنساء الالجئات الذين هجروا من ديارهم خالل هذه
الفرتة.
ثالثا :ما بعد النكسة اىل اآلن:
•انطلقت اىل تأسيس اول مؤسسه صحية حيث كان مستشفى اإلتحاد النسايئ عام  1970حيث تم
اإلعالن عنه رسميا.
•لعبت الجمعية واملستشفى خصوصا دورا كبريا يف خدمة ابناء شعبنا الفلسطيني واملناضلني املصابني
يف انتفاضة الحجارة .1987
•تأثرت الجمعية ومؤسساتها وخصوصا املستشفى بحالة الفوىض والفلتان األمني التي عاشتها املدينة
خالل السنوات املاضية مام اثر سلبا عىل مسريتها.
•تأثري االحتالل والضغوط واإلعاقة لعمل املؤسسات الوطنية شكل سببا كبريا يف اعاقة تطور الجمعية
ومنوها وتقديم خدماتها ألبناء شعبنا الفلسطيني بشكل افضل.
•وقد متكنت الجمعية خالل العقد األخري من تحقيق جملة إنجازات نوعية نذكر منها:
◊بناء النظم اإلدارية واملالية للجمعية ومؤسساتها املختلفة وتدوين اإلجراءات املتعلقة بطبيعة اجراءات
العمل وتطوير النامذج والسجالت للتوافق مع أحدث املعايري العاملية والتي تؤهلها للحصول عىل األيزو.
◊إقامة شبكة عالقات عامة كبرية من خالل التواصل مع املؤسسات والجهات املانحة والذي انعكس
إيجابا عىل حجم التمويل الخارجي للجمعية والذي أسهم بتمويل مشاريع نفذتها الجمعية خالل العقد
االخري تجاوز  2مليون دينار أردين.
◊افتتاح برنامج القبالة والذي اعترب تطورا نوعيا أسهم يف سد احتياج القطاع الصحي الفلسطيني يف هذا
املجال.
◊إقامة املبنى الدائم لكلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة بتمويل من الصندوق العريب لإلمناء
االقتصادي واالجتامعي حيث تم االنتهاء من مرحلة العظم وافتتاح مرحلة التشطيب وإنهاء االستعدادات
ملرحلة التأثيث واالفتتاح والذي يتوقع أن تبلغ أجاميل تكاليف املرشوع قرابة  2مليون دوالر أمرييك حيث
سيكون املبنى الدائم لكلية املهن الطبية املساندة األوىل عىل مستوى شامل الضفة الغربية.
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◊حوسبة مستشفى اإلتحاد النسايئ ليكون أول مستشفى الكرتوين عىل مستوى شامل الضفة الغربية،
وأول مستشفى فلسطيني يتم حوسبته بعقول وخربات فلسطينية حيث تم بناء قواعد البيانات الخاصة
باملستشفى من خالل رشكة إرساء يف نابلس.
◊إعادة تأهيل وتطوير وصيانة مبان الجمعية واملستشفى ومركز اليتيامت ومركز النور للكفيفات وروضة
اإلتحاد النسايئ واملبنى الحايل لكلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة.
◊بناء وتطبيق الكادر الوظيفي اإلداري واملايل ملختلف مؤسسات الجمعية.
◊االنتقال اىل مرحلة التخطيط اإلسرتاتيجي يف عمل الجمعية حيث تعكف الجمعية حاليا عىل تطوير
خطة اسرتاتيجية للجمعية وقد انتهينا من وضع خطة اسرتاتجية خاصة بكلية الحاجة عندليب العمد
للتمريض والقبالة وأخرى للمستشفى.
◊املشاركة بفاعلية يف مختلف األنشطة الوطنية والخريية وتنظيم وإقامة العديد من األنشطة وورش
العمل وتنظيم االحتفاالت املختلفة.
◊البدء بتنفيذ مرشوع وقفية اليتيامت حيث تم رشاء طابق بعامرة سكنية يف نابلس يرصد ريعه لصالح
اليتيامت.

.2

2المشاكل والمعيقات والتحديات في مسيرة اإلتحاد النسائي:

ال شك ان أي عمل يف الدنيا ال بد من معيقات تعرتض طريقه وكلام كان الطموح كبريا كانت هذه
التحديات اكرب وكام قال الشاعر(إذا كانت النفوس كبارا تعبت يف مرادها األجسام) ،ونستطيع أن نلخص
هذه التحديات يف أمرين:
خاص بالعمل الخريي يف فلسطني :ولعل هذه اشكالية عامة تواجه مختلف املؤسسات التي
.1
تعمل يف العمل الخريي يف األرايض الفلسطينية وتتمثل يف :
◊اإلحتالل ومامرساته وحربه للعمل الخريي الفلسطيني.
◊محدودية التمويل.
◊التنافس بني الربامج املقدمة بني مختلف هذه املؤسسات.
◊ضعف االهتامم الحكومي من قبل السلطة الفلسطينية يف املؤسسات الخريية.
◊الحاجة اىل اعادة مراجعة عرصية ومهنية لقانون الجمعيات الخريية تحد من التدخل واإلعالقة
لعمل الجمعيات وتتيح لها اإلنطالق يف خدمة املجتمع الفلسطيني وتعمل عىل نسج عالقة متوازنة بني
الجمعيات واملؤسسات الحكومية ذات العالقة.
خاص بجمعية اإلتحاد النسايئ العريب يف نابلس :كشف حالة االنتخابات االخرية لجمعية اإلتحاد
.2
النسايئ جمله من التحديات واملعيقات التي باإلضافة اىل تلك التي تواجهها مختلف املؤسسات انفردت
جمعية اإلتحاد النسايئ بها وأحدثت ارباكا كبريا ملسرية الجمعية ،لعل منها:
•الدور السلبي لوزارة الداخلية يف منح التفويض البنيك للهيئة اإلدارية مع العلم ان القانون مل يخولها
بذلك وما ينتج عن ذلك من ارضار متس عمل الجمعية ومنظومة الخدمات التي تقدمها ألبناء شعبنا
الفلسطيني.
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•التجاذب السيايس من قبل بعض الفصائل للسيطرة عىل الجمعية وتقديم املصلحة الحزبية عىل
املصلحة الوطنية مع تأكيدنا مرارا أن الجمعية اقدم من كل هذه الفصائل عمرا وهي لكل ابناء
نابلس ولن تكون يوما حكرا عىل فصيل أو عائله مع تقديرنا الكبري للدور الوطني لكافة الفصائل
والعائالت.
ومع كل هذه التحديات ال بد أن نذكر بكل فخر واعتزاز وتقدير سواعد الخري وأهل الفضل واإلحسان من
ابناء شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية واملؤسسات العربية والعاملية والذين كانوا عنوانا كبريا يف مسرية
نجاح جمعية اإلتحاد النسايئ العريب يف مسريتها عرب هذه العقود املباركة يف خدمة ابناء شعبنا الفلسطيني.

.3

3تطلعاتنا للمستقبل.

أوال :خدمة ابناء شعبنا الفلسطيني.
يعترب مؤرش خدمة ابناء شعبنا الفلسطيني يف نابلس خصوصا ومنطقة شامل الضفة الغربية بل وفلسطني
عموما هو حجر الزاوية يف رسالة جمعية اإلتحاد النسايئ العريب ورؤيتها لدورها كجمعية ريادية يف مجال
العمل الخريي يف فلسطني ومن اقدم املؤسسات عىل مستوى الوطن الفلسطيني وقد تجلت هذه الرؤية
والرسالة يف جملة الغايات واألهداف اإلسرتاتيجية التي صاغتها الجمعية لنفسها يف املراحل املختلفة
من عملها يف مدينة نابلس ،منطلقة من املفهوم الشامل للخدمة املجتمعية والذي تجاوزت فيه مفهوم
املساعدات االجتامعية العينية أو املادية ملأسسة العمل الخريي والتوسع األفقي والعمودي به ليشمل
قطاع التعليم والصحة باعتبارهام من االساسيات يف الخدمة االجتامعية املتعارف عليها بني مؤسسات
العمل الخريي فكان تقديم خدمات متميزة يف :
•صندوق املريض الفقري :الذي يسهم يف دفع فاتورة العالج للمرىض الفقراء والحاالت االجتامعية التي
عاندتها ظروف الحياة القاسية.
•صندوق الطالب الفقري :الذي يسهم يف تخفيف األعباء عن الطلبة الفقراء ويجعل فرصة اكامل
تعليمهم ممكنا.
•ايواء اليتيامت :حيث كانت املرة األوىل التي يتم فيها االنتقال النوعي يف خدمة اليتيامت من تقديم
مساعدات مادية بسيطة أو عينية موسمية لأليتام وأرسهم اىل توفري املأوى لليتيامت وما يصاحب
ذلك من توفري جو ارسي منوذجي فباإلضافة للمسكن واملأكل واملرشب وامللبس تقدم الجمعية
الخدمات التعليمية والصحية والرتفيهية وخدمات الدعم واإلرشاد النفيس حيث نهدف بذلك اىل دمج
اليتيامت يف املجتمع بشكل كامل ،لذا حرصنا عىل أن يتلقني تعليمهن املدريس يف املدارس الحكومية
مع باقي مختلف رشائح املجتمع.
•تأهيل الكفيفات :الحظت جمعية اإلتحاد النسايئ العريب يف نابلس ضعفا يف العناية يف هذه الرشيحة
الهامة من ابناء شعبنا وخصوصا فئة الفتيات فكان إنشاء مركز النور للكفيفات نقله نوعية عىل
املستوى الوطني حيث تقوم الفلسفة لهذا املركز عىل استيعاب الكفيفات وتأهيلهن عىل بعض املهن
املنتجة وتسويق هذا اإلنتاج ليصبحن قادرات عىل اإلنفاق عىل أنفسهن وعىل عائالتهن وبذلك
يتحولن من مصدر ثقيل عىل العائله اىل مصدر منتج.
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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ثانيا :تحقيق قيم اإلتقان والتميز والشفافية:
بعد ان تجاوزت جمعية اإلتحاد النسايئ العريب يف نابلس مرحلة التأسيس والتمكني وإنشاء املؤسسات
اتجهت اىل مرحلة بناء وتطوير املؤسسات من الداخل لتكون يف مستوى الئق بتقديم الخدمات ألبناء
شعبنا الفلسطيني بشكل محرتم ،وقد قامت يف سبيل ذلك بتحقيق مجموعة من اإلنجازات عىل مدار
السنوات املاضية وخصوصا يف العقد االخري من عمر الجمعية حيث متكنت الجمعية بفضل الله أوال
وجهود هيئاتها اإلدارية املتعاقبة والعاملني يف مختلف مؤسسات الجمعية مبختلف مستوياتهم الوظيفية
من مراكمة اإلنجازات الكبرية .

الخاتمة:
وختاما نجمل فتقول أن مسرية املرأة الفلسطينية عموما والنابلسية عىل وجه الخصوص وما حققته من
إنجازات وإبداعات رائعة لخصتها مسرية جمعية اإلتحاد النسايئ العريب يف نابلس منذ مرحلة التأسيس
األوىل واىل ايامنا الحارضة لتعرب عن مدى قدرة النساء يف هذه املدينة الباسلة عىل صناعة اإلنجاز وتطويره
واإلبداع يف املحافظة علية ومراكمة اإلنجازات بعضها فوق بعض فصنعت رصح اإلتحاد الكبري ليكون
مفخرة ألبناء فلسطني يف حلهم وترحالهم وما التكريم الذي حصلت عليه الجمعية يف العامني اآلخرين
 2011و  2012من خالل تكرميها يف قامئة الجمعيات يف الوطن العريب األكرث شفايفة ولتحقيقها قيم التميز
واإلتقان اإل دليل عميل وواقعي من جهة غري فلسطينية ومحايدة أننا استطعنا كنسوة نابلس ومن مختلف
العائالت أن نرتقى يف هذه الجمعية مام مل يحسنه اآلخرون فكانت الجمعية الوحيدة من محافظة نابلس
ممن تم اختيارها لقامئة فوربس للجمعيات االكرث شفافية يف العامل العريب  .مع تأكيدنا عىل حبنا وتقديرنا
لكافة املؤسسات واستعدادنا ملد يد العون للجميع للتعاون يف خدمة ابناء شعبنا الفلسطيني.
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احصائيات وارقام عن واقع ذوي االعاقة
يف محافظة نابلس

إعداد  :أ .سامر عبده عقروق.
جامعة النجاح الوطنية – مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة
واالتحاد العام الفلسطيني لالشخاص ذوي االعاقة

مؤمتر تجليات حركة التاريخ – مدينة نابلس جامعة النجاح
الوطنية.2-3/10/2012 -

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس

132

أنواع اإلعاقات وأعدادها المسجلة لدى االتحاد العام لذوي اإلعاقة حسب النوع.

أنواع اإلعاقات وأعدادها المسجلة لدى االتحاد العام لذوي اإلعاقة حسب
الجنس.

مالحظة :العدد اإلجاميل التقديري لذوي اإلعاقة يف محافظة نابلس يزيد عن  8000حالة.
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درجة اإلعاقة
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أسباب اإلعاقة.

األدوات المساعدة المستخدمة.
األداة املساعدة
 كريس متحرك عكازات أطراف صناعية سامعات نظارات عصا مكفوفني ووكر أدوات أخرى ال أدوات مساعدة -أخرى

إناث
115
44
5
51
29
6
24
38
457
578

ذكور
200
227
16
96
70
35
35
94
940
1206
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املجموع
315
271
21
147
99
41
59
132
1397
1784
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نسبة العجز.
النسبة
 100% 90-99% 80-89% 70-79% 60-69% اقل من 60% -مل يحدد

ذكور
249
77
437
172
200
98
1690
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إناث
110
29
192
69
54
21
874
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التعليم.
املستوى
 غري متعلمني محو أمية طلبة يف املدارس طالب جامعات حتى االبتدايئ اإلعدادي الثانوي – بدون شهادة ثانوية عامة الدبلوم البكالوريوس املاجستري الدبلوم العايل الدكتوراه -بدون معلومات

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس

ذكور
660
0
216
73
295
572
28
502
102
178
12
9
10
544
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إناث
386
1
129
39
127
155
11
174
39
57
5
5
3
343

الحالة االجتماعية.
ذكور
1409
1387
0
0
125

الحالة
متزوجون غري متزوجون مطلقون األرامل -مل يفصح
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إناث
312
924
2
6
103
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العمل.
مجموع
إناث
ذكور
حالة العمل
617
115
 عامل وموظفون 502213
83
131
أطفال14
11
3
 بالبيت454
196
258
 مل يفصحمالحظة :ال توجد إحصائية رسمية حول عاملة ذوي اإلعاقة عىل أن كل املؤرشات تشري لبى تدين حاد يف
تطبيق نسبة التوظيف والتشغيل بنسبة  5%املنصوص عليها يف قانون العمل ويف قانون املعاقني ونظام
الخدمة املدنية

التأهيل المهني.

مالحظة :هناك نقص حاد يف مؤسسات التأهيل املهني يف فلسطني ومؤسسات التأهيل يف الوطن كله تكاد
ال تتجاوز أصابع اليدين.
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دخل األسرة.
مستوى الدخل
 دخل مرتفع جدا دخل مرتفع دخل متوسط دخل متدين ال يوجد دخل -غري متوفر

ذكور
3
44
323
1773
171
605

املجموع
6
70
494
2558
239
889

إناث
3
28
171
785
68
294

جهة المساعدات.
إناث
ذكور
الجهة
280
539
 شؤون اجتامعية12
72
 مساعدات جرحى31
75
 جمعيات خريية12
31
 وكالة الغوث8
12
 جهات أخرى980
2128
 ال يتلقون أي مساعدة2
12
 غري متوفرمالحظة :عدد الحاالت التي ال تتلقى مساعدة  3108من أصل  4500حالة مسجلة.

املجموع
819
84
106
43
20
3108
14

مكان السكن.
مكان السكن
 املدينة املخيامت الريف -من خارج املحافظة

إناث
400
235
273
4

ذكور
1062
504
1335
13
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املجموع
1462
739
1501
17
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أعضاء في وظائف ومناصب.
املؤسسة
 منصب حكومي مؤسسة أهلية مؤسسة عامة -أعضاء هيئات إدارية

ذكور
23
47
13
23

إناث
11
15
9
11

جامعة النجاح الوطنية – مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة
االتحاد العام الفلسطيني لألشخاص
ذوي االعاقة
نابلس  -فلسطني

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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املجموع
34
62
22
34

الطب يف الخمسني عاما األخرية يف مدينة نابلس
إعداد  :الدكتور عبد الرحمن الشنار
أخصايئ توليد وأمراض نسائية

نابلس – فلسطني
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أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة التعرف إىل واقع الطب يف الخمسني عاما األخرية يف مدينة نابلس.
كام هدفت التعرف إىل التطورات والتغريات التي كانت وراء التحسينات الحديثة عىل مهنة الطب وبخاصة
الطب النسايئ.

أسلوب الدراسة
اتبعت الدراسة األسلوب املكتبي بالرجوع اىل الكتب ،واملصادر ،والتجربة الشخصية ،ومكتسباتها واملقابلة
الشخصية مع الزمالء يف امله

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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شيء من الطبابة في مطلع القرن العشرين
مل يكن يف نابلس يف مطلع القرن العرشين وما قبلة طبيب يحمل شهادة طب جامعية حديثة ،وكل ما كان
ثالثة أشخاص كانوا يعالجون الناس ،واحد يف القسم الرشقي من نابلس واثنان يف قسمها الغريب
واألول هو السيد عبد الله شقري تعلم عىل يد الحاج داوود شقري الذي كان جنديا يف الجيش العثامين
ومارس الجراحة والختان مع بعض الوصفات الطبية .وما مييزه عن عبد الله بأنه يتصف بالجرأة وخفة اليد
فنجح وأثرى.
واآلخران هام أبو عاهد أبو غزالة و راغب أبو غزالة ،وكان لألول دكان يف السوق الرشقي الشاميل فيه
مقعدان لجلوس الزوار واملرىض ،وبعض رفوف عليها زجاجات وحقن للرشج وبعض أدوات جراحية .ويف
ناحيته من داخل الدكان مستورة بستارين خشب وكان فيه منضدة وبعض أوان وأدوات لصنع بعض
العالجات.
وكان لكل من االثنني غرفة يف الطابق السفيل من بيت كبري منها يف حارة الغرب القريبة من حارة
الياسمينة ويف الطابق ديوان لألرسة أيضا ،والغرفتان متجاورتان ويف كل منهم ،بعض الرفوف واألواين
للعالجات وكان لكل من األخوين زبائن
وكان الثالثة يسألون املريض الذي يعاينونه عن حالته ،ثم يذكرون له اسم مرضه حسب تخمينهم ويصفون
له عالجا ليأخذه من العطارين .وكان وصفهم ومعالجتهم وفق ما يسمى تذكره داوود الطبية املتداولة
املطبوعة ووفق كتب قدمية أخرى ووفق التجارب واملشاهدات واملأثورات املتداولة.
فمثال ذهب شاب إىل شقري فقال هذا مرض الفيل ثم صنع له دهونا يدهن ساقه أياما ووصاه بلفها بقامش
وقد زال االنتفاخ فعال.
وكثريا ما كانوا يصفون الفصد الدموي وهو املعروف قدميا بالحجام يف حالة الحميات ويفصدون املريض
بأنفسهم بجرح يف مشحمة أذنيه أو يده أو ظهره.
ويف النزالت كانوا كثريا ما يصفون (كاسات هوا) وهي أقداح زجاجية صغرية لها فتحة ضيقة فتشعل ورقة
سميكة بالكربيت وتوضع فيها ثم تلصق فتحتها عىل الظهر والورقة مشتعلة وتبقى حتى تنطفئ الورقة،
ويتورم محل اللصق فرتتفع ،وميسح مكانها بزيت وأحيانا يفصد الجلد وأحيانا تكون سحب الدم من
الجسم بواسطة (دود العلق) حيث يكون عندهم إناء كبري فيه (علق) وهي صغرية ،ويخرجون منه عددا
يسلًطونه عىل الظهر فيمتص ما شاء من دمه وقتا ما حتى تصبح العلقة أغلظ مام كانت مرتني أو ثالثا
وكانوا يصفون ملن يشكو مغصا يف بطنه أن يأخذ مسهال إما زيت خروع أو ملح انجليزي أو سنميك .
وكان اليك بالنار مام ميارس خاصة يف الجراحات ،فإذا جرح فرد جرحاَ بالغاَ وخيش عليه من الغرغرينة
يكوى مكانة بحديده محامة يف النار إىل درجة االحمرار ويربط مكان اليك بعد دهنه بالزيت .ويف مرات
كثرية تنجح العملية ويلتئم الجرح.
وكانوا يصنعون لبخات بذر الكتان وبذر الخردل للنزالت ويجعلونها مثل قرص الرغيف ويضعونها عىل
صدر املريض وتكون معالجة هؤالء األطباء ناجحة أحيانا وتكون بدون جدوى ويستمر املرض ويتفاقم وقد
يقيض عىل صاحبة والغريب أن ظاهره هذه الطبابة ما زالت قامئة حتى اليوم ولكن بصورة قليلة جدا.
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العطارون بمثابة الصيادلة
كان يف نابلس عطارون لهم دكاكني فيها أعشاب ومرشوبات وأمالح وبذورات وغري ذلك مام يتعاطاه الناس
يف معالجة أمراضهم املتنوعة .وأشهر هؤالء العطارين من عائلة العبوة ولهم دكاكني يف أماكن مختلفة من
شوارع املدينة ,وما زال يوجد بعض محالت العطارة يف نابلس.

معالجات األسنان
كان املتويل ملعالجتها بالخلع عىل األعم واألغلب الحالقون أو باألحرى بعضهم .وكان أشهرهم يف ذلك
صديق سقف الحيط وهو من الشخصيات التي ال تنىس بضخامة الجثة والرأس وقوة اليد والصوت.
وبعض الحالقني كانوا يتعاطون فصد دم الناس ويركبون لهم علق المتصاص الدم من أجسامهم ومل تعد
هذه املعالجة موجودة اليوم.

معالجات العيون
كان مرض العيون يعالج بلصقه بصلة مشوية أو بالكحل .والكحل من بعض أحجار معينة.

الطب في الخمسين عاما األخيرة
أول طبيب رسمي يف نابلس
أول طبيب جامعي حرض إىل مدينة نابلس هو الدكتور جرجي دعدس وفتح عيادة يف بيته الذي كان يف
آخر الشارع الغريب الطويل .وكانت كشفيته إذا ذهب إيل بيت املريض ربع مجيدي .وإذا جاء املريض إليه
نصف ذلك

القابالت القانونيات
ذهبت إلحضار قابالت فرفضن
أما القابالت القانونيات فكانت مدرستهم يف عامن فلام وقع االحتالل
ُ
الحضور بسبب الخوف ،ولذا قمت بإنشاء أول مدرسة للقباله يف فلسطني ()1969

المستشفى اإلنجيلي
تم إنشاؤه يف زمن الدولة العثامنية وقبل الحرب العاملية األوىل أسسته اإلرسالية الربيطانية ()1900/1901
يف الجهة الغربية من نابلس وتوىل إدارته الدكتور جميل طقطق وما زال املستشفى حتى اليوم يقدم
خدماته الجليلة.
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المستشفى الوطني
نصب الشيخ محمد
أوىص الحاج صالح خريم بثلث ثروته البالغة  150ألف قرش للمشاريع الخريية وقد ً
زعيرت لتنفيذ الوصية ،فرأى أن أفضل يشء استثامر ذلك يف بناء مستشفى تم تسميته مستشفى خريم وكان
ذلك عام ()1888/1889
كان املستشفى مكوناَ من غرفتني .ثم تشكلت لجنة لجمع التربعات برئاسة الحاج توفيق حامد فبنت
ووسعت املستشفى وسمي املستشفى الوطني وقد وضع املستشفى تحت إدارة وإرشاف البلدية
وكان األطفال الخداج يحولون إىل هداسا ومعظمهم ميوتون عىل الطريق ولكنني جمعت مبلغاً وساعدتنا
البلدية وأحرضتُ بالطائرة من أملانيا أول حاضنة يف فلسطني وكان يوضع بها طفلني أو ثالثة وأرشفت عليها.
وكانت حاالت الوالدة تستمر أياما الن محرض الطلق ( )Pitocinمل يكن مستعمال وقمت باستعامله
وزادت الوالدات حتى وصلت من  60إىل  800يف الشهر.

المستحدثات الجديدة
ومن املستحدثات الجديدة وجود مركز الشنار ألطفال األنابيب والعقم والوراثة بإدارة الدكتور سامي عبد
الرحمن الشنار.
وفيه يتم إجراء عمليات الحقن املجهري (الزراعة).
ويتم تحديد الجنس وفحص خلو الجنني من األمراض الوراثية ،إضافة إىل عمليات املنظار الرحمي والبطني.
يف الختام البد أن استرشف املستقبل لهذا الرصح العلمي الحضاري الكبري جامعة النجاح الوطنية بنابلس
وبالتحديد يف موضوعنا اليوم املتعلق بكلية الطب التي يتحدث عنها األطباء وغريهم التي بدأت بواكري
عملها بالتميز يف كل امليادين فهي الضوء الساطع يف سامء الطب بتخصصاته العرصية وبكفاءاتها ستكون
بإذن الله العنوان الطبي األول يف فلسطني والدول العربية بإرشاف األستاذ الدكتور رامي الحمد لله
والسادة ورئيس وأعضاء مجلس األمناء واملخلصني والعاملني فيها.
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المراجع
•محمد عزت دروزه خمس وتسعون عاما يف الحياة
•د .عبد الرحمن قاسم الشنار ( )2011طبيب من نابلس
•املقابالت الشخصية

المستشفى الوطني في كتابات المؤرخين النابلسيين:
ملخص البحث
حاول الباحث ان يؤرخ لبداية نشأة املستشفيات الحديثة يف فلسطني ،وكان ذلك مع بداية النصف الثاين
من القرن التاسع عرش عىل ايدي اإلرساليات االجنبية.
اما بالنسبة ملدينة نابلس فقد كانت أول محاولة إلنشاء مستشفى حديث فيها عىل يد الحاج صالح خريم
الذي اوىص بثلث ثروته للمشاريع الخريية وكلف الشيخ محمد زعيرت بتنفيذ الوصية ،وكان ذلك يف عام
 ،1887-1888حيث بنيت اربع غرف ،وميثل ذلك املرحلة االوىل ،وقد سمي املستشفى مستشفى خريم
اما املحاولة الثانية فكانت من قبل اإلرسالية الربيطانية التي شيدت اول كنيسة لها عام  ،1882ثم انشأت
غرفتني يف ارض اشرتتها من ال ايب غزالة ،وقد عملت هذه االرسالية عىل نرش املذهب الربوتستانتي ،وقد
ادى هذا النشاط اىل دخول امرأة مسلمة يف الربوتستانتية.
وقد كانت ردود فعل اهل املدينة غاضبة فشكلت لجنة لجمع التربعات برئاسة الحاج توفيق حامد
رئيسا لها ،وهو رئيس لبلدية نابلس يف ذلك الوقت ،فأضافت اللجنة ثالثة اجنحة جديدة وكانت حفلة
االفتتاح عام  ،1905وتعد هذه املرحلة الثانية.
ويبدو ان املصاريف املخصصة لإلنفاق عىل املستشفى مل تكن كافية فطلبت البلدية من السلطان
العثامين تخصيص مبالغ إضافية لإلنفاق عىل املستشفى ،ثم تدخلت الحكومة العثامنية يف إدارة املستشفى
اىل جانب البلدية مقابل تقدميها بعض املساعدات.
وكان الدكتور نور الدين الكريدي املرسيني اشهر مدير للمستشفى ،حيث عمل فيه من العام 1912-
1920م ،وقد دفن يف داخل ارض املستشفى.
هذا وقد احتل الجيش العثامين املستشفى عام 1914م ،ثم احتله الجيش الربيطاين بعد ذلك ،وبعد اعرتاض
البلدية عىل هذا الوضع سلّم املستشفى لدائرة الصحة ،عىل ان تدفع الحكومة اجرته للبلدية.
وعىل كل ال بد من التذكري ان هذا املستشفى يف طريقه اىل االنتقال اىل موقع اخر عىل طريق عصرية
الشاملية ،وسيكون تابعاً لجامعة النجاح باعتباره مستشفى تعليمياً ،وسيصبح اسمه (مستشفى النجاح
الوطني الجامعي).
ال تذكر املصادر شيئاً عن البيامرستات الجديدة يف فلسطني حتى سنة 1850م ،حيث بدأت اإلرساليات
األجنبية بعد هذه السنة بإنشاء املستشفيات ،وقد بلغ عددها حتى مطلع القرن العرشين حوايل خمسة
وعرشين مستشفى ،عدا عن ستة مستشفيات كانت الحكومة العثامنية قد بنتها ،وظلت تابعة لها(.)1
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وتضيف املوسوعة الفلسطينية يف أثناء حديثها عن املستشفيات ما بني عامي 1901-1930م قائلة ... ”:
ومن املستشفيات الجديدة التي أنشئت يف هذه املرحلة املستشفى الوطني يف نابلس الذي أقيم يف منطقة
مطلة من الجبل الشاميل عىل املدينة ،تقع خارج البلدة القدمية ،وكان يف نابلس مستشفى قديم ،وكان
ازدياد حاجة السكان إىل الخدمات الطبية يف مدينة نابلس وضواحيها دعت املواطنني للقيام بحملة تربعات
أدت يف النهاية إىل إنشاء مستشفى حديث سمي املستشفى الوطني”(.)2
فامذا قصدت املوسوعة بقولها  ”:وكان يف نابلس مستشفى قديم “؟ هل هو املستشفى
اإلنجييل؟ هل هو مستشفى خريم؟ أم أنها قصدت أحد البيامرستانات القدمية؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل
ال بد من الرجوع إىل ما كتبه إحسان النمر ،حيث ذكر أن الحاج صالح خريم ،وهو احد أبناء مدينة
نابلس ،أوىص عام 1305هـ بثلث ثروته البالغة مائة وخمسني ألف قرش للمشاريع الخريية ،وقد كلّف
الشيخ محمد زعيرت ،أحد مشايخ املدينة ،بتنفيذ الوصية ،فرأى الويص أن يُبنى باملبلغ املتربع به مستشفى،
خاصة وأن الشيخ زعيرت كان قد شارك يف الحرب الروسية الرتكية ،ووقع أثناءها أسريا ً يف روسيا ،فاطلع
هناك عىل املستشفيات؛ فاشرتى أرضاً يف الجبل الشاميل ،وهي األرض التي يقوم عليها املستشفى الوطني؛
وينى غرفتني وسطها ،كام بنى غرفتني أخريني إىل جانب ،الباب الرئييس؛ وكان ذلك سنة 1306هـ املوافق
1887م1888/م ،وقد كانت هذه الغرف األربعة أساس املستشفى( ،)3وهذا يعني أن هذه املحاولة كانت
األوىل من نوعها لبناء مستشفى عىل الطريقة الحديثة يف نابلس ،وقد سمي هذا املستشفى “ مستشفى
خريم “(.)4
أما املحاولة الثانية إلقامة مستشفى يف نابلس فكانت من قبل اإلرسالية الربيطانية التي شيدت عام 1882م
أول كنيسة إنجيلية يف نابلس( )5ثم بدأت هذه اإلرسالية العمل يف املرحلة األوىل يف إنشاء مستشفى
تابع لها بعيادة خارجية تتألف من غرفتني فقط ،وكان ذك قبل عام 1900م( )6وذلك يف الجهة الجنوبية
الغربية من نابلس ،حيث اشرتت قطعة أرض من آل أيب غزالة ،وقد كانت هذه اإلرسالية تعمل عىل نرش
املذهب الربوتستانتي ،وقد استطاعت التأثري عىل بعض أبناء الطوائف املسيحية األخرى يف املدينة (،)7
وقد كان الدكتور “ رايت” ( )8الذي عمل أول مدير لتلك العيادة يستغل حاجة املرىض الفقراء إىل العالج،
فكان يأخذ من الفقري “3متليكات” ،ومن الغني “”100بارة( ،)9وكان كام يذكر محمد رفيق التميمي
يدخل املرىض الذين يجيئون صباحاً إىل بهو كبري ،ويجربهم عىل االستامع ملواعظه الدينية؛ رغبة يف نرش
املذهب الربوتستانتي؛ كام كان يأوي ويعالج الفقراء مجاناً؛ وكان إذا تويف أحد املرىض يف املستشفى أجرى
له ج ّنازا ً ثم سلمه إىل أهله سواء كان املتويف مسلامً أم نرصانياً(.)10
وعىل الرغم من كل هذه املحاوالت إال أن امرأة مسلمة واحدة فقط هي التي تركت دينها ودخلت يف
الربوتستانتية(.)11
وقد أدت هذه الترصفات إىل شغب واحتجاج بني سكان املدينة أ ّدياً إىل نقل الدكتور رايت()12
واستبداله بالقس” جوهان كريتش فليرش” الذي تويف عام 1901م أي يف السنة األوىل الفتتاح املستشفى
اإلنجييل( ،)13وقد عمل فليرشعىل وقف التبشري بني املسلمني ،وكمبادرة حسن نية فقد سمح للقامئني عىل
بناء مسجد الخرض ،وذلك بتحويله من زاوية إىل مسجد ،بأخذ جزء من قطعة أرض الدير املجاور للمسجد؛
مام جعل النفوس تهدأ(.)14
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هذا األمر دفع أهايل نابلس إىل تأسيس جمعية من أجل العمل عىل جمع التربعات ،وقد تشكلت هذه
الجمعية من األعضاء التالية اسامؤهم :أديب النابليس ،محمد عيل الخياط ،توفيق حامد ،طاهر كامل،
عبد الحليم كنعان ،كامل الدين عرفات ،حيدر طوقان ،طاهر الحجاوي ،يوسف التميمي(.)15
وقد اختري الحاج توفيق حامد “رئيساً” ،وحيد طوقان نائباً؛ وقد استمرت هذه اللجنة يف جمع التربعات
من ذوي اليسار ،فأضافت إىل ما كان قامئاً ثالثة أجنحة()16؛ ومام يذكر أن الحاج توفيق حامد بدأ عمله
يف رئاسة اللجنة وهو رئيس لبلدية نابلس يف الوقت نفسه ،ثم استمر يف رئاسة اللجنة حتى تم إنشاء
املستفشفى وتجهيزه وفتحه للمرىض( ،)17وهذا ما يفرس سبب عمل اللجنة باسم البلدية ويف رعايتها؛ كام
يفرس سبب وضع املستشفى بعد االنتهاء من بنائه تحت ارشاف البلدية وإداراتها باإلضافة إىل اللجنة ،وقد
خصصت البلدية لإلنفاق عليه بشكل دائم كل رسوم الدخولية ونصف رسوم الذبحية ،وبذلك تم الحصول
عىل مثامئائة لرية من املورد األول ومائتي لرية من املورد الثاين سنوياً(.)18
وقد جرت حفلة االفتتاح يف اليوم السابع من شهر (مايس) لسنة 1326هـ املوافق  ،)19(1905وقد رأيت
صورة معلقة يف ردهات املستفشفى الوطني مؤرخة يف عام 1905؛ تجمع أعضاء اللجنة املشاركني يف حفل
االفتتاح.
من خالل ما سبق يتضح أن بناء املستشفى الوطني م ّر يف مرحلتني ،األوىل :وهي مرحلة مستشفى خريم،
أما الثانية :فهي املرحلة التي أرشقت عىل إمتامها اللجنة والبلدية معاً ،وهام اللتان اختارتا “ املستشفى
الوطني” اسامً لهذا املستشفى.
وقد نقل املرحوم إحسان النمر أبيات الشعر التي كتبت عىل باب الغرفتني األوليني اللتني أسستا من وصية
املرحوم صالح خريم ،وهي كام ييل(:)20
وصح من أهلها جسـم لقد نَحال
ّ
عبد الحميد الذي فوق السامء عال
( بصدق الح مستشفاكم حصـال)

بشـرى لنابلس طابت عنارصها
يف عرص سيدنا فخر امللوك عال
بـدا فجـر عـد ٍل يك نؤرخهـا

وبحساب الشطر الثاين من البيت الثالث يكون تاريخ اإلنشاء املثبت عىل الباب هو التاريخ الذي أنيشء
فيه املستشفى يف املرحلة األوىل عىل نفقة املرحوم صالح خريم”  ،1887/1888 ”1305وليس عام 1306هـ.
ويبدو أن ما خصصته البلدية من رسوم لإلنفاق عىل املستشفى باإلضافة إىل ما يدخله من رسوم العالج
مل يكن كافياً لسداد النفقات ،ولذلك اضطر القامئون عىل املستشفى أن يطالبوا الدولة العثامنية برضورة
املساهمة يف تغطية العجز الحاصل ،وكان ذلك ضمن عريضة ق ّدمها أهايل لواء نابلس إىل السطان العثامين؛
وذلك بعد مرور أربع سنوات عىل افتتاح املستشفى ،جاء فيها”  ....وعليه نهضت عموم األهايل وتعاونوا
عىل تأسيس املستشفى الوطني ،وبعناية الباري تعاىل ت ّم إنشاؤه عىل أحسن طراز وإتقان ،وصار افتتاحه
منذ أربع سنني ،وحصل اإلقبال عليه بصورة تؤمن حصول املقصد األصيل من تأسيسه ملضاهاة املستشفى
األجنبي حساً ومعنى ،حتى أحرز شهرة يف البالد املجاورة ،وصار يأتيه القاصدون من مساقات ثالثة وأربعة
أيام؛ وعليه أصبح من أهم الواجبات الوطنية تعاطي أسباب إدامة معموريته وحفظ كيانه وترقياته،
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إىل يومنا هذا حاصل تسوية مصاريفه الدامئة من التربعات األهلية مثل اإلعانة اللحمية والدخولية،
غري أن هذا الحال بالطبع ال يكفي لتأمني استقبال املستشفى املذكور؛ خصوصاً لتكفّله متريض الفقراء
واملحتاجني مجاناً ،وهم القسم األعظم من املرىض ،فلذلك تستمد عناية الدولة العلية تخصيص عرشة آالف
قرش شهرياً عىل األقل ملصارفات املستشفى املذكور الدامئة ،اسوة باملستشفيات العثامنية التي دخلت
مخصصاتها يف اليودجة العمومية” (.)21
ويبد أن عدم متكني البلدية واللجنة من االستمرار يف اإلنفاق عىل املستشفى دفع الحكومة العثامنية إىل
اإلرشاف( )22عليه جنباً إىل جنب مع لجنة مؤلفة من عرشة اشخاص تحت رئاسة رئيس البلدية()23؛
ومام يدل عىل تدخل الحكومة يف اإلرشاف عىل املستشفى أن مترصف نابلس (فتحي بك ) ساهم يف جمع
املساعدات وزيادة بعض األبنية وتزويد املستشفى باألثاث والخدم(.)24
أما اإلدارة الفنية للمستشفى فقد تسلمها الدكتور نور الدين الكريدي املرسيني الذي استدعي للعمل
يف املستشفى عام  1912املوافق 1328هـ ،وكان قد عمل قبل ذلك يف بريوت وحلب والالذقية( ،)25وقد
عدّتْ هذه اإلضافات واإلصالحات املرحلة الثالثة لتأسيس املستشفى الوطني ،وقد خلّد هذا األمر يف أربعة
أبيات من الشعر حفرتْ عىل بالطة رخامية ثبتت عىل البوابة الخارجية للمستشفى ،وما تزال هذه األبيات
موجودة حتى االن ،وتعلوها الطغرائية( شعار الدولة العثامنية) ،وهي كام ييل(:)26
تأسس للشـفاء مكان صدقٍ
ّ
بعرص مليكنا املوىل رشـاد
َ
تشــارك بالقيام بـه رجال
ويا راجي الشفا برشاك أ ِّرخ

علـى تقوى مـن الله تبـارك
محمــد مـ ّن عليه الله تبارك
فيا طوىب ملن يف الخري شارك
( مبسـتشفى لنابلـس مبارك)

وبحساب القيمة الرقمية للشطر الثاين من البيت الرابع يكون تاريخ هذه اإلصالحات والتجديدات هو
عام1328هـ( )27املوافق 1912م ،أي يف عهد السلطان محمد رشاد.
وقد نجح الدكتور نور الدين يف إدارة املستشفى ،حتى أصبح املستشفى بفضل مهارته يف حالة حسنة ،مام
جعل عدد املرىض الذين كانوا يراجعون املستشفى اإلنجليزي يتناقصون من  300-400ليصبحوا 60-80
مريضاً يومياً( ،)28وقد ظل هذا الطبيب يعمل يف خدمة املرىض ،وخاصة الفقراء منهم حتى عام 1336هـ
املوافق عام 1920م أي بعد انتهاء الحرب العاملية األوىل ،حيث تويف بأحد األمراض املعدية ،وتقديرا ً
للجهود التي بذلها يف خدمة املستشفى ومرضاه فقد دفن يف الساحة الرشقية من املستشفى ،وما يزال قربه
موجودا ً هناك ،وقد كتبت عىل رضيحه األبيات التالية(:)29
فجعت مبوته ال ّناس أشـرافاً وأصنافاً
ْ
جــل أخالقـاً وأوصافـاً
وقــد َّ
مـن خدمـة جاوزتْ الـع ّد آالفـا
( برشاك يا نور الدين قد واىف)()30

والطب مــن
هذا فقيد العلم
ّ
عــن فضله ومزاياه ح ّدث
فكم له نحو مستشفى بنابلـس
وم ّد له الحورزفّت أ ِّرخوه له
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هذا وقد احتل الجيش العثامين املستشفى ووضعه تحت ترصفه مع بداية الحرب العاملية األوىل عام
 ،1914ثم احتله الجيش الربيطاين يف نهاية هذه الحرب ،وظل كذلك حتى اعرتضت البلدية؛ فشكلت لجنة
برئاسة حاكم لواء نابلس اإلنجليزي ( كيش روش) وعضوية رئيس بلدية نابلس سليامن طوقان والحاج
شافع عبد الهادي ،وقد رأت اللجنة أن يسلم املستشفى لدائرة الصحة عىل أن تدفع الحكومة أجرته
للبلدية ،وقد اشرتطت البلدية أن يستمر املستشفى يف معالجة املرىض الفقراء مجاناً برتشيح منها(.)31
وبعد؛ فيمكن القول أن املؤرخني النابلسيني الثالثة :إحسان النمر ومحمد عزة دروزة ومحمد رفيق
التميمي ،قد تناولوا مراحل إعامر املستشفى الوطني يف مؤلفاتهم ،ولكن يالحظ أن كالً منهم اهتم بزاوية
مل تلق االهتامم من غريه ،فقد اهتم النمر بالحديث عن املراحل الثالثة لتأسيس هذا الرصح الصحي ،بينام
اهتم التميمي بالحديث عن الظروف التي دفعت أهايل نابلس إىل تأسيس املستشفى ،أما دروزة فقد ركّز
عىل الدور اإليجايب الذي قام به رئيس بلدية نابلس الحاج توفيق حامد من خالل رئاسته للجنة التي تولت
اإلرشاف عىل تأسيسه.
ويف الختام ال بد من التذكري برضورة التأريخ للمؤسسات العامة يف املدينة قبل فوات األوان وضياع كثري من
املصادر ،وخاصة الشفوية منها.
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المقاومة الشعبية في نابلس وريفها ضد الوجود الصليبي
مل يكن الغرب األورويب الذي أخذ يف القرن الحادي عرش امليالدي يتطلّع إىل مد نفوذه عىل األماكن
املسيح ّية املقّدسة ويطمع يف اسرتاتيج ّية املوقع وإطاللته الواسعة عىل البحر الذي يربط القارات الثالث ،
آسيا وإفريقيا وأوروبا  ،وغناه “ بالعسل واللنب “( )1بعيدا ً عماّ كان يجري يف ساحة املرشق اإلسالمي من
تطو ّرات سياس ّية خطرية  ،آلت باألمة إىل ضعف ورصاع وانقسام إىل عباسيينّ وسالجقة ُس ّنة يف بغداد “
الرشيد” وآسيا الصغرى “ تركيا اليوم “  ،وفاطميني شيعة يف مرص “ أرض الكنانة “ .
لقد وجد الغزاة الصليبون يف هذه الظروف السياسية والدينيّة املتقلبة فرصتهم يف تحقيق مآربهم
وأهدافهم وتنفيذ سياساتهم ال ّرامية إىل متزيق وحدة األمة واملجتمع العريب واإلسالمي وتفتيته ،وإذكاء
ح ّدة الفنت والخالفات بني طوائفه ومذاهبه الدين ّية ،وجعله عاجزا ً وغري قادر عىل مقاومة ومواجهة ما
بخاصة ،إىل درجة دعت البابا الثا(ين(Urba�)2
يُخطط له الغزاة الصليبيون للمنطقة بعا ّمة وأرضنا املقدسة ّ
 nIIيف خطابه الشهري بكلريمون -جنوب فرنسا 1095 -إىل أن يدعو املسيحيني الغربيّني رصاحة “ أن
يزحفوا عىل الكفار بحرب تبدأ اآلن وال تنتهي إال بالنرص”( ،)3إلحالل السالم وحامية الحجاج املسيحيني إىل
املقدسة “ من الخطف عىل يد قطاع الطرق يف النهار أو اللصوص يف الليل”( )4عىل حد زعمه.
األرض
ّ
واست ّمر البابا أربان الثاين  UrbanIIيف خطابه بإطالق عبارات التحامل عىل العرب واملسلمني ونعتهم
بصفات الحقد والكراهية والرسقة واالختالس واالنحطاط  ،وأنهم كانوا سبباً يف هدم وتدمري الكنائس
واألديرة)5(،الستثارة الغرب األورويب وحمله عىل “ االستيالء عىل األماكن املقدسة يف فلسطني لتتوىل
الكنيسة والبابوية حاميتها وإدارتها”( ،)6ووضع يده عىل مقّدراتها وثرواتها .
ففيام يتعلق بهذا الجانب – مل يخف البابا أبان الثاين  UrbanIIنواياه حني و ّجه نداءه كذلك إىل الرأي
العام األورويب بعامة  ،وكبار اإلقطاعيني والفرسان بخاصة  ،بوضع الخطط والرتاتيب من أجل تنظيم حملة
صليبية وتسيريها نحو األرايض املقدسة كقوة استعامرية بهدف تطهريها من سكانها الرشعيني وإحالل
سكان جدد محلهم يتحكمون بغاللها وثرواتها )7(،مام حدا بأحد الباحثني الغربيني املحدثني إىل وصف
الهجمة الصليبية بأنها “ أول تجربة يف االستعامر الغريب قامت بها األمم األوروبية خارج حدود بالدها
لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة النطاق(.)8
وعىل ضوء ذلك نستطيع القول  ،إن دعوة البابوية وأركان الحكم يف الغرب األورويب إىل حرب صليب ّية عىل
األرض املقدسة ،وما أقدم عليه مقاتليها من تعذيب وإزهاق لألرواح ومصادرة أمالك سكانها من املال
والبيوت واألرايض ،ومحاولة قتل روح املقاومة والتشبث باألرض بتمزيق شملهم وإجبارهم عىل الهجرة
واللجوء إىل البلدان املجاورة ( ،)9جاء تطبيقاً للسياسة التي اتبعوها منذ البداية وهي  “ :ليس هناك بالء
أشد بالء باملرء ....من عدو يكون له باملرصاد عىل األبواب”( .)10ثم اإلعالن عن إقامة كيان التيني غريب
التوسع واالستيطان فيها  ،كل ذلك مل يكن وليد خطاب بابوي مترسع
فوق األرض املقدسة  ،وتشجيع حركة ّ
وعفوي أمام جموع غفرية من املسيحيني املؤيدين للمرشوع االستعامري الصليبي دون تخطيط أو دراسة .
فاجتامع كلمة األوربيني عىل التوسع االستيطاين وامتالك أراض جديدة غنية بثامرها وغاللها وتأسيس
مملكة صليبيّة وسط محيط عريب وإسالمي مختلف يف عقيدته وتقاليده وتفكريه قد تطلب منهم عقد
رسية وأخرى علنية من أجل وضع خطط محكمة وتراتيب منظمة ودقيقة تكفل لهم األمن
اجتامعات ّ
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واألمان قبل أن يندفع ملوك الغرب األورويب وأمرائه إىل زج خرية قادتهم وفرسانهم وأعداد كبرية من
جنودهم ويتكبدون خسائر مالية ومادية جسيمة يف مغامرة عسكرية مجهولة النتائج .
ويبدو أن حامسة األوروبيني واندفاعهم نحو التوسع واالستيطان يف األرض املقدسة يف القرنني العارش
والحادي عرش امليالديني كانت تستند بالدرجة األوىل إىل التقارير واملعلومات التي كانوا يتلقونها تباعاً
وباهتامم بالغ من خالل عيونهم من التجار والرحالة والحجاج الغربيني عن تردي األحوال السياسية
واضطرابها الناجمة عن حالة االنقسام الديني واملذهبي والطائفي التي كانت تشهدها ساحة العامل
العريب واإلسالمي والرصاع عىل النفوذ والسلطة بني العباسيني والسالجقة أتباع املذهب السني من ناحية
والفاطميني أتباع املذهب الشيعي من ناحية أخرى( ،)11والتي كان لها تأثريها الكبري واملبارش يف ضعف
الصمود واملقاومة أمام هذه الهجمة الصليبية  ،ما دفع أحد املؤرخني الغربيني الذين شهدوا وقوع املدينة
املقدسة يف قبضة الفرنجة الصليبيني 1099م إىل أن يبادر بالقول  “ :ملاذا خشيت كل هذه األمم وهذه
املاملك من الهجوم عىل مملكة صغرية وشعب متواضع؟ ملاذا مل يجمعوا من مرص ومن فارس ومن بالد ما
بني النهرين ومن سورية مئة ألف مقاتل  ،ليزحفوا بشجاعة علينا ونحن أعداءهم  ،ملاذا مل يدمروننا ....
فيمحون ذكرنا عن وجه األرض()12؟ فام أشبه األمس باليوم !
ولكن ال يعني هذا أننا نقلل من أهمية املقاومة التي أبداها سكان األرايض املقدسة ومنارصيهم من
املجاهدين الذين هب ّوا من مرص وسورية والعراق وغريها من البلدان العربية واإلسالمية منذ البداية
 ،ولكنها مل تكن بالقدر الذي يعطل املرشوع الصليبي ،وتصون وحدة األرض املقدسة مع العامل العريب
واإلسالمي وتج ّنب السكان اآلمنني ارتكاب املحازر بحقّهم وإراقة دمائهم أو إجبارهم عىل اللجوء والضياع
“ فيموت الكبار وينسون الصغار” ـ عىل حد زعم الصهاينة اليوم ـ بتذويبهم مع أهايل البلدان املضيفة
 ،بعد أن تخلّت الخالفة اإلسالمية يف بغداد آنذاك عن تقديم العون واملساعدات املالية واملاديّة( )13ما
يضمن عنفوان املقاومة ونجاحها .
فعندما بلغت طالئع جيوش الحملة الصليب ّية األوىل – املنهكة القوى – األرايض الفلسطينية بعد اجتيازها
آالف األميال قادمة من مختلف االقطار والبلدان األوروبية  ،وتشوب قادتها الخالفات والنزاعات الداخل ّية
 ،هجر عدد كبري من سكان املدن غري املحصنة – كام هو الحال مع سكان الرملة – الذين سبقوا مداهمة
الصليبيني ملدينتهم  ،ليقيموا يف بالد آمنة تحيط بها األسوار والقالع)14(،ويف مواضع يسمح لهم بتوجيه
رضبات موجعة بالصليبيني وبخاصة عىل رؤوس التالل والجبال ما يتيح لهم رصد تحركات الجيش الصليبي
ومحاولة إعاقة سريه من خالل قيام مجموعات فدائية بعمليات الخطف أو القتل()15
وعىل الرغم من أن املصادر املتوافرة ال تشري إىل هوية املشاركني يف املقاومة والتصدي للمرشوع
الفرنجي فال بد أن تكون من بينهم مجموعات فدائية من مدينة نابلس واألرياف املحيطة بها  ،وبخاصة
بعد أن أدركوا جديّة الصليبيني يف حصار املدينة املقدسة واالستيالء عليها  ،وما قد ينتج عن سقوطها
بالذات من تراجع كبري يف روح املقاومة .
هب مقاتلو نابلس وريفها مع غريهم من مقاتيل املدن األخرى يف الدفاع عن املدينة املقدسة
فقد ّ
واملساهمة يف تقوية تحصينات املدينة وأسوارها قبيل وصول الصليبيني إليها( ،)16وللتخفيف من حصار
املدينة  ،فقد عمدت مجموعات منهم بالعمل خلف صفوف الغزاة ومهاجمة فرسانهم وجنودهم الذين
اعتادوا عىل التجول يف املناطق الريفية املجاورة للمدينة املقدسة بحثاً عن الطعام واملياه واألعالف
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لخيولهم ودوابهم  ،وكثريا ً ما نجح هؤالء “الفدائيني” يف قتل وجرح العديد من فرسان الفرنجة وجنودهم
 ،ومن كان يهرب منهم – أي من الصليبيني – فإن الحظ قد يحالفه بالنجاة من الوقوع أسريا ً بني أفراد
املقاومة(.)17
ولكن عىل الرغم من كل االجراءات والتدابري العسكرية التي بذلها رجال املقاومة واستبسالهم يف الدفاع
عن املدينة ومحاولة تأخري سقوطها بأيدي الصليبيني إىل أطول فرتة ممكنة ،فإن ذلك مل ينث القوات الغازية
التي كانت تعاين من قلة عددها –( )18من مواصلة حصارها عسكرياً  ،وتساندها خطة أخرى دأب عليها
املستعمرون يف كل زمان ومكان صليبيني كانوا أم إنجليز أم صهاينة متثلت بنجاحهم يف اخرتاق صفوف
املقاومة وتجنيد عدد من السكان املحليينّ لالطالع عىل مواطن الضعف والقوة يف الجانب اإلسالمي  ،ولعل
رسعت – بعد أربعني يوماً من الحصار -يف اخرتاق أسوار املدينة املقدسة
ذلك تع ّد يف مقدمة العوامل التي ّ
وأشدها خطورة يف إطالة ُعمر االحتالل واستعامره لألرض.
لقد جاء استسالم املدينة املقدسة للصليبيني واستباحة ساحاتها وأزقتها يوم الخامس من يوليو (متوز)
الثالث والعرشين من شعبان 492هـ( ،)19وما نفذوه فيها من حقدهم الدفني الذي كانوا يضمرونه ،
فلم يتو ّرعوا عن ارتكاب  ،مذبحة شنيعة بحق سكانها اآلمنني والتشنيع بجثثهم ببقر البطون وتقطيع
أوصالها،إىل درجة دفعت بكثري من املدافعني من مدينة نابلس وريفها وغريها إىل الفرار والقفز من عىل
أسوار املدينة من هول الصدمة واملشهد( )20الذين نجحوا – كام يبدو – يف رسعة نرش أخبار ما تع ّرض
له سكان بيت املقدس من قتل وذبح وترشيد  ،جعلت الصليبيني يعبرّ ون عن هذا النرص “ بأنهم خاضوا
بخيولهم بدماء املسلمني حتى وصلت إىل ركبها)21(.
يحل باملدينة
بطريقة أو بأخرى فقد كان أهايل مدينة نابلس وريفها يتابعون أوأل بأول أنباء ما كان ّ
املقدسة من تشديد للحصار وتوجيه رسائل التهديد والوعيد لحاميتها ،ثم ما جرى لالآلف من سكانها
اآلمنني ومصادرة ما كان لديهم من ثروات مالية وعقارات وأمالك( ،)22وما متخّض عنها من تعميق لروح
العداء والكراهية للسياسات االستعامريّة التي غرست كياناتها الغريبة قهرا ً فوق األرض العربية واإلسالمية
 .فلم يجد الغيورون من نابلس بعد أن تولّد لدى أصحاب الرأي فيها بأنّه ال بديل يف ظل الظروف العصيبة
الراهنة سوى البحث يف سبل حامية مدينتهم وتجنيبها خطر ما تع ّرضت له بيت املقدس  ،فشكلوا وفدا ً –
دون أن تفصح املصادر التاريخية املتوافرة عن طبيعة هذا الوفد وعدده – حامالً معه مفتاح املدينة إيذاناً
باستسالمها باإلضافة إىل تقديم الهدايا الثمينة إىل أصحاب النفوذ والقرار يف الصفوف الصليبيّة( )23ويف
مق ّدمتهم األمري غودفري البويوين( )24الذي كان يرشف بنفسه عىل ترتيب الخطط ويتابع سري العلميات
العسكرية وتنفيذها.
إ ّن القناعة التي تولّدت عند وجهاء أهايل مدينة نابلس بإعالن استسالمها – ليس تخلياً عن
الثورة واملقاومة التي ستعاود نشاطها بقوة وأشد عنفاً بعد سنوات قليلة من متكن الصليبيني فيها – ،وإمنا
بسبب ضعف تحصيناتها()25هذا من ناحية  ،ومن ناحية أخرى فإنه كان يكمن خلف هذا القرار أمرين
مهمني  ،األول هو امتصاص غضب وحنق القوات الصليبية وتعطشها إىل سفك دماء األبرياء من الشيوخ
والعلامء والنساء واألطفال الذي كان يالزمهم مع نشوة فرحهم بتحقيق بنوءة البابا أربان الثاين UrbanII
بأن “ يسارعوا بسحق الجنس الخسيس ـ(أي سكان األرض املقدسة) – من أراضينا”( – .)26عىل ح ّد زعمه
.
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أما األمر الثاين فقد كان يهدف – كام يُعتقد – إىل تثبيت وجود سكان نابلس وريفها يف بيوتهم وأمالكهم
من األرايض الزراعية  ،وأن ال تواجه هذه املدينة املصري الذي واجهته املدن األخرى التي تعرضت لعملية
تطهري ألهاليها كاملدينة املقدسة – كام ذكرنا -وقيسارية( )27وغريها  ،فقد ورد عىل لسان السمعاين ( ت
562هـ 1167 /م) الذي زار قيسارية يف أثناء خضوعها للحكم الصليبي قوله “ :دخلتها يوم الجمعة وقت
الصالة فلم أجد بها من املسلمني إالّ رجالً واحدا ً وأهله  ،واستولت عليه الفرنج “(.)28
وعدا عن ذلك كله  ،فإ ّن وجهاء نابلس وريفها كانوا يحرصون عىل حامية األعداد الكبرية من الفارين من
انتقام الصليبني وبطشهم  ،فقد جاء عىل لسان الرحالة األملاين ثيودريش Theodirichالذي زار البالد يف
الفرتة املمتدة من عام  1162-1173عن وجود أعداد كبرية من سكان البالد األصليني يف القرى املحيطة
مبدينة نابلس وأنهم ميارسون حرفة الفالحة وزراعة األرض مبختلف املحاصيل الزراعية(.)29
وهكذا  ،وبعد فرتة وجيزة من خضوع املدينة املقدسة للحكم الصليبي طلب األمري غودفري من تانكرد
 )Tancrid (30ويوستاش البويوين  )Eustache of Bouion (31التوجه نحو مدينة نابلس لتسلّمها
واخضاعها تحت سلطته استجابة لرغبة أهلها(.)32
رشدوا من ديارهم
وال بد أن هؤالء الالجئون وبخاصة الشباب منهم الذين فقدوا أراضيهم وممتلكاتهم و ّ
أحسوا بوطأة الحكم الصليبي قد أخذوا يف بداية األمر بتشكيل
بالتعاون مع أهايل نابلس وريفها الذين ّ
خاليا رسيّة ضاربة ،بهدف إلحاق أكرب رضر بالصليبيني وزعزعة االستقرار واألمن يف نفوسهم ،وأنهم غرباء
دخالء عىل هذه البالد( .)33وقد أشار املؤرخ الصليبي فوشيه الشارتري املعارص للحملة الصليبية األوىل إىل
هذه الحالة بقوله “ :وقتل كثري من الفرنجة عىل أيدي الرشقيني املرتبصني يف األزقة الضيقة عىل الطريق
واختطف آخرون يف أثناء التجوال بحثاً عن الطعام  ،وكنت ترى فرساناً من أصل رفيع وقد أصبحوا مشا ًة
بعد فقد خيولهم “(.)34
ومام ساعد سكان هذه املدينة عىل رسعة اتخاذ قرار املقاومة واملواجهة بعد أن بدأت األمور تتضح
وتتكشف لهم شيئا فشيئا ،هو أن عدد الصليبيني الذين أقدموا عىل ارتكاب املجازر يف بيت املقدس وغريها
وقبيل وصول موجات جديدة من الصليبيني بعد نجاح الحملة الصليبية األوىل( )35مل يكن كبريا .ومام يؤيد
هذا الرأي ما ورد عىل لسان أحد املؤرخني الصليبيني الذين يشهدون عىل ذلك بعد استيالئهم عىل املدينة
املقدسة بقوله ”:وكان سكان قطرنا قلييل العدد قلّة ملحوظة  .... ،حيث أنهم كانوا أقل من أن يُشغلوا
شارعاً من شوارعها”(.)36
هذا من ناحية  ،ومن ناحية أخرى فقد كان عىل أصحاب القرار من الصليبيني مه ّمة كبرية تتمثل باالستيالء
عىل املدن األخرى سواء الداخلية منها كالخليل أو بيسان أو طربية أو الساحلية كعكا وحيفا وقيسارية
وأرسوف وعسقالن وغريها( )37من املدن واملناطق التي كانت ترشف عىل الطرق واملسالك التي كانت
تنطلق منها عمليات املقاومة املسلحة وتعيق الصليبيني استكامل مرشوع بناء الدولة الالتينيّة يف األرض
املقدسة( ،)38فقد وصف املؤرخ الصليبي وليم الصوري األوضاع األمنية يف تلك الفرتة بقوله  ... “ :ومل يكن
ث َم مسيحي يسري يف الطريق العام دون أن يأخذ حذره الشديد  ،وإال لقي الهالك عىل أيدي الرشقيني  ،أو
وقع يف أيد تسلم لألعداد فيسرتقونة”( .)39فتطلب هذا األمر من الصليبيني سحب خرية القادة والفرسان
والجنود من البلدان التي وقعت يف قبضتهم  ،سواء بالعنف أو القوة أو دخولها سلامً ،ويف مقدمتها نابلس
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 ،حيث خرج منها القائد الصليبي تنكرد  – Tancridالذي كان قد كلّف بتسلّمها بناء عىل رغبة أهلها –
عىل رأس ق ّوة سار بها باتجاه الشامل للمساهمة يف القضاء عىل املقاومة التي كانت تنطلق من تلك املدن
ثم بسط السيطرة الصليبية عليها(.)40
ولعل انشغال الصليبيني بعمليّات فرض السيطرة والتوسع  ،وتوزعهم يف طول البالد وعرضها  ،وتأخر وصول
ّ
إمدادات عسكرية جديدة من الغرب األورويب قد أعطى أهايل نابلس وريفها فرصة يف مواصلة علميات
املقاومة والتصدي ومحاولة مساندة املقاومة يف املدن والقرى التي توجهت نحوها القوات الصليبية
بطريقة غري مبارشة  ،فاتخذوا من الكهوف واملغاور املنترشة يف جبال املدينة وريفها وبخاصة االسرتاتيج ّية
شل حركتها وتكبيدها خسائر ماديّة وبرشية جسيمة تعيق تنفيذ خططهم
منها مالذا ً ومعاقالً لهم من أجل ّ
العسكرية( .)41أضف إىل ذلك  ،فإن وجود رجال املقاومة – الذين كانوا يدركون مخاطر اإلخالل باالتفاق
الذي توصل إليه وجهاء نابلس وريفها مع األمري الصليبي غودفري – يف تلك املواقع قد يجنب املدينة من
خطر إقدام الصليبيني عىل ارتكاب مجازر شنيعة بحق التجمعات السكانية  ،كام جرى يف املدينة املقدسة
واملدن األخرى .
وكام كان متوقعاً  ،فقد أخذت املدن الداخلية والساحلية تسقط تباعاً بأيدي الصليبيني ويتم فرض
السيطرة عليها – إىل حد ما – ،وتواىل وصول مساعدات مادية وبرشية كبرية من الغرب األورويب سواء
كانوا عسكريني أم مدنيني لحامية االنجاز الذي تحقق لهم .ولذلك  ،فقد كان لزاماً عىل السلطة الحاكمة يف
بيت املقدس تشديد قبضتها وضبط األوضاع األمنية باتخاذ إجراءات مش ّددة بحق أفراد املقاومة يف نابلس
وريفها( )42حتى يعيش القادمون الج ّدد فيها بأمن وسالم .
ومن هنا  ،نجد أ ّن املصادر التاريخية العربية والغربية املتوافرة تصمت عام كان يدور يف هذه املدينة من
أحداث وتط ّورات يف هذه الفرتة ،ولكن يبدو أن حكام بيت املقدس وبخاصة بعد سقوط عكا أهم املدن
الساحلية بأيديهم  )43(1104والتي قيل فيها “ إذا صينت عكا ُملك البحر وهلك الكفر وكانت عىل البالد
الساحلية قفالً “( )44والتي جعلوا منها واحدا ً من أهم مراكز السيطرة عىل كل “ األرايض الفلسطينية
“( )45قد دفعت بهم إىل تعيني حكام ذوي نفوذ وأصحاب قبضة حدي ّدية وضعت أمام نصب عينيها
مهامت ع ّدة  ،من بينها مالحقة أفراد املقاومة ومراقبة تحركاتهم ،فأخذوا يجندون لهذه الغاية عيوناً
يتابعون نشاطاتهم ويرشدونهم إىل الكهوف واملغاور التي جعلوا منها مراكز تخطيط للهجوم عىل العدو
وتهديد مصالحه ،أو من خالل القبض عىل أفراد املقاومة ،الذين أجربوا تحت وطاة التغذيب وقساوته
التي وصلت إىل درجة الصلب لفرتة طويلة وسمل العيون( )46والرضب املربح  .وإضافة إىل ذلك فإنه ليس
من املستبعد أن هؤالء الفرنجة كانوا قد لجأوا إىل محاولة أخرى أشد قسوة ومرارة تتمثل بإقدامهم عىل
االعتداء عىل رشف زوجاتهم وأخواتهم امام اعينهم كام حصل يف قيسارية  ،1101حيث تعرضت النساء
فيها لسوء املعاملة والسبي واتخاذهن جواري وخادمات يف منازل األمراء واالغنياء من الصليبيني(،)47
فكانت غرية هؤالء املقاومني وراء اضطرارهم إىل االعرتاف عن بقية أفراد املجموعة واملواقع التي
يتواجدون فيها.
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ومل يقف األمر عند الصليب ّيني يف هذه الفرتة عند هذا الحد فحسب  ،بل أقدم امللك بلدوين األول – الذي
خلف أخاه غودفري يف سدة الحكم – عىل منح جزء كبري من نابلس  1108كإقطاعية لباين دي ميليل()48
 Payen de Millyالذي أجرب الفالحني عىل فالحة األرض وزراعتها مقابل جزء محدد من محصول األرض،
إىل جانب الرضائب اإلضافية التي كانت تق ّدم للسيد االقطاعي ثالث مرات يف السنة  ،مام أ ّدى إىل ازدياد
ح ّدة توتر العالقات بني الجانبني – فإمعان املسؤولني الصليبيني يف استخدام وسائل التعذيب الجسدي
والقهر النفيس ومصادرة الحريات والتضييق االقتصادي خالل عقد ونصف من الزمن أدى إىل تفجر مقاومة
أكرث عنفاً وأشد رضاوة ،وما الزمها من ابتكار وسائل وأساليب مختلفة يف عمليات التحدي واملواجهة
التي ع ّمت مختلف أرجاء البالد مبا فيها نابلس وريفها  ،ومن صور هذا التحدي ما اتخذه الفالحون من
قرار يقيض برفض أوامر الصليبيني بفالحة األرض وزراعتها.بل وصلت بهم التضحية والشجاعة يف مواجهة
السياسة الصليبية إىل تدمري وحرق مساحات واسعة من األرايض املزروعة مبختلف صنوف املحاصيل
الغذائية(.)49
ووقف إىل جانب حراك الفالحني يف عصيانهم ومت ّردهم  ،مجموعات من املقاومني التي تشكلت يف
مختلف املدن والقرى التي يقطن بها املستوطنون الجدد متخفينّ بالزي الصليبي  ،فأخذوا يغريون عىل
ممتلكاتهم ويتسللون ليالً عىل بيوتهم ويقتلون من استطاعوا قتله من الفرنجة ويستولون عىل كل ما يقع
بأيديهم من أموال وسلع()50ومن املحتمل أن هؤالء املقاومني كانوا يتول ّون توزيعها عىل األرس الفقرية
والالجئني يف نابلس وقراها  ،الذين ذاقوا مرارة الجوع والحرمان بعد اقتالعهم من أراضيهم وديارهم .
وقد ترك هذا النوع من املقاومة والكفاح آثاره االقتصادية السلبية عىل الصليبيني يف نابلس وغريها من
املدن والقرى التي استوطنوا وأقاموا فيها إىل درجة جعلت املؤرخ الصليبي وليم الصوري يصف الحالة التي
آلت إليها أوضاعهم بقوله ”:كانوا (أي سكان األرض املقدسة ) يرفضون زرع الحقول عىس أن تفتك املجاعة
بقومنا ،بل إن ّهم كانوا يؤثرون أن يكابدوا هم أنفسهم الجوع حتى ال يصل القوت إىل املسيحيني الذين
يع ّدونهم أعداء لهم “(.)51
وال نستبعد هنا أن القادة الصليبيني قد مارسوا أساليب الضغط والقهر ،فضالً عن السجن والتعذيب
حل يصل إىل الحد األدىن من مطالب الفالحني كزيادة
بصوره وأشكاله كافة  ،ولكن هذا مل يحل دون إيجاد ّ
حصتهم من ناتج األرض أو بوعودهم بدراسة تخفيف جزء من الرضائب املفروضة عليهم  ،ومام يؤيد هذا
الرأي أن الوضع السيايس واالقتصادي كان قد وصل إىل درجة عالية من الخطورة ،فلم يعد مبقدور الحاكم
االقطاعي يف نابلس باين دي ميليل  Payen de Millyمن السيطرة وإعادة األمور إىل نصابها مام استدعى
إىل عقد اجتامع كبري يف املدينة  1120ملناقشة األوضاع االقتصادية واألمنية وأمور أخرى  ،وحرض جلسات
هذا املؤمتر عدد من األمراء ورجال الدين يف اململكة منهم جرموند البيكيني Gormonnd of Piguigny
بطريرك بيت املقدس  ،وأفرميار رئيس أساقفة قيسارية وبرنارد أسقف النارصة وأتشتنيوس أسقف بيت
لحم  ،وروجر أسقف اللد ورئيس دير القديسة مريم يف وادي جوسفات ( وادي النار) وبلدوين سيد الرملة
ورئيس كنيسة القيامة وغريهم من األمراء ورجال الدين(.)52
وقد توصل املؤمترون يف مؤمترهم هذا إىل رضورة وضع حلول للقضايا املطروحة ،منها كيفية مواجهة
الوضع االقتصادي املتدهور الذي سب ّبه إرضاب الفالحني وعصيانهم ،فضالً عن تعرض البالد يف تلك الفرتة
161

خزانة فلسطني التاريخية ()1

الحرجة لكوارث طبيعية وهزات أرضية وقدوم أرساب الجراد التي زادت من تفاقم األزمة االقتصادية
والزراعية )53(،إىل درجة “ع ّز الخبز من كل البالد”( .)54ومن بني القرارات األخرى التي من شأنها تخفيف
ح ّدة الهجامت اإلسالمية تقديم كل من يُقبض عليه متلبساً بزي الفرنجة للقضاء واملحاكمة وإنزال أشد
العقوبات بحقه(.)55
ولطاملا صمتت املصادر املتوافرة العربية منها والغربيّة عماّ آلت إليه األوضاع يف نابلس وريفها عقب
انعقاد هذا املؤمتر  ،فإننا نستطيع القول إن الصليبيني استطاعوا بالرتغيب تارة وبالرتهيب تارة أخرى  ،ثم
ازدياد أوضاع الفالحني الحياتية سوءا ً وصعوبة تدبري أمورهم بعد تخاذل العرب واملسلمني عن تقديم ما
ميكنهم من االستمرار يف الصمود وإثارة الفزع والخوف بني املستوطنني الفرنجة قد أ ّدت يف نهاية األمر إىل
فتور املقاومة ثم توقفها لفرتة امتدت إىل أكرث من عقدين من الزمن .
وبعد عقود ثالثة من العصيان املدين ومرور خمسني عاماً أو يزيد عىل احتالل صليبي جثم فوق أرض
سلبها بالقوة وفرض سيادته عليها واألمة العربية واإلسالمية تتنازعها الخصومات والخالفات ،تتعاقب
األجيال التي مل تنس مبوت الكبار أن ت ُعيد الحق ألصحابه بحامسة يدعم ق ّوتها وش ّدتها أمرين اثنني :
األول ما كان يرد إليهم من أنباء إيجابية عن التحسن العسكري الذي بدأ يطرأ عىل بالد املرشق اإلسالمي
والهزائم التي بدأت ترتى يف صفوف املعسكر الصليبي عىل يد القائد عامد الدين زنيك الذي ق ّوض ال ّرها
اإلمارة الصليبيّة األوىل 1144م( )56فكانت إيذّاناً برتنح الكيان الصليبي  ،وقرب نهايته( )57بعد فشل
الحملة الصليب ّية الثانية عىل دمشق 1148م التي هدفت إىل الحد من نفوذ املسلمني واستعادة ال ّرها،
إذ فقد الصليبيون عددا ً كبريا ً من عتادهم وتع ّرضوا ملهانة شديدة  ،فانتعشت روح املسلمني يف العامل
اإلسالمي( )58وتبددت األسطورة التي جعلت من فرسان الغرب األورويب قوة ال تقهر ،وأخذ عود املقاومة
يف األرض املقدسة يشتد ويزداد رهبة وقوة  ،ومل يعودوا – عىل حد قول وليم الصوري – “يقيمون وزناً
لعساكر املسيحيني وال يتأخرون عن مهاجمتهم”(.)59
أما األمر الثاين  ،فهو الدور التعبوي الذي وقع عىل عاتق العلامء والفقهاء يف نابلس وريفها  ،وبخاصة آل
قدامة يف قرية جامعني( )60التي اتخذوا منها مركزا ً وقاعدة لهم  ،يدعون أهايل املدينة والريف من عىل
املنابر ويف املناسبات الدينية والوطنية املختلفة إىل التمرد عىل سياسة االضطهاد وفرض الرضائب الباهظة
والوقاية من الحرب النفسية واالقتصادية()61
ويبدو أ ّن دعوة هؤالء العلامء القت استجابة كبرية بني سكان الريف يف نابلس ،حيث أعلنوا متردهم
ورفضهم دفع الرضائب الباهظة عىل محاصيلهم الزراعية عىل الرغم من سياسة التنكيل التي لجأ إليها
بلدوين – االبن األكرب لباين دي ميليل  Payen de Millyوالتي وصلت يف كثري من األحيان إىل حد السجن
والتعذيب وتقطيع األرجل واألطراف  ،بل إن بعض الغزاة املعروفني بتعصبهم الديني والذي استولوا
عىل مساحات واسعة من األرايض الزارعية كانوا يتعم ّدون إجبار العامل املسلمني عىل العمل يف أراضيهم
الزراعية أيام الجمع واألعياد الدينية اإلسالمية يف محاولة منهم لثني املسلمني عن عصيانهم املدين وكرس
ارضاباتهم التي ارضت باالقتصاد الصليبي(. )62
صدى واسعاً بني أهايل القرى املجاورة  ،كجيت()63
عىل أية حال وجدت دعوات هؤالء العلامء والفقهاء ً
ومردا( )64وعوريف( )65حيث كان شيوخها وعلامؤها يأتون إىل جامعني ويحرضون حلقات العلم
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ويتلقون توجيهاتهم حول سبل مواجهة الغزاة والتمرد عليهم ،فكرث اتباع آل قدامة  ،وباتوا يشكلون خطرا ً
حقيقياً عىل الصليبينّ مام دعاهم إىل وضع خطة ترمي إىل اعتقالهم وزجهم يف السجون أو قتلهم والتخلص
منهم( .)66وعندما علم آل قدامة وشيوخ القرى املجاورة بهذه الخطة  ،كان قرارهم بالخروج رسا ً باتجاه
مدينة دمشق السورية ليواصلوا نضالهم منها(.)67
ومع التطورات السياسية والعسكرية عىل ساحة املرشق اإلسالمي يف عهد نور الدين محمود خليفة والده
عامد الدين زنيك الذي استطاع ضم مدينة دمشق – التي كانت تحت حكم البيت البوري وتستنجد
باألعداء الفرنجة – إىل الجبهة اإلسالمية التي أقامها يف أطراف العراق وشامل بالد الشام( )68ثم بعد
ذلك ظهور صالح الدين األيويب وسري املسلمني يف تحقيق الوحدة( ،)69وإرساء دعائم تلك الجبهة التي
غدت متتد من الفرات إىل النيل بعد سقوط الخالفة الفاطمية( )70وانتزاع السيادة عىل البحر من الغزاة
الصليبيني بفضل األسطول املرصي الذي اتخذ قواعدة يف دمياط واالسكندرية وموانئ مرص الشاملية(،)71
فلم “يعد البحر كام كان من قبل معربا آمنا” عىل حد قول وليم الصوري “( .)72بدأت تظهر بوادر
جديدة يف حركة املقاومة ضد الفرنجة يف نابلس وريفها وغريها من املدن ومتثلت بتأسيس مراكز للتدريب
العسكري عرفت عند الصليبيني باسم “إيفيباية” )Ephebiae (73لتكون ذراعاً – كام يبدو للقوات
اإلسالمية والتدريب عىل كيفية رضب املصالح االقتصادية وتحطيم القوة األمنية الصليبية من قالع وحصون
وإشاعة الفوىض بني صفوفها( )74فضالً عن انضاممهم إىل صفوف معسكر السلطان صالح الدين األيويب
يف أثناء استعداداته يف حطني 1187م للمعركة التاريخية الفاصلة  ،حيث نجحت جيوش هذا القائد يف
تحطيم التحالف الفرنجي – االورويب وهزمية الصليبني التي مهدت النجالئهم من كل مدن وأرياف األرض
املقدسة(. )75
فلم تكد تنتهي هذه املعركة حتى بدأ الصليبيون – بعد أن فقدوا األمل باإلقامة يف بلد ليست ملكاً
لهم( ،)76باالنسحاب منها ومغادرتها عندما أحسوا بأن الظروف مل تعد يف صالحهم ،فقد أخذ سكان
نابلس وأريافها مبهاجمة املدينة واقتحام بيوت ومنازل الفرنجة املهجورة(“ )77وغنموا ما وجدوه من
الذخائر واملتاع وأوقعوا بضعفائهم وضابقوا الحصون عىل أقويائهم”( . )78ومتكنوا من بسط سيادتهم
عليها وإعادتها إىل أصحابها الرشعيني قبل وصول القوات اإلسالمية اليها بعد مثان ومثانني عاماً من الظلم
والتعسف ،وحرمانهم من أبسط حقوقهم بالعيش بكرامة(.)79
ونخلص إىل القول أوالً إن املقاومة تولد مع االحتالل الذي دأب عىل طرد السكان اآلمنني من بيوتهم
وانتزاع ملكياتهم وترشيدهم يف بالد الغربة ،ثم نراه يسارع مع بداية احتالله لألرض إىل نعت املقاومني
بكلامت تأباها النفس البرشية .كاللصوص وقطاع الطرق  ،وهي كلامت تحمل يف طياتها معان ع ّدة  ،فهم
فئة قليلة خارجة عن القانون ال عالقة لهم باملقاومة أو رفض االحتالل بل إنهم يشكلون خطرا ً عىل أبناء
جلدتهم  ،وهذا يذكرنا بإطالق الصهاينة لفظة “ املخربني “ عىل املجموعات الفدائية مع بداية االحتالل
لفلسطني إليهام شعبهم بأنه من السهل اجتثاثهم والتخلص منهم  .وعدا عن ذلك كله  ،فإن فيها طأمنة
للقادمني الجدد بأن الوضع يف الوطن الجديد بات آمناً وخالياً من أية مقاومة .
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ثانياً :إن املقاومة عرب التاريخ متر بني م ّد وجزر وتتأثر باألحوال والظروف السياسية املحيطة بها  ،وبخاصة
أن االحتالل يلعب دوره يف تغذية الخالفات السياسية الدين ّية والطائف ّية ما ميكنه من تثبيت أركانه ويقيض
عىل أية محاولة للمقاومة يف مهدها ،من خالل تجنيد العيون الذين يسخرون أنفسهم يف خدمة املستعمر
لقاء بعض االغراءات املادية .
ثالثاً :نجاح أي مقاومة وصمودها يف وجه االحتالل يتطلب الرسيّة والتخطيط وحسن انتقاء من يقع عليهم
مهمة مهاجمة املحتلني والغزاة سواء بالخطف أو القتل أو اإلعالن عن املقاطعة والعصيان املدين  ،وهذا
ما انتهجته أي مقاومة قدمياً أو حديثاً  ،قبل أن تبدأ بالبحث عن سبل متنوعة وتبتكر وسائل جديدة يف
املقاومة تتالءم والظروف الحياتية التي يعيشها السكان ومقدار الدعم واملساندة الذي تتلقاه من الجهات
التي تؤيد حقوقها وال تسمح للمستعمر ينعم بخريات البالد بأمان وحريّة .
رابعاً :حاول املستعمر أو املحتل بالسبل املتاحة كافة من اعتقال وتعذيب وقتل وتهجري  ،أن يخمد
املقاومة أو يقلل من عنفوانها لسنوات قليلة  ،لكنه مل ينجح يف إزالة الحقد والكراهية من صدور الشعوب
املحتلة وتصميمها عىل طرده وتطهري األوطان من رجسه مهام طال الزمن.
خامساً  :اشرتاك جميع فئات املجتمع يف التص ّدي وتح ّمل السمؤولية  ،فهي مل تقع عىل عاتق الفالحني ،
فحسب بل يسهم فيها التجار من خالل مقاطعتهم للمتاجرة وتبادل البضائع والسلع مع املحتل واملغتصب
لألرض واإلنسان  ،وكذلك العلامء والشيوخ الذين يقومون بدور تعبوي كبري من خالل تذكري الشباب
بأهمية الفداء والتضحية من أجل تحرير البالد وإعادة الحقوق املسلوبة ألصحابها الرشعيني.
سادساً  :الشعوب مبقاومتها واستمرارها يف التحدي والصمود تنفي فكرة “ الكبار ميوتون والصغار ينسون
“ التي يحاول املغتصب تسويقها  ،بل نجد أن األجيال املتعاقبة قد سارت عىل خطى أسالفها يف مقارعة
أعدائها وأخذت شيئاً فشيئاً تقرتب من تحقيق أهدافها يف الحرية واالستقالل واالستئثار بخريات الوطن بعد
أن كان مرتعاً ألجناس وشعوب غريبة.
سابعاً  :كان للمقاومة الشعبية يف نابلس وريفها وباقي بلدان األرض املقدسة وراء بث الحامسة والحم ّية
يف نفوس الشعوب اإلسالمية األخرى التي أخذت تضغط باتجاه تحقيق الوحدة من أجل تخليص الناس
من القهر والعبودية والظلم والدعوة إىل تحرير األماكن املقدسة ،إىل أن ت ّوجت بعامد الدين زنيك ونور
الدين محمود وصالح الدين األيويب الذي قاد األمة يف حطني عام 1187م نحو النرص والخالص من نري
احتالل صليبي ظل جامثاً فوق األرض العربية ما يقارب مثان ومثانني عاماً  ،فالحرية مثنها الصرب والقدرة عىل
التح ّمل وعدم اليأس مهام بلغت التضحيات ،وسالت الدماء ونهبت خريات البالد ،فاملستعمر يف النهاية إىل
زوال .
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مقدمة تعريفية
جبل النار واالحرار -نابلس املدينة الكنعانية التي لطاملا رمزت للصمود وصد الغزاة منذ اكرث من 4000عام،
وعرجت عليها االقوام والحضارات فهي نابويل الرومانية ونابلس العربية االسالمية التي كثريا ما زارها
وتغنى بها وكتب عنها فقهاء وعلامء ورحالة عربا وعجام -نابلس العنفوان التي ال زالت تذكر الغزاة
الجدد بان مآلهم لن يكون بافضل ممن سبقهم ممن قضوا عىل سفوح جبالها ويف اوديتها -نابلس التي
صمدت امام التتار واملغول والصليبيني استطاعت الصمود امام آلة الدمار الصهيونية يف نيسان 2002
وما استهدفته تلك االلة الذي مل يكن ابدا العنارص الفلسطينية املسلحة بل قبب املساجد وزقاق املدينة
القدمية واجراس الكنائس والحاممات واالسواق
تاريخيا ورد اسم مدينة نابلس يف رسائل تل العامرنة وتقارير تحومتس الثالث مشرية اىل انها تاسست زمن
الكنعانيني واصبحت احدى مدنهم ففي رسائل تل العامرنة ذكرت باسم شاكمي وكانه حرف عن شكيم اما
اهم من سكن نابلس فتدلل الدراسات والتاريخ القديم للمدينة عىل ان اقدم من سكن فيها من العرب
الكنعانيني”الحويون”والجزيون”
( قصة مدينة .نابلس.مسلم الحلو.املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.دائرة االعالم والثقافة مبنظمة
التحرير الفلسطينية.ص)33-34
وقد عرفت نابلس باسمها القديم سيشه ويعني الذروة منذ ازمان االنبياء االجالء فقد ورد ان سيدنا
ابراهيم ويعقوب واوالده ركزوا خيامهم يف صحراء سيشه وكذلك فعل شعيب
ومن بعد ابراهيم سكنها يعقوب ابن اسحق ثم توالت عىل نابلس اقوام عدة مثل دخول قوم يوشع بن
نون وبنائه عىل جبل عيبال مذبحا لليهود اال ان انقسام اليهود بعد وفاة سليامن جعل املدينة تحت
سيطرة االشوريني.
ومام يذكره التاريخ ان فئة من اليهود سكنت نابلس وال تعرتف من التوراة اال باالسفار الخمسة املنسوبة
اىل التبي موىس تعرف ب”السامريني” نسبة اىل السامرة كام دخلها املكابيني والرومان حتى دخلت املدينة
تحت حكم املسلمني عندما فتحها القائد عمرو بن العاص زمن الخليفة ابو بكر الصديق.
وبعد ان استوىل الصليبيون عىل املدينة عام 1100م حررها االيوبيون عندما فتحها حسام الدين محمد بن
عمر بن الشني ابن اخت صالح الدين االيويب حيث لعبت نابلس دورا هاما يف التصدي للفرنجة ومقاومتهم
كام واجهت كارثة ومعاناة كبرية فيام بعد من التتار واالحتالل التتاري وبقيت املدينة محتلة حتى متكن
قطز من هزميتهم يف معركة عني جالوت واسرتدادها ويذكر ان دخول الصليبيني اىل نابلس تم يف البداية
دون قتال بناء عىل طلب مجموعة من سكان املدينة حفظا ملدينتهم من الخراب والدمار وللمحافظة
عىل انفسهم وهذا مؤرش عىل حالة االنحالل والضعف التي عاىن منها الرشق االسالمي وعىل الحكمة
والحصافة امام عدو عزم عىل االستيالء عىل البالد وملعرفتهم بافتقار مدينتهم اىل وسائل الدفاع لكن لجوء
الصليبيني اىل تهجري سكان املدينة ضمن سياسة االرهاب التي اتبعوها جعل سكان اقطاعية نابلس مسلمني
ومسيحيني يقاومون املستعمرين الصليبيني منذ بداية الحكم الصليبي عن طريق املقاومة الفردية وقتل
الصليبيني.
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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(سعيد عبد الله البيشاوي.دراسات يف تاريخ الحروب الصليبية.نابلس-االوضاع السياسية واالجتامعية
والثقافية واالقتصادية يف عرص الحروب الصليبية1099-1291م.ط.1.1991ص)241-242
فقد كان ابرز احداث نابلس السياسية املرتبطة مبعاملها التاريخية فرتة النفوذ الصليبي قصة الجامع الكبري
الذي قام الصليبيون بتحويله اىل كنيسة كبرية عرفت باسم كنيسة البعث(القيامة) لكن عند تحرير نابلس
بعد معركة حطني اصبح اسمه الجامع الصالحي الكبري
(نواف الزرو.نابلس تتحدى الحصار.عامن:االردن..2004/ص)38
ظلت مدينة نابلس تعاين الوجود والسيطرة الصليبية عليها حتى نجح املسلمون يف طرد الصليبيني بفضل
قادة مسلمني مثل عامد الدين زنيك ونور الدين زنيك وصالح الدين االيويب
كام خضعت نابلس كباقي مدن فلسطني للحكم العثامين وللحكم املرصي بقيادة ابراهيم باشا اىل ان
استعادها العثامنيون عام  1840اذ مل يتواىن النابلسيون عن االحتجاج ضد باشوات الشام وعكا واعلنوا
عصيانهم عام  1834ضد ابراهيم باشا
(زهري غناميومحمد محافظة.والية بريوت-لواء نابلس.الرشكة الجديدة للطباعة والتجليد.عامن.2000ص90
وخالل الحرب العاملية االوىل خضعت نابلس لحكم االنجليز منذ  21/9/1918اىل ان تم تسليمها من قبل
سلطات االنتداب الربيطاين اىل االحتالل الصهيوين عام 1948
ويايت الحديث اليوم يف مؤمترنا عن مدينة نابلس تاريخيا وحضاريا وبطوليا يف املنطوق العلمي ليشكل
حياة وسرية مدينة تجذر تاريخها يف اعامق الحضارات وقدمت لنا من خالله ارثا حضاريا وتاريخيا ظل رمزا
للصمود وقهر الغزاة.

تقديم
بنى الكنعانيون شكيم(نابلس) وتعني املدينة املرتفعة خالل الفرتة ما بني  67-69ق.م لكنهم عنوا
بالتسمية االنفة والعزة والرفعة وعدم االنقياد وملا سيطر الرومان عليها امر االمربطور فسبيسيان بهدم
مدينة شكيم وبناء مدينة جديدة اىل الغرب منها قليال حيث نابلس القدمية اليوم اطلق عليها اسم نيابلوس
وهي لفظة التينية رومانية تعني املدينة الجديدة ثم حرف ذلك اللفظ بعد ذلك اىل نابلس الحالية وتم
تشييد املدينة الجديدة ما بني سنتي 71-72م غرب مدينة شكيم املدمرة يف موقع بني احضان سفوح
جبيل عيبال شامال وجرزيم جنوبا ترتبع فيه بكربياء عىل امتداد واديها املتجه من الرشق اىل الغرب
وعن اهم اسامئها التي ال زالت تعرف بها -جبل الناروسبب التسمية قيام املقاومون النابلسيون باحراق
البساتني والحقول يف جبل عيبال اثناء تصديهم لنابليون وجيشه الفرنيس مام اوقد الشعلة النابلسية وترك
نابليون يعود وجيشه املنهزم خارسا كام عرفت نابلس مبدينة الحزن والجامل حيث وصفها الرحالة العرب
بقرص يف بستان
اما تسميتها بدمشق الصغرى فالنها تشبه دمشق يف صفاتها ومناخها وفواكهها وحضارتها واليوم تعرف
مبدينة نابلس الصمود
كام يطلق عىل نابلس مسمى القصبة او البلدة القدمية وتذكر الروايات ان للمدينة  16بوابة منها البوابة
الرشقية عند الجامع الصالحي الكبري والغربية عند جامع الخرض والقصبة حسب املعنى املنسوب للمدينة
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تعني ممر ضيق مرصوف بالحجارة امللساء وعىل جانبيه تقع الدكاكني ومحال التجار والصناع التي تحتل
الطابق االول اما الطابق الثاين فتعلوه بيوت ارس الصناع والتجار كام ذكرت املصادر الفلسطينية ان نابلس
تتكون من سوقني واحد ميتد من الباب الرشقي اىل الباب الغريب والثاين يبلغ طوله نصف السوق االول
(نواف الزرو.نابلس تتحدى الحصار.عامن:االردن.2004ص37
رغم ما قيل وسيقال يف نابلس  -تبقى نابلس قلب فلسطني الشاميل التي يكتنفها من الشامل والجنوب
جبالن هام عيبال وجرزيم -نابلس املدينة التي تعاقبت عليها االمم من رومان وسامريني ومسلمني
وصليبيني وشهدت قادة عسكريني وحروبا عديدة فعرفت صالح الدين والظاهر بيربس ونابليون واحمد
باشا الجزار والعثامنيني وحملة ابراهيم باشا فالربيطانيني واالردنيني واالرسائيليني
وعند الحديث عن مقاومة نابلس ونشاطها السيايس نجده مرتبطا مبقاومة الحركة الصهيونية منذ اواخر
القرن التاسع عرش حني اخذت اعداد كبرية من يهود روسيا تهاجر اىل فلسطني اذ اشتدت املقاومة فيها
كلام ازدادت الحركة الصهيونية تصميام وتنظيام عىل تحقيق فكرة الوطن القومي اليهودي خاصة بعد
انعقاد املؤمتر الصهيوين االول عام  1897يف مدينة بال السويرسية وتبني الحركة من خالل مؤسسها فكرة
الوطن القومي اليهودي .وبعد التحالف الغريب الصهيوين(بريطانيا) وصدور وعد بلفور  1917تحولت
املقاومة الفلسطينية اىل حركة وطنية تهدف اىل حامية فلسطني واستقاللها من االحتالل الربيطاين وقيام
حكومة وطنية من عرب فلسطني للحيلولة دون قيام وطن قومي يهودي يف بالدهم واخذت الحركة
الوطنية الفلسطينية تزداد قوة وتنظيام منذ بداية عهد االنتداب عندما ادرك عرب فلسطني ان الصهيونية
واالستعامر يتآمران عليهم وعىل وطنهم
يف هذا البحث اتحدث عن املحطات الهامة يف تاريخ مدينة نابلس الوطني يف مجال العمل السيايس منذ
عام  1916ورغم صعوبة االطالع عىل جميع االحداث لهذا حرصت عىل اختصارها بصفحات قليلة امتنى ان
اوفق يف عرضها من خالل التسلسل املنطقي للوقائع
فمنذ بداية عهد االنتداب ادرك عرب فلسطني ان االستعامر والصهيونية يتآمران عليهم وعىل وطنهم
فاخذت الحركة الوطنية الفلسطينية تنمو وتزدهر وملا كانت فلسطني ترزح تحت االنتداب الربيطاين جنبا
اىل ابتالئها بهجرة يهودية منظمة قادمة من كل انحاء العامل بدات تظهر تحركات سياسية وطنية كرد عىل
التحديات التي باتت تهدد فلسطني فتشكلت االحزاب السياسية والقومية وعقدت املؤمترات واالجتامعات
وخرجت املظاهرات الصاخبة واندلع الكفاح املسلح اواسط الثالثينات
مل تكن املدينة الفلسطينية مجرد فضاء للسكن ميتاز باالتساع عن القرية بل اىل جانب وفرة العالقات
االجتامعية كان موقعا اساسيا للتجمعات السياسية والثقافية وللصحف حيث لعب املثقفني الفلسطينيني
دورا ال يستهان به ولخطورة املرحلة فيمكن تسمية مرحلة االنتداب بالنكبة االوىل التي حدثت عىل يد
بريطانيا فهي التي مزقت نسيج الشعب الفلسطيني وقضت عىل مؤسسلته السياسية والوطنية
ظلت مدينة نابلس عىل امتداد تاريخها القريب مركزا مهام للحركة السياسية الوطنية ولعبت دورها
الريادي املتقدم عىل امتداد سنوات النضال الوطني الفلسطيني ففيها انعقد املؤمتر القومي الفلسطيني
االول يف عهد االنتداب يف مواجهة وعد بلفور واطامع االستيطان والتهويد للحركة الصهيونية ولها انعقدت
راية القيادة منذ سبعينات القرن املايض بعد ان سقطت الضفة الغربية وقطاع غزة تحت االحتالل يف
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الخمسينات من القرن املايض فقادت النضال للحفاظ عىل الهوية الوطنية الفلسطينية وبسبب الرهان
الذي كان معقودا عليها سامها زعامء الحركة القومية االوائل بدمشق الصغرى دون مدن بالد الشام
وعواصمها بسبب دورها الوطني ودورها يف التنمية الوطنية
شكلت املدينة ثقال اقتصاديا هاما قبل عام  1967وكانت مدن الضفتني تعتمد عليها يف بعض الصناعات
وبعد االحتالل ونتيجة لسياسات سلطات االحتالل االلحاقية التي تقوم عىل تدمري االقتصاد الوطني
تعرضت الصناعات الكبرية فيها اىل الرتاجع وهبوط مستوى انتاجها مثل مصانع الجلود والنسيج
والكيامويات والصناعات املعدنية
ظلت مدينة نابلس من اكرث املدن الفلسطينية ترضرا من الحصار واالغالق والعقوبات الجامعية التي
تستهدف مبجموعها الحركة الوطنية واالسالمية وقوى املقاومة ومؤسسات السلطة املدنية والعسكرية
واملؤسسات االقتصادية واملالية والتجارية والتعليمية والصحية واالعالمية فضال عن معامل املدينة التاريخية
يف البلدة القدمية
ويف الختام تسعى الدراسة كهدف اسايس للقيام بها اىل تقديم معرفة منهجية لواقع مدينة نابلس النضايل
منذ القدم مرورا بالتطور الذي لحق بها عرب العصور مع تضمينه اهم النشاطات السياسية والنضالية
لسكان املدينة يف مراحل التاريخ املتتابعة وضد االحتالل الربيطاين والغزو االستيطاين الصهيوين بشكل خاص

بدايات المقاومة
اطلق عىل مدينة نابلس عىل مدى التاريخ جبل النار وهو اللقب الذي اطلقه عليها الثوار تقديرا لدورها
يف مقاومة االحتالل والتضحيات التي قدمتها عىل مدى تاريخ فلسطني املعارص
وقد امتازت الديار النابلسية مبقاومتها الغزاة عىل مر العصور حتى اليوم اذ حدثت معارك شديدة عىل
ارضها قدميا مثل مجدو وخالل العصور الوسطى وقعت معركتا أرسوف وعني جالوت ويف العصور الحديثة
معركة صانور ثم شهدت املدينة حروبها مع نابليون وثورتها ضد ابراهيم باشا وتصديها لالستعامر
الربيطاين واالحتالل الصهيوين منذ وعد بلفور  1917هذا وقد استمر ابناء املدينة يف مقاومة املحتلني الذين
استمروا يف تدابريهم للسيطرة عىل املدينة
(مسلم الحلو .قصة مدينة نابلس .املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.دائرة االعالم والثقافة مبنظمة
التحرير الفلسطينية.ص39-40
كام ظلت نابلس وعىل الدوام مركزا للنضال الوطني والقومي حيث لعبت دورا كبريا يف مقاومة الغزاة
وحسب قسطنطني بازييل فان”جبيل نابلس هم اكرث القبائل السورية رضاوة ونزوعا للقتال “.كام نقل
اسامة بن منقذ ان اهايل نابلس من النساء والرجال كانوا يتعاونون عىل قتل الفرنجة وكان اهل املدينة
يدافعون عن ارضهم من الغرباء وعندما حرر صالح الدين املدينة من ايدي الفرنجة وصف ابن جبري ذلك
واعتربه من اهم االحداث التي قام بها صالح الدين قبل فتح بيت املقدس بقوله”:فدهم صالح الدين
مدينة نابلس وهاجمها بعسكره واستوىل عليها وسبى كل من فيها واخذ اليها حصونا وضياعا
(نابلس بني املايض والحارض-ندوة بكلية االداب -قسم التاريخ/جامعة النجاح الوطنية.مركز التوثيق
واملخطوطات والنرش.1999ص200-201
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وبشكل عام بدا الوعي السيايس يف فلسطني بداية مبكرة وكان هذا الوعي ملحوظا يف فرتة الدولة العثامنية
وكان لفلسطني دورا يف الدولة العثملنية بحيث كان الهل فلسطني ممثلني يف مجلس املبعوثان الذي
انتخب يف اعقاب صدور الدستور فمثل لواء نابلس الشيخ احمد الخامش
كام كان املثقفني الفلسطينيني متابعني للتطورات السياسية انذاك وكان لهم اراؤهم وتوجهاتهم اذ اتخذوا
مواقف ثابتة من سياسة الترتيك التي مارستها جمعية االتحاد والرتقي الرتكية ضد الثقافة العربية وكانت
لهم مواقفهم ضد التجنيد االجباري وزج الشباب العريب يف حروب ال عالقة لهم بها سوى تحقيق مطامع
الدولة الرتكية
تاريخيا ابرز احداث مدينة نابلس الفلسطينية متثلت بعد سيطرة العثامنيني سنة  1517عىل بالد الشام
مبا فيها فلسطني لتصبح نابلس سنجقا تابعا لوالية دمشق ولتواصل املدينة ازدهارها يف عهدهم وتتواىل
نشاطاتها يف مقاومة كل من حاول السيطرة عىل املدينة واهلها واخضاعها بالقوة ملصالحة بعد احتاللها او
السيطرة عليها عىل النحو التايل:
•تعرضت نابلس بدءا من عام  1773اىل حصار عسكري واقتصادي تبعه احتالل قام به ظاهر العمر
وخلفه احمد باشا الجزار الضعاف دورها وتقوية دور عكا ودام هذا االحتالل حتى عام 1804
•يف سنة  1832دخلت نابلس تحت الحكم املرصي بقيادة القائد ابراهيم باشا مام جعل النابلسيون
يثورون ضده عام  1834لكنهم اخفقوا ليستمر هذا الحكم حتى سنة  1840حني عادت فلسطني اىل
الحكم العثامين
•يف نهاية الحكم العثامين اصبحت نابلس سنجقا تابعا لوالية بريوت ويضم مئة قرية وكانت نابلس
يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش اهم مدينة تجارية يف فلسطني متفوقة عىل القدس وعىل املدن
الساحلية
•سقطت نابلس بيد الربيطانيني يف يوم  21ايلول  1918بعد مقاومة شديدة من الجنود العثامنيني
واخضعت فلسطني لالنتداب الربيطاين عام  1922واصبحت نابلس مجددا مركزا للمقاومة مام دفع
الربيطانيني اىل تفجري اجزاءؤا كبرية من حارة القريون خالل ثورة 1936-1939لقمع املقاومة نابلس
التي مل تكن اقل شانا من اي مدن فلسطني ظلت تقف وجبلها الذي يشمل قضايئ طولكرم وجنني
ضد االنتداب الربيطاين وعرفت هي ومدينتي طولكرم وجنني مبثلث الرعب الفلسطيني بسبب
اشتعال الثورة فيها يف مواجهة االنتداب الربيطاين
•استمرت املدينة يف نضالها بعد سقوط فلسطني عام  1948وعرف عنها الريادة يف القومية العربية
والدفاع عن وحدة العرب وطاملا وقف اهلها يتحدون االنظمة العربية القطرية من خالل املظاهرات
والتنظيامت الحزبية وعرف عنها انها قلعة نارصية ال ترى يف التفرق العريب اال ضعفا سيؤدي اىل نتائج
وخيمة عىل االمة
•بعد عام  1948ضمت فلسطني مبحافظاتها الثالث نابلس والقدس والخليل اىل االردن واصبحت يف
سنة  1950جزءا من اململكة االردنية الهاشمية حتى احتاللها من قبل االرسائيليني عام 1967و منذ
سقوطها حتى اليوم شكلت نابلس احدى اهم بؤر املقاومة وسقط منها شهداء كرث من اقدمهم
وابرزهم شادية ابو غزالة  1968والفتاة لينا النابليس 1976
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•تصدرت نابلس النضال الوطني ضد االحتالل الصهيوين منذ عام  1967فمنها انطلقت تنظيامت
فلسطينية ومنهاصدر القرار الوطني كام تواجدت فيها قيادات وطنية كبرية وبرز عىل ارضها االف
املناضلني امليدانيني الذين تحدوا االحتالل وقدموا انفسهم فداء للقضية يف سبيل الله
•بعد اتفاق اوسلو املوقع بني منظمة التحرير الفلسطينية والجانب االرسائييل انسحبت قوات
االحتالل منها بتاريخ  10كانون اول 1995وحتى بعد اتفاق اوسلو وما تاله من اتفاقيات ظلت نابلس
رائدة يف تاجيج الرصاع ضد االحتالل ورفضت ان يكون الفلسطينيون حراسا عىل امن ارسائيل
•وقف شبابها وشاباتها يف مواجهة االحتالل وهم يعلمون ثقل املهمة فسقط منهم من سقط و خرج
منها العديد من الشبان الني نفذوا عمليات استشهادية
لقد ظل العدو الصهيوين يرى يف مدينة نابلس كنزا فلسطينيا ميد الفلسطيتيني دامئا باالبداع الوطني
والعلمي ووجدها مدينة اثبتت انها تتحىل بروح متجددة وال تسمح بعلم فلسطني او العروبة او االسالم
ان ينحني او يسقط فظلت كامشة عىل حلقه لهذا وضعها الصهاينة تحت حصار محكم منذ بداية
االنتفاضة -الحواجز الصهيونية تحيط باملدينة وتغلق كل املداخل  ،الجنود الصهاينة ينترشون عىل الجبال
ويف الوديان ملنع حركة الناس  -االحتالل يخنق املدينة ظنا منه انها سرتكع فهو يداهمها يف اغلب االحيان
كل ليلة ويعيث فيها الفساد والقتل الذي كانت ابشع عملياته فجر  6متوز  2004عندما قتل الدكتور خالد
صالح االستاذ الجامعي يف جامعة النجاح الوطنية وابنه بدم بارك عن قرب واغتال آخرين
(تدمري نابلس مدينة نابلس االلكرتونية.واجهة نابلس الحضارية)5/2/2005.
http// www.nablus-city.net
وعن اشكال املقاومة فقد تعددت بتغري الظروف السياسية والعسكرية فبعضها اكتسب صفة مسلحة عىل
املستويني الفردي او الشعبي املتمثل يف صورة انتفاضات تندلع رشارتها يف مدينة ثم رسعان ما ميتد لهب
غضبها اىل معظم االرض الفلسطينية او من خالل املقاومة السياسية عن طريق املؤمترات الجامهريية و
تكوين االحزاب السياسية وانشاء الجمعيات او البعثات الدبلوماسية والظهور يف املحافل الدولية للمطالبة
بحقوق الشعب الفلسطيني
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نابلس قبل الحرب العالمية االولى
نرشت صحيفة الكرمل يف آب من عام  1913يف صفحتها االوىل نبا قيام تظاهرة كبرية يف نابلس ضد اعتزام
الحكومة بيع ارايض
بيسان التابعة للدولة لليهود وما لبثت ان اعلنت الصحيفة قيام جمعية مكافحة الصهيونية التي اتخذت
من نابلس مقرها الرئييس النشاء فروع لها يف بعض املدن الفلسطينية االخرى
وضمن احداث الحرب وبدخول القوات االنجليزية اىل االرايض الفلسطينية يف  19ايلول  1918بدا الهجوم
الربيطاين من القدس باتجاه مدينة نابلس ومنها تم التوجه اىل النارصة ففي  20ايلول  1918متكنت القوات
الربيطانية من احتالل مدينة نابلس لتعقبها بعد ذلك مدينتي حيفا وعكا

نابلس بين الحربين العالميتين(فترة الثالثينات)
كان نتيجة لتجدد اعامل املقاومة قيام االنجليز بقمع مظاهرات نابلس يف شهر اغسطس 1931التي
اندلعت احتجاجا عىل تسليح املستوطنني ووقوع صدامات بني املتظاهرين والرشطة
وعىل اثر مظاهرة يافا  1933التي سقط فيها اثني عرش شهيدا وعىل اثر انتشار اخبار املجزرة الهبت
مشاعر الراي العام الفلسطيني واعلن االرضاب العام يف البالد ووقعت صدامات يف مدن مثل نابلس
واقيمت املتاريس يف الشوارع
(فلسطني.املؤرخ السيد حسن االمني)
www.alkawthar.com
توالت االحداث الجسام عىل املدينة واعلنت بتاريخ 4/10/1935يف اجتامع عام يف نابلس عن تاسيس حزب
الكتلة الوطنية حرضته وفود من مختلف املناطق وتراسه عبد القادر اليوسف عبد الهادي اكرب االعضاء سنا
واسسه املحامي عبد اللطيف صالح وضم حمدي النابليس وشفيق عسل وآخرون
عادت حكومة االنتداب لرتكز نشاطها اثناء ثورة  1936عىل نابلس والقدس وحشدت ثالثة الوية مشاه
وحل الجنود محل الرشطة التي امتنع افرادها من العرب عن تنفيذ االوامر
ويف  20نيسان 1936/شكلت يف نابلس لجنة قومية غري حزبية كان العامل الدافع لها مجموعة من الشبان
املثقفني يف مقدمتهم اكرم زعيرت وقد دعت اىل االرضاب العام يف فلسطني عىل ان يستمر اىل ان تعلن
الحكومة الربيطانية استجابتها للمطالب الوطنية ويف  25نيسان اجتمعت االحزاب برئاسة الحاج امني
الحسيني الذي ساند اللجنة وانترشت الثورة يف جميع القرى واملدن الفلسطينية
بدا االرضاب يف يافا وصاحبته تظاهرات واشتباكات امتدت اىل نابلس فالقدس وما لبث ان لقي االرضاب
استجابة واسعة وتشكلت لجان قومية يف انحاء فلسطني لتامني االرضاب وانجاحه كام تجاوبت االحزاب مع
االرضاب وايدته ثم ما لبثت تحت الضغط الشعبي ان وحدت القيادة الفلسطينية تحت اللجنة العربية
العليا التي وافق الحسيني عىل تراسها
وعن القيادة السياسية للثورة فقد توالها املفتي الحاج امني الحسيني بينام كانت القيادة العسكرية بيد
آخرين يف مدن الضفة مثل قائد منطقة نابلس الشهيد عبد الفتاح مصطفى
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس

172

وبعد تجدد الثورة عام  1937ازداد زخمها و بلغت ذروتها حيث استمرت رغم محاوالت بريطانيا سحقها
بكل الوسائل وعاشت فلسطني جوا من الثورة الوطنية العارمة التي حظيت بدعم شعبي هائل ويف صيف
 1938وصلت الثورة اىل قمة نفوذها وخضعت لهيمنتها مناطق واسعة خاصة شامل فلسطني ووسطها
وتحطمت االدارة املدنية يف معظم املناطق الفلسطينية واقتحم الثوار العديد من املدن الفلسطينية وكانوا
يسريون وهم مسلحون متاما يف شوارع نابلس دون خوف واظهرت الثورة قدرة عىل التنظيم وفعالية يف
حرب العصابات وشكلوا محاكم للفصل يف القضايا وعاقبوا بحسم السامرسة والجواسيس والعمالء
(ثورة فلسطني 1936-ويكبيديا
ar-wikipedia.org

نابلس واضراب عام 1936
تاثر فلسطينيو نابلس بارضابات القاهرة يف شهر كانون اول  1935وارضابات سوريا يف شهري كانون الثاين
وشباط 1936بعد ان نجح الفريقان يف تحصيل مكاسب من وراء املظاهرات وجزء من الحقوق السياسية
بشكل سلمي
وقد كان االرضاب نتيجة اسباب غري مبارشة دفعت اليه متثلت بزيادة الهجرة اليهودية اىل فلسطني
ومحاولة حكومة االنتداب سحب مرشوع املجلس الترشيعي والتغايض الربيطاين عن تهريب اسلحة لليهود
وتجاهل مطالب العرب ليايت السبب املبارش املتمثل يف اعامل القتل املتبادلة بني اليهود والعرب يومي
 15و 16نيسان  1936واندالع اضطرابات واحداث دموية يف مدينتي يافا وتل ابيب مام جعل الحكومة
الربيطانية تعلن حالة الطوارىء وتفرض منع التجول يف املدينتني يوم  19نيسان
(نابلس بني املايض والحارض.كلية االداب-قسم التاريخ/جامعة النجاح الوطنية مركز التوثيق واملخطوطات
والنرش(5.)26ايار .1999ص 80عن ورقة بعنوان نابلس خالل ارضاب .1936موىس ابو ديه)
التزام نابلس باالرضاب بدا بالتاييد السيايس والدعم الفعيل ملدينة يافا بعد اجتامع وجهاء املدينة يف
مصبنة الشكعة مساء يوم  19نيسان تقدمهم رئيس البلدية سليامن طوقان وكان ابرز الوجوه الشابة
حكمت املرصي-اكرم زعيرت-ليخرج االجتامع بقرارات اهمها:االرضاب العام والشامل،تاسيس لجان قومية يف
مختلف مدن وقرى فلسطني،ان تبادر نابلس بتويل زمام القيادة للحركة الوطنية عىل اساس قومي وليس
حزيب،استهداف بريطانيا يف اعامل املقاومة اوال باعتبارها اساس البالء،عدم توقف الثورة واالرضاب حتى
تحقق اهدافها ويف مقدمتها وقف الهجرة
ارضاب نابلس ومظاهراتها الصاخبة التي تالزمت مع صدامات مع قوات البوليس الربيطاين استثنيت منها
املخابز مع وضع برنامج مناوبة للصيدليات وتكليف لجنة طالبية باذاعة بيانات وطنية عىل طلبة املدارس
لحثهم عىل االلتزام باالرضاب
اما االرشاف عىل االرضاب وحراسة املدينة فاوكلت اىل كشافة نادي االتحاد الريايض ومام يجدربنا ذكره
يف هذا املقام حول النشاط الكشفي ملدينة نابلس ان فرقة كلية النجاح الوطني تاسست يف نابلس عام
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 1921وكان من نشاطاتها القيام برحلة من نابلس اىل حيفا مشيا عىل االقدام حوايل  110كم قطعت
باربعة ايام وبسبب منو الحركة الكشفية يف فلسطني وقيامها بواجباتها الوطنية اخذت الحكومة الربيطانية
تطاردها ومتنع اعضائها من الظهور باملالبس الكشفية فتوقفت اعاملها
(مجلة العودة امللف الكشافة الفلسطينية)
www.alawda-mag.com
اثناء االرضاب تم تقسيم املدينة اىل خمس عرشة منطقة وتم انتخاب لجنة شعبية لكل منها ترشف عىل
االرضاب وتؤمن احتياجات السكان وكان من ابرز معامل التكافل االجتامعي تنازل املالك عن قيمة ايجار
نصف سنة وهي مدة االرضاب كام تربعت نساء املدينة بحليهن ملساعدة املترضرين من االرضاب والثوار
كام اعلن مخاتري القرى عند توافدهم اىل مقر اللجنة القومية تاييدهم ومؤازرتهم للمدينة ومبايعة اللجنة
عىل الجهاد
ابرز معامل االرضاب متثل يف تشكيل محكمة وطنية تعقد علنا امام الجمهور ملحاكمة العمالء يف املقابل
قامت بريطانيا بتاريخ  19نيسان  1936باعالن قانون الطوارىء واصدرت بتاريخ  17ايار قانون الخناجر
واملدي والذي مبوجبه تسجن كل من تجد بحوزته خنجر او سكني ملدة ثالث سنوات او غرامة قيمتها 100
جنيه او العقوبتني معا
(املرجع السابق.ص)81-83
كام القت سلطات االنتداب القبض عىل كل من يحمل حجرا او عصا اويحرض بالكتابة اوالنشيد كام مل
تخل اعامل القمع الربيطانية من الهدم واالعتقال ومنع التجول وقطع االتصال الهاتفي وفرض الغرامات

نابلس اثناء الحرب العالمية الثانية
مل تشهد االرايض الفلسطينية يف الفرتة املذكورة احداثا كبرية بنفس سخونة االحداث التي جرت يف الفرتات
السابقة بسبب القبضة الحديدية التي تعاملت بها سلطات االحتالل الربيطاين مع الحركة الوطنية وغياب
اغلب قادتها اما بسبب السجن او اضطرارهم للخروج اىل سوريا ولبنان بعد ان ضاقت بهم سبل املقاومة
من الداخل
متيز النشاط السيايس لعرب فلسطني اثناء الحرب بانه راكد وتجمد الحركة الوطنية سببه ما احاط الحركة
الوطنية من ظروف ومالبسات بسبب خلو البالد يف سنوات الحرب االوىل من مؤسسات سياسية تستطيع
ان تحافظ عىل الحركة الوطنية فالزعامء السياسيون مرشدون وظروف الحرب دفعت الحكومة اىل فرض
االحكام العرفية وقانون الطوارىء وكان ذلك سيفا مسلطا ضد اي نشاط وطني فلسطيني اضافة اىل االمل
الذي بثه الكتاب االبيض  1939يف نفوس عرب فلسطني كان له اثره الفعيل والنفيس عىل مسار الحركة
الوطنية فبعض العنارص قبلت به ونادت بالتعاون مع سلطات االنتداب والبعض االخر رفضه ونادى
مبقاومة الحكومة
ورغم سامح الحكومة لبعض الزعامء السياسيني بالعودة اىل البالد مثل عوين عبد الهادي رشيطة تعهدهم
بعدم مامرسة اي نشاط مثل زعامء حزب االستقالل الذين كانوا اول من سمح لهم بالعودة ورغم تحسن
موقف بريطانيا العسكري وبدئها بالتخفيف من الحظر املفروض عىل النشلط السيايس استانفت االحزاب
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السياسية اعادة تنظيم صفوفها رغم ذلك ظل النشاط السيايس غري مرتبط باالحزاب التقليدية فقط اذ
ساهمت فرتة الحرب يف اظهار تشكيالت وتنظيامت جديدة ذات طابع سيايس كحزب التقدم وحزب
االخوان املسلمني يف مرص الذي مد نشاطه اىل فلسطني لكنها باملجمل اختفت بعد فرتة قصرية او تحدد
نشاطها اال من التشكيالت العاملية والتنظيامت العاملية بعد ان سمحت بريطانيا لهم مبامرسة نشاطهم
بسبب عالقتها مع االتحاد السوفيتي كحليف لها يف الحرب فارادت مسايرته وخففت من قبضتها عن تلك
التشكيالت اليسارية لكنها مل تستطع اعادة الحركة الوطنية اىل سابق عهدها يف الثالثينات بحداثتها وقلة
خربتها
لكن النشاط السيايس امتاز اثناء الحرب بكثافته خارج فلسطني وانيط بزعامء وقادة فلسطينيني كانوا
مشتتني يف دول مجاورة فعمل كل منهم ما بوسعه الجل خدمة قضيته وقد تفاوتت قيمة ووزن النشاط
حسب اهميته وشخصية كل زعيم فلسطيني حيث ان معظم النشاط ارتبط بشخص املفتي امني الحسيني
اذ ان تشدد بريطانيا مطاردته جعلته يتحول اىل دول املحور حيث بادر باالتصال باملانيا وايطاليا
(الحركة الوطنية الفلسطينية خالل الحرب العاملية الثانية.مها محمد بن سعود الرشيد
www.freewebs.com

ابرز محطات المقاومة في تاريخ نابلس
•املدرسة الفاطمية :تعترب املدرسة الرشادية الغربية او الفاطمية التي تم تاسيسها عام 1911
زمن الدولة العثامنية وسميت نسبة للسلطان العثامين محمد رشاد الخامس جزءا من البلدة
القدمية ملدينة نابلس التي تعد من اهم املناطق التاريخية يف املنطقة ،الفاطمية كانت ومنذ مطلع
السبعينات من اوائل املدارس التي شكلت بؤرة ثورية يف مواجهة سياسات االحتالل ونتيجة للدور
الوطني لطالبات املدرسة قامت قوات االحتالل بابعاد بعضهن واعتقال اخريات وقد تم تخريب
الجدار الشاميل الخارجي وكذلك الغرف الشاملية منها بواسطة القصف بالدبابات والجرافات
العسكرية االرسائيلية خالل االجتياحات االرسائيلية عام  2002التي استهدفتها
•مصابن نابلس:لعبت املصابن يف نابلس دورا سياسيا واجتامعيا بارزا منذ تاسيسها يف اواخر القرن
التاسع عرش وهو ما تؤكده الوثائق الفلسطينية اذ ان كبار الزعامء والتجار والعلامء يف املدينة كذلك
بعض اعضاء مجلس املبعوثان العثامين واعضاء املجالس البلدية كانوا ميتلكون املصابن  ،فاصحابها
اذن من كبار الشخصيات االقتصادية والسياسية يف املدينة وكان االغنياء ينشئون املصابن يف االحياء
ويشغلون العامل فيها وكانت املصبنة تعمل عمل البنوك يف يومنا الحارض فكان اصحابها يقدمون
القروض لصغار التجار والفالحني ويسرتجعون ديونهم عند انقضاء املوسم وبسبب ان اصحاب
املصابن من كبار التجار والعلامء واعضاء يف مجلس املبعوثان العثامين واعضاء يف املجلس البلدي
فوجدت لذلك يف املصبنة غرفة او قاعة يجلس فيها صاحب املصبنة وحوله االثرياء والوجهاء وكبار
موظفي الدولة فيام كان يعرف بالديوانية -ومن ديوانية مصبنة الشكعة خرج اهم قرار سيايس من
نابلس عام  1936بعد اجتامع عقد يف هذه املصبنة ووضع اسس للحركة الثورية لعام 1936
(الصابون النابليس-ثروة اقتصادية وحضارية يستهدفها االرهاب .املركز الفلسطيني لالعالم)
forums.ftakat.com
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حيث عقد اجتامع يف  19نيسان  1936يف املصبنة ووضع اسس ومبادىء ثورة فلسطني الكربى واعلن
تشكيل اللجنة القومية لالرشاف عىل الحركة الوطنية وسري اعاملها واعالن االرضاب العام يف نابلس ودعوة
جميع املدن الفلسطينية لالرضاب
(صابون نابلس ويكبيديا)
http://www.ar.wikipedia.org
ذكر اكرم زعيرت يف وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ان اهم قرار تاريخي اتخذ يف ديوانية صبانة الشكعة
فبعد ان اعتدى فلسطينيي يافا يف  17/4/1936تحركت نابلس لنرصة يافا وعقد اجتامع متهيدي بتاريخ
 19/4/1936يف تلك املصبنة ووضعت يف هذا االجتامع اسس ومبادىء التحرك الثوري الذي انطلق عام
 1936وتم االتفاق فيه عىل انشاء اللجنة القومية لالرشاف عىل سري الحركة الوطنية واعالن االرضاب العام
يف نابلس والدعوة اىل االرضاب يف سائر املدن الفلسطينية
•جامعة النجاح الوطنية :اقدم واكرب الجامعات الفلسطينية واغزرها انتاجا لعبت دورا رائدا يف الحياة
اليومية السياسية واالقتصادية الفلسطينية وبرز منها سياسيني مثل صائب عريقات فضال عن ما
حققته من انجازات عىل املستوى العلمي يف الساحة العربية والدولية
•البلدة القدمية:ضمن احداث ما سمي بعملية السور الواقي فقد كان يوم االثنني الثامن من شهر
نيسان/ابريل  2002تاريخا شاهدا عىل تحول املدينة القدمية من مركزا اثريا فريدا لقلعة للمقاومني
الذين نجحوا يف تدمري الكثري من الدبابات واالليات العسكرية االرسائيلية ونجحوا يف منع الهجوم
االرسائييل من التقدم
وقد نقل مراسلون صحفيون تقاريرا حية عن القتال داخل البلدة القدمية رغم اغالقها من قبل الجيش
االرسائييل واعتبارها مناطق عسكرية مغلقةوالتي كان ابرز االستشهاديني الذين سقطوا اثناء احداثها عضو
املكتب السيايس للجبهة الشعبية ربحي حداد
ما حدث يف نابلس اشبه مبجزرة ثقافية اىل جانب كونه مجزرة برشية فالبلدة القدمية اشبه بنسيج فريد
للحضارة االنسانية جمعت آثارا بيزنطية ورومانية واسالمية تم استهداف ابنيتها واثارها وتاريخها
(يحيى يخلف.يوميات االجتياح والصمود.مؤسسة االسوار -عكا دار الرشوق.2002ط.2ص)68
•مخيامت نابلس :فضال عن االحياء التي دمرت مثل الياسمينة والقريون والحبلة فقد شهدت مخيامت
نابلس اجتياحات رشسة وقاسية وتم فرض عقوبات جامعية عىل سكانها واعتقل املئات من شبابها
ودمرت البيوت بعد تفتيشها واذالل سكانها
مخيم عني بيت املاء قدم كوكبة كبرية من الشهداء خالل سنوات االنتفاضة االوىل وانتفاضة االقىص للذود
والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته وحقه يف العودة
وحسب مصادر اعالمية ارسائيلية تم الكشف عن ان محاربة االرهاب الذي قاده رئيس الحكومة االسبق
شارون مع وزير الحرب بن اليعازر تضمن اقتحام املخيامت بحجة منع عمليات فلسطينية مسلحة من
خالل شن غارات جوية وبرية بدات تحت اسم”رحلة بااللوان” او مذبحة املخيامت حيث شهدت االيام
االوىل لهذه املرحلة مجازر دموية جامعية يف مخيامت بالطة وجنني وطولكرم واالمعري
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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استهداف املخيامت مثل بالطة باعتباره معقال للمقاومة الشعبية الفلسطينية يف الضفة الغربية تم ابجتياح
املخيم بارتال من الدبابات واملدرعات واملجزنرات املعززة بغطاء جوي من طائرات اف -16واالباتيش يوم
االربعاء  26/2/2002وغادرته فجر االحد  3/3/2002مخلفة قتىل وجرحى بعد اذالل سكانه والتنكيل بهم
وتدمريه عىل رؤوسهم وتحويله اىل انقاض حيث ذكرت املصادر عن استشهاد  8مواطنني واصابة العرشات
وقد بررت ارسائيل ذلك بانها اكتشفت مصنعا النتاج صواريخ القسام يف مخيم بالطه
(نواف الزرو.نابلس تتحدى الحصار.عامن:االردن .2004ص)54
وحسب مراسلة صحيفة هآرتس االرسائيلية عمريه هس :اقتحم الجنود الجدران بني البيوت مخلفني اثاثا
مدمرا واكواما من الطوب واملالبس املمزقة كانت املشاهد تغط بالنساء واالطفال املجمعني يف غرفة واحدة
وباالبواب املفتوحة يف عرشات املنازل بعد احتاللها من قبل الجنود ومنع سكانها من الخروج منها ومنع اي
وسيلة اعالمية من تغطية ما يجري
لقد جسد مخيم بالطة اثناء انتفاضة االقىص قلب املعاناة فالشوارع مدمرة والخراب منترش واالالم انهكت
سكانه ورصخات االطفال تعالت بني انقاضه وتحولت بيوته اىل هياكل بعد احتالل دام ايام وبشكل
متواصل
املراسلة تعرتف ان االجتياح الحريب التدمريي االحتاليل االرسائييل ملخيم بالطة يف اطار رحلة بااللوان
ومذبحة املخيامت مني بالفشل الذريع عسكريا وامنيا ومعنويا
(املرجع السابق.ص60-61

دورنساء نابلس في اعمال المقاومة
ما ان شعرت املراة يف نابلس مبا اصاب فلسطني نتيجة االنتداب والصهيونية حتى هبت لتشارك الرجل يف
نضاله فشاركت يف مظاهرات  1920يف نابلس والقدس ومعظم املدن والقرى الفلسطينية رافضة االنتداب
واالطامع الصهيونية
كام شاركت يف مؤمتر نابلس الوطني بتاريخ  26/10/1929مثلام شاركت فيه مندوبات عن يافا وحيفا
وصفد بعدد تجاوز ال  300مشاركة حيث قدمت املشاركات يف املؤمتر عريضة اىل املندوب السامي
الربيطاين اعلن فيها رفض الهجرة اليهودية وسياسة بريطانيا ومامرساتها بتعذيب املوقوفني العرب ورضب
تالميذ املدارس يف نابلس عىل يد ضابط انجليزي وتخصيص االموال ملنكويب اليهود دون العرب
وحرصا من املراة عىل تنظيم نفسها الهمية تنسيق الجهود ولتحقيق االهداف املرجوة تم تشكيل جمعية
نسوية برآسة مريم هاشم عام  1930شاركت فيها املراة مبظاهرة  1930وواجهت االنجليز ببسالة لتتحول
اىل اشتباك مسلح اصيب فيه عدد من البوليس االنجليزي
(نابلس بني املايض والحارض.ندوة كلية االداب-قسم التاريخ.جامعة النجاح الوطنية:مركز التوثيق
واملخطوطات والنرش.1999تحرير خليل عودة ومحمود عطا الله ص85-86عن ورقة بعنوان:نضال املراة
الفلسطينية يف نابلس بني عامي .1917-1948عبد الرحمن املغريب)
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ويف ثورة  1936انطلقت مظاهرة سياسية نسائية اعلن فيها بذل االرواح يف سبيل الوطن استمرت
فعالياتها اىل اليوم التايل وانضمت اليها جموع الطالبات والعامل واملواطنني ،كام اعلنت املراة عن
استعدادها للمشاركة يف فعاليات الثورة بعد مشاركتها يف االجتامع الذي عقدته اللجنة الوطنية يف املدينة
بتاريخ  13/5/1936وقد كانت الشهيدة فاطمة غزال رمزا لالسهامات النسوية القتالية يف معركة وادي
عزون  1936 /26/6مثلام شاركت يف معركة بيت امرين
(املرجع السابق.ص)87
وكان لسيدات نابلس دورا فاعال يف مشاركتهن يف لجان ومؤمترات مثل لجنة الدفاع عن فلسطني التي
عقدت يف دمشق  1936اذ ضمت اللجنة عدد من النساء ويف القدس عقدت النسوة مؤمترا بتاريخ
 6/5/1936شاركت به اكرث من  400سيدة من نابلس وغريها من املدن الفلسطينية كان اهم قراراتها وقف
الهجرة اليهودية واطالق رساح العرب واالمتناع عن دفع الرضائب لربيطانيا واالحتجاج عىل سياستها يف
فلسطني وتشكيل حكومة وطنية فلسطينية منتخبة
ويف املؤمتر النسايئ الرشقي الذي عقد يف القاهرة بتاريخ  15-18/10/1938شاركت نسوة من نابلس مثلن
اتحادات وجمعيات نسائية رفعن فيها برقيات اىل عصبة االمم لحل قضية فلسطني حال عادال
كام ساهمت املراة يف نقل السالح وتشجيع املجاهدين عىل الصمود واملداواة وتقديم املؤن
وقد كان لتشكيل جمعية االتحاد النسايئ يف نابلس  1936دورا يف العمل الخريي والنضايل اذ انها سعت
اىل بث الروح الوطنية لدى النساء وشجعتهن عىل التربع من اجل الثورة وقد كان لقصائد الشاعرة فدوى
طوقان التي نظمت الشعر الوطني دورا محفزا ومشجعا ايضا عىل العمل املقاوم
(املرجع السابق.ص)89-90

الحياة الحزبية والسياسية للمدينة
ميكن اعتبار االحزاب والتنظيامت التي ظهرت اطرا تنظيمية اكرث منها احزاب توزعت اتجاهاتها بني محيل
واقليمي وقومي وكانت آجالها قصرية بسبب عدم نضوج مفهوم االطار التنظيمي للحزب وبسبب كرثة
االنشقاقات يف سياق النزاع والتنافس بني العائالت والعمل يف بيئة شديدة التعقيد والتغيري وعدم نضج
التكوين املجتمعي اال انها رغم ذلك ساهمت يف صقل الشخصية املعنوية للفلسطينيني وتكريس هويتهم
الوطنية فقد شارك بعضها يف قيادة الثورة واالرضاب ضمن ائتالف وطني وبعض االحزاب اصدر صحفا
باسمه مثل مرآة الرشق والجامعة العربية واللواء حيث تراوحت اهدافها بني املطالبة باالستقالل وتغليب
البعد املحيل وبني التوجه الوحدوي
لهذا عاىن الفلسطينيني يف هذه الفرتة من ازمة التمثيل فارادتهم كانت مرتهنة اىل الخارج ومجتمعهم
مجتمع فالحي بسيط تسيطر عليه طبقة من الوجهاء واالعيان ذات صفة شبه االقطاعية فضال عن عمليات
االستيطان واالستعامر التي مارست سلب االرايض واالحالل والترشيد

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس

178

ومن اقدم تلك التنظيامت الحزبية
•حزب االستقالل العريب /آب 1932-1933برئاسة محمد عزة دروزة وعضوية عوين عبد الهادي ،اكرم
زعيرت  ،صدقي ملحس ،ممدوح السخن ،عادل كنعان ،راشد ابو غزالة ،محمد عىل دروزة ومركزه
القدس  ،وقد متثلت اهم االسباب من وراء تشكله يف :الضعف والفتور الذي اصاب الحركة الوطنية
الفلسطينية مام ادى اىل اضطراب وانحالل وفوىض وظهور املحسوبيات والتسلط والنزاعات التي ادت
اىل تفكك االمة ،وقد قام الحزب عىل مبادىء اهمها:
ـ ـاستقالل البالد استقالال تاما
ـ ـاعتبار البالد العربية وحدة تامة ال تقبل التجزاة
ـ ـفلسطني عربية وجزء طبيعي من سوريا
ـ ـالغاء االنتداب ومقاومة وعد بلفور
ـ ـاقامة تجمع برملاين ونهضة سياسية واقتصادية واجتامعية
طالب الحزب بسياسة الالتعاون مع املندوب السامي الربيطاين ومقاطعة الحفالت والجمعيات واللجان
الرسمية واالمتناع عن دفع الرضائب وعدم التقيد بالقوانني التي تصدرها السلطة املنتدبة ومقاطعة
البضائع واملصنوعات الربيطانية واليهودية واالمتناع عن دفع الرسوم الجمركية
كام شارك يف ائتالف االحزاب بداية عام  1936ويف اللجنة العربية العليا وكان له دور يف االرضاب العام
والشامل  1936وكان من اول االحزاب التي مارست نشاطها بعد الحرب العاملية الثانية كام قام بتاسيس
صندوق االمة وشارك يف تاليف الهيئة العربية العليا عام 1946
صحيح ان قيادته كانت مثقفة وجامعية عربت عنها مجلة العرب التي اعتربت لسان الحزب ورغم الوضوح
السيايس للحزب مل يطرح برنامجا منظام متكامال يف معالجة القضايا السياسية االمر الذي جعله يلجا اىل
الخطابات واملهرجانات لهذا رسعان ما نهار وتجمدت نشاطاته
(الحركة الوطنية الفلسطينية قبل عام  1948واالحزاب السياسية الفلسطينية.دائرة شؤون الالجئني)
•حزب االصالح العريب الفلسطيني :1935 /برئاسة حسني فخري الخالدي ومن اعضائه من نابلس منر
حامد
•جمعيات الشبان املسلمني :1930/من املؤسسني لها عارف البديري ،رايض عبد الهادي ،جامل القاسم
،عبد الحميد سعيد ،محب الدين الخطيب ،راغب االمام وكان مقر الحزب نابلس وتوجهه اسالمي
•حزب االهايل الفلسطيني  :1925/من اهم املؤسسني عادل زعيرت وعبد اللطيف صالح
متيز الحزب بتوجهه الوطني كام دعا اىل نرش املبادىء الدميقراطية بني ابناء الشعب الفلسطيني وعدم
التفرد بالسلطة والنهوض باحوال البالد االقتصادية والتجارية ونرش التعليم وسعى اىل الغاء وعد بلفور
ونظام االنتداب والحد من الهجرة اليهودية وبيع االرايض
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•حزب الزراع :1924/من املؤسسني عبد اللطيف ابو هنطش ،حيدر طوقان ،الشيخ عبد الله الغصني،
فارس املسعود ،موىس هديب  ،مقره نابلس
متيز توجه الحزب بالعمل وفق قاعدة فرق تسد كام سمح الحزب بتاجيج فكرة املدين والفالح الن الحزب
مدعوم من املندوب السامي وغرضه الفرقة بني الطرفنب وهذه القت قبوال يف نابلس رغم ان املدينة كانت
مركزا للحركة الوطنية
(التنظيامت واالحزاب الفلسطينية قبل عام )1948
•حزب التقدم :من االحزاب الجديدة التي تشكلت اثناء الحرب العاملية الثانية اسسه احد ابناء نابلس
احسان النمر يف نوفمرب  1944واراد من تاسيسه اظهاره مبظهر التقدمية فرشح منهجه بقوله” يقوم
عىل مواد قيمة فيها التحدي ملسالك الهيئات السابقة (اي انه معارض لالحزاب االخرى التقليدية
واهم مبادئه :العمل عىل عودة املبعدين من الفلسطينيني العرب،املطالبة باعادة النظر يف نظام
الرضائب،رفع املبادىء واالخالق فوق النزاعات الشخصية والعائلية،العناية بتثقيف الشعب العريب
تثقيفا قوميا صحيحا،منح الفلسطينيني حكم ذايت ورفع الحواجز مع االقطار العربية  ،وقد بعث
الحزب عام  1944برسالة اىل وزير املستعمرات عن طريق املندوب السامي يطالبه فيها بالحكم الذايت
للعرب وتسليم ادارة املعارف للعرب واعادة النظر يف فرض الرضائب كام طلب زعيم الحزب يف مارس
 1945من مدير االمن بيانا باملعتقلني السياسيني وطريقة معاملتهم واملبالغة يف فرض الرضائب عىل
املزارعني
(الحركة الوطنية الفلسطينية خالل الحرب العاملية الثانية.مها محمد بن سعود الرشيد
www.freewebs.com
وبعد ان سعى كل من احسان النمر واسعد عبد الرحمن املرصي اىل الدعوة اىل اجتامع يف جامع االنبياء
بنابلس لتفويض الحاج توفيق حامد وقاسم آغا النمر لتاسيس حزب التوحيد من اثني عرش وجيها من
وجهاء املدينة مل تخرج الفكرة اىل حيز التنفيذ بسبب وفاة الحاج توفيق حامد كام ان الفكرة مل تحصل
عىل اجامع من زعامء نابلس وبسبب توزع وجهاء وزعامء نابلس عىل االحزاب االخرى
http://www.shahidpalestine.org
•حزب الكتلة الوطنية حرصت نابلس ومدن الشامل الفلسطيني عىل ان يكون لها دور يف الحركة
الوطنية الفلسطينية حيث بدات الدعوة اىل تاسيس حزب جديد عندما اصدر عبد اللطيف صالح
وعبد الفتاح طوقان وكالهام من نابلس بيانا جاء فيه”:الحالة الحارضة دعت البعض يف البلد اىل
التفكري يف تاليف كتلة محايدة تقوم بالقسط الواجب عليها من االشغال يف الحقل الوطني وتوجيه
جبهة الدفاع وترى اول واجب عليها ان تؤلف هذه الكتلة من املخلصني الذين ال يدينون اال بدين
الوطن ولذلك تدعو جميع الذين يعتقدون هذا املبدا اىل االشرتاك معها لتخرج هذه الفكرة من القول
اىل العمل”
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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الحزب تاسس يف نابلس بتاريخ  4ترشين اول  1935برئاسة عبد اللطيف صالح وموقفه السيايس حيادي
نوعا ما هادفا من تاسيسه استقالل فلسطني التام واملحافظة عىل عروبتها بجميع الطرق السياسية
واالعتامد عىل الطرق العملية املؤدية اىل انعاش الصناعة والتجارة والزراعة والطرق الصحية التي تحفظ
النسل وتزيد املواليد ونرش الكشفية واعامل الرياضة يف جميع االنحاء العربية”
(بحث حول الحركة الوطنية الفلسطينية  1935-1936عبد الجبار العودة.ملتقى ابناء بني حسن الجعافرة
www.thaqafa.org
من ابرز اعضاءءه :حمدي الحسيني ،عبد الفتاح طوقان ،سعيد كامل ،توفيق الفاهوم ،شفيق عسل،حمدي
النابليس،ذيب شاهني،صادق عنبتاوي،قاسم كامل مقره نابلس وتوجهه وطني
كان هدف الحزب تشكيل كتلة محايدة تعزز العمل الوطني وتوحد جبهة الدفاع عن حقوق الشعب
حيث ركز الحزب عىل عنرص الشباب يف العمل النضايل رغم وصف الحزب بعنرصيته القتصاره عىل اهايل
وابناء نابلس اىل جانب “السعي اىل استقالل فلسطني التام واملحافظة عىل عروبتها ضمن الوحدة العربية”

قيادات الحركة الوطنية النابلسية
كان الجو الثقايف والسيايس يف نابلس (التي تعرف بعش العلامء) يف بدايات القرن العرشين غنيا ذا حراك
دائم بفعل وجود العديد من املثقفني والشخصيات القومية الوطنية والسياسية حيث قاد العمل الوطني
والسيايس قيادات ورجاالت نابلسية ابرزها:
•محمد عزة دروزة
احد مؤسيس الفكر القومي العريب اتخذ نضاله شكال وحدويا تجاوز ظروف التجزئة والحدود املصطنعة
فشارك يف تاسيس ونشاط الجمعيات واالحزاب االستقاللية العربية الوحدوية النضالية يف سوريا
الكربى(قبل تقسيمها عام  )1920مثل جمعية العربية الفتاة وحزب االستقالل العريب وعارض سياسة
الترتيك
بعد اعالن الدستور العثامين  1908انتسب اىل نادي جمعية االتحاد والرتقي يف نابلس لكن انفصل عنها بعد
اطالعه عىل اهدافها نحو ترتيك االمة والقضاء عىل لغتها وتراثها فسارع مع اصدقاء له يف مدينة نابلس اىل
تاسيس فرع لحزب االئتالف والحرية الذي تاسس يف االستانة ليكون معارضا الفكار جامعة االتحاد والرتقي
وتسلم سكرترييته وكان لهذا الفرع دور يف احباط احد املشاريع اليهودية االستيطانية يف غور نابلس
ويف عام  1911اسس مع بعض رجاالت نابلس الجمعية العلمية العربية وكان هدفها افتتاح مدارس عربية
ملواجهة موجة الترتيك التي قادتها جمعية تركيا الفتاة
اسس مع رفاقه من مؤيدي الفكر القومي عام  1912فرعا لحزب الالمركزية االدارية املؤسس يف مرص وكان
هدفه االستقالل عن التبعية العثامنية ومقاومة حملة تذويب العرب ولغتهام لكن تجمد نشاط هذا الفرع
بعد تصاعد قمع السلطة للعرب يف عهد جامل باشا السفاح وانضامم الدولة العثامنية اىل محور املانيا
واعالن الطوارىء وحالة الحرب

181

خزانة فلسطني التاريخية ()1

شارك يف معظم االحزاب والجمعيات الهادفة اىل تحقيق السيادة العربية واستعادة الوحدة السورية
والعربيةمثل حركة املطالبة االصالحية  1912واملؤمتر العريب االول  1913وجمعية العربية الفتاة 1916
والجمعية االسالمية املسيحية  1917والنادي العريب
اختري دروزة عضوا ضمن اعضاء املؤمتر السوري العام  1919وشغل منصب سكرتري الجمعية التاسيسية
كام قاد العديد من النشاطات املناهضة لالنتداب الربيطاين عىل فلسطني وسياسة تقسيم االرايض العربية
وظل عىل راس املقاومني للسياسة الربيطانية ومشاريعها املختلفة وقام مع رفاقه بحركة مقاطعة الدستور
وانتخاب مجلس ترشيعي االمر الذي ادى اىل واد الفكرة وقتلها يف مهدها كام قاد مظاهرات مختلفة ضد
السياسة الربيطانيةوهذا ادى اىل اعتقاله وتقدميه للمحاكمة والحكم عليه بالسجن قبل عام  1934وكان
احد قادة ارضاب وثورة 1936
كان عضوا يف اللجنة العربية العليا التي ارشفت عىل االرضاب العام والثورة الفلسطينية عام  1936وبعد
انتقاله اىل دمشق عام  1937اصبح املسؤول الرئييس عن تزويد الثورة بالسالح واملال واملتطوعني و كان
مسؤوال عن التخطيط السيايس للثورة عندما تجددت  1937وصارت تصدر توجهاته للثورة من دمشق
ومن سوريا اصبح مرشفا عىل ادارة ومتويل الثورة يف فلسطني وامدادها بالسالح وظل يقوم بهذه املهمة
حتى عام  1939الن فرنسا بعد اشتعال الحرب زادت قبضتها عىل رجال الثورة يف سوريا ولبنان وتطور
االمر اىل اعتقاله تحت الحاح القنصل االنجليزي بتهمة ادارة الثورة وامدادها باملال والسالح وانشاء معمل
متفجرات
(الحركة الوطنية الفلسطينية خالل الحرب العاملية الثانية.مها محمد بن سعود الرشيد)
www.freewebs.com
دعم منظمة التحرير الفلسطينية وتنظيامتها العسكرية رغم ان املرض اقعده وعزله عن العمل السيايس
لكن ظل يتابع نضاله غري املبارش من خالل الكتابة والدعوة اىل الوحدة العربية ودعم النشاطات
الفلسطينية الهادفة اىل تاسيس كيان فلسطيني قادر عىل القيام بحركة تحرير شعبية
(محمد عزة دروزة.ويكبيديا)
ar-wikipedia.org
•تحدث املرحوم واصف كامل يف كتاب الفه اواخر حياته عن بعض تالميذه واثناء عمله استاذا للتاريخ
السيايس يف كلية النجاح الوطنية يف نابلس بعد عودته من بريوت ولندن حيث عمل عىل غرس
الوحدة الوطنية يف نفوس الطلبة وعمل مجموعة من االخوة مثل اكرم زعيرت وممدوح السخن عىل
انشاء تشكيالت رسية يف جميع انحاء فلسطني بدا يتدرب الشباب عىل استعامل السالح الستخدامه
ضد سلطة االنتداب والصهيونية منهم رفعت النمر ومالك املرصي وصالح عنبتاوي وعبد الله صالح
ورستم مايض ومحمد العمد حيث قاموا باعامل فدائية ضد مراكز السلطة االنتدابية واملتعاونني معها
املنظمة الرسية تاسست يف كلية النجاح بنابلس والتي اندمجت يف مجموعة لبنان من طالئع القوميني
العرب بعد اجتامع انعقد يف مدينة حيفا 1937
النمر انخرط يف صفوف املجاهدين يف ثورة عام  1936عرب التشكيالت الرسية وقد سجن يف سجون
االنتداب دون مراعاة عمره الصغري وتم انتخابه لرئاسة املؤمتر الطاليب العام الذي انعقد يف دار العلوم
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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االسالمية بيافا عام  1936املؤمتر الذي حرضته وفود اللجان الطالبية من جميع مدن فلسطني
النمر ظل مرتبطا بطالئع القوميني الذين اسهموا يف املرشوع النهضوي يف الثالثينات واصبح عضوا قياديا يف
الحركة اىل ان تحولت اىل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني التي تبنت الفكر املاركيس
كام كان عضوا يف املجلس الوطني الفلسطيني ما بني  1964-1993ونائبا لرئيس الصندوق القومي
الفلسطيني وعضو مجلس امناء املؤمتر الدائم ملناهضة الغزو الثقايف الصهيوين ورئيسا للجنة مساندة
الدعوى التي اقيمت يف محاكم بلجيكا ضد شارون
(رفعت صدقي النمر الفلسطيني الذي رشف الثورة)
ar-ar.facebook.com
•عبد الحميد السائح :ولد ي مدينة نابلس يف حارة القيسارية عام  1907حياة الشيخ حافلة مبقاومة
املرشوع الصهيوين ولكن مبادرته اىل تاسيس الهيئة االسالمية العليا بعد ستة اسابيع من احتالل
القدس كانت هي الفعل االبرز يف سجله الحافل حيث افشل محاوالت االحتالل اعداد ترشيع يستويل
مبقتضاه عىل سجالت محكمة القدس الرشعية وعىل سجالت االوقاف االمر الذي يشكل خطرا عىل
الوجود العريب والوقف االسالمي يف القدس باعتبار ان سجالت محكمة القدس اقدم من سجالت دائرة
االرايض(الطابو)
•عبد العزيز الخياط ساهم يف تاسيس رابطة العلامء يف مدينة نابلس عضو اللجنة القومية التي شكلت
يف نابلس بعد شهور من صدور قرار التقسيم عام 1947
•عندليب العمد :درست يف نابلس يف وقت مل يكن يتاح فيه للبنات التعليم كانت نشيطة يف النواة
النسوية التي شكلتها مريم هاشم عام  1922التي تولت تنفيذ مهام وطنية واجتامعية تحت مظلة
العمل الخريي ووصلت هذه النشاطات ذروتها يف ارضاب عام  1936واملقاومة املسلحة التي تلته
واستمرت حتى عام 1939
ساهمت العمد يف تاسيس لجنة التعاون والثبات التي كانت مبثابة الجناح النسوي ملقاومة املرشوع
الصهيوين .بادرت اىل تشكيل لجنة من الفتيات السعاف الجرحى خالل حرب  1948كام بادرت اىل فتح دار
توليد للنساء جراء تزايد عدد الفلسطينيني املهجرين واملطرودين من بيوتهم عام 1948
كام انخرطت يف احتجاجات علنية عىل قرارات الحكومات العربية التي تلت الهزمية عام  1948وبعد
هزمية  1967ساهمت يف مد يد العون اىل ارس املعتقلني االمر الذي جر عليها تحذيرات متكررة من قوات
االحتالل
(منتدى مدينة فلسطينية.منتديات نابلس مدينة نابلس.شخصيات نابلسية)
http://www.nbles.com
•ربحي حداد :ولد يف مدينة نابلس  1947انضم اىل حركة القوميني العرب 1963واعتقل بداية االحتالل
االرسائييل  ،1967عام  1968اعتقل بحجة مقاومة االحتالل وعضوية متقدمة يف صفوف الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني وحكم عليه  25عاما امىض منها  17يف سجون االرسائيلية تم تحريره عام
 1985ضمن اطار صفقة تبادل االرسى ويف عام  1988اعتقل اداريا يف معتقل النقب بدون اية تهمة
ويف عام  1990اعتقل ملدة ثالثة اسابيع يف معتقل الظاهرية تحت التعذيب املتواصل عام 1992
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اعتقل ملدة  5اسابيع يف مركز تحقيق بيت تكفا تحت التعذيب استشهد اثناء معركة جبل النار يف
حوش العطعوط بالبلدة القدمية مع رفاقه املقاومني يف 6/4/2002
(يف ذكرى استشهاد ربحي حداد)
www.nablustv.net
•اكرم زعيرت 1909-1996 :سيايس مؤرخ اديب تراس تحرير جريدة مرآة الرشق املقدسية عام  1929ثم
تحرير جريدة الحياة املقدسية عام  1931تم اعتقاله من قوات بريطانيا بسبب مقاالته وابعدته اىل
نابلس ثم سمحت له بالعودة اىل القدس وقد اسهم يف تاسيس عصبة العمل القومي بعد انتقاله اىل
دمشق واسهم يف تاسيس حزب االستقالل املناهض لالنجليز
من ابرز مؤسيس حزب االستقالل شارك يف عصبة العمل القومي اوفده حزب االستقالل اىل بغداد ليمثله
يف رثاء امللك فيصل عام  1933وهناك عمل عىل تاسيس(الجوال القومي) ونادي املثنى،امني رس اللجنة
القومية بنابلس التي دعت اىل تشكيل لجان قومية يف كل مدن وقرى فلسطني وتولت قيادة االرضاب
الذي استمر ستة شهورفبعد ان دعا الفلسطينيني اىل االرضاب عام  1935بعد استشهاد القسام لبوا نداءه
وارضبوا ستة اشهر وكان ذلك متهيدا لثورة عام 1936-1939
وحني قرر املؤمتر املمثل للجان القومية اعالن العصيان املدين وحمل السالح اتهمه االنجليز بالتحريض عىل
اعامل الشغب فاعتقلوه عام 1936وبعد االفراج عنه وانتقاله اىل سوريا خوفا من التجديد العتقاله توىل
ادارة االعالم والدعاية للثورة الفلسطينية يف املكتب العريب القومي
االرضاب الذي تطور ليصبح مقاومة مسلحة للمرشوع الصهيوين استمرت حتى سنة  1939حيث اعتقلته
القوات الربيطانية يف معتقيل عوجا الخضري ورصفند فلجا اىل سوريا وتعاون مع احرار سوريا عىل اذكاء
الثورة يف فلسطني وبعد مضايقة الفرنسيني له يف سوريا تنقل بني العراق وتركيا حتى استقالل سوريا
حيث عمل ممثال لسوريا يف لجنة فلسطني بجامعة الدول العربية واختري وزيرا للمعارف يف حكومة عموم
فلسطني عام 1948
تنقل بني العراق والشام وتركيا التي فرضت االقامة الجربية عليه عاد اىل سوريا بعد استقاللها عام 1945
ومثلها يف كثري من النشاطات القومية عمل مستشارا لوفدها لدى جامعة الدول العربية وعضوا يف لجنة
فلسطني الدامئة يف الجامعة العربية تراس وفدا عربيا لرشح املوقف العريب من املرشوع الصهيوين يف دول
امريكا الالتينية سنة  1947اشرتك يف معظم املؤمترات الوطنية واالسالمية وتوىل امانة رس الندوة االسالمية
يف دوراتها الثالث املنعقدة يف القدس الرشيف عام  1959لعب دورا مشهورا يف حفظ الوثائق واليوميات
واالحداث الخاصة بفلسطني واالمة ونرشها يف عدة كتب تعترب مصدرا الي باحث شغل منصب رئيس
اللجنة امللكية لشؤون القدس اثناء اقامته يف االردن
من املخطوطات التي خلفها املفصل يف القضية الفلسطينية وذكريات يف الحركة الوطنية
(اكرم زعيرت العطاء الذي ال ينضب)
www.safad.info
الف مع نخبة من رفاقه جمعية العناية باملساجني العرب
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•حكمت املرصي 1907-1993 :انخرط يف الحركة الوطنية حيث شارك يف الكثري من اللجان والنوادي
مثل نادي التسليح الذي عقد يف نابلس  1931وساهم يف تاسيس اول لجنة قومية يف فلسطني التي
قادت االرضاب الكبري واملقاومة التي اشتعلت يف نيسان  1936اعتقل يف معتقل رصفند العسكري
وساهم يف تاسيس اللجنة القومية التي شكلت يف نابلس وكل مدن فلسطني يف اعقاب الصدامات التي
جرت بعد صدور قرار التقسيم عن االمم املتحدة /29ترشين ثاين 1947
ساهم يف تاسيس الحزب الوطني االشرتايك ويف تاسيس منظمة التحرير الفلسطينية وكان عضوا يف اول
مجلس وطني فلسطيني عقد يف القدس  1964ونائبا لرئيس املجلس وظف عالقاته مع عبد النارص وانور
السادات الستيعاب طلبة من فلسطني ومن نابلس يف الجامعات املرصية
وظف عالقاته مع انور السادات وجامل عبد النارص الستيعاب طلبة فلسطينيني يف الجامعات املرصية وقاد
الفريق الذي قرر تطوير كلية النجاح الوطنية من مستوى دار للمعلمني اىل جامعة عام 1976
(مدينة نابلس االلكرتونية واجهة نابلس الحضارية .حكمت املرصي)
www.nablus-city.net
•بسام الشكعة :عام  1948انضم اىل جيش االنقاذ كام انضم اىل حزب البعث العريب االشرتايك لكنه تركه
رسميا  1961لخيبة امله من انفصال الجمهورية العربية املتحدة بعد ان وحدت مرص وسوريا
كان انتخابه واملجلس البلدي يف نيسان  1976ومعظم البلديات يف الضفة الغربية مبثابة الحدث املفصيل
الذي جعل قرار مؤمتر القمة العربية يف الرباط عام  1974والقايض بوحدانية متثيل منظمة التحرير
الفلسطينية للشعب الفلسطيني يف جميع اماكن تواجده حقيقة ملموسة عىل االرض ال تحتمل الطعن بها
او الرتاجع فضال عن التشكيك حيث كان شعار الكتل الوطنية التي خاضت االنتخابات وحققت فوزا واسعا
يف معظم بلديات مدن الضفة ال لالدارة املدنية نعم ملنظمة التحرير الفلسطينية
اعتقلته قوات االحتالل عام  1979واعلنت قرارها بطرده اىل لبنان بتهمة التحريض وقد قوبل القرار
مبظاهرات واعرتاضات يف صباح  2/6/1980نفذت خاليا املستوطنني عمليات تفخيخ سيارات رؤساء بلديات
نابلس والبرية ورام الله مام ادى الصابته بجراح خطرية وبرت ساقيه تفجرت عىل اثرها موجات من االحتجاج
بعد ظهور روابط القرى واالدارة املدنية اقالته القوات االرسائيلية من رئاسة البلدية وقررت تجميد املجلس
البلدي نشط يف مجال ارشاد املزارعني الذين يتعرضون اىل ترغيب وترهيب املستوطنني بهدف سلبهم
اراضيهم وتهويدها
•باسمة حالوة 1947-1979 :خالل دراستها الجامعية يف الجامعة االردنية التحقت باملقاومة وبعد
عودتها وجدت االحتالل قد اغلق يف وجهها سبل العمل لتعمل يف مكتبة بلدية نابلس العامة
وواصلت نرش املقاالت يف الصحف املحلية
•امني التميمي 1892-1944:انتخب بعد توجهه اىل اسطنبول ليدرس فيها الهيئة االدارية لجمعية
العربية الفتاة سنة  1918ثم اصبح السكرتري العام للجمعية بعد االحتالل الفرنيس لدمشق عاد اىل
نابلس وانخرط يف الحركة الوطنية الفلسطينية فكان من ابرز قادتها وعام  1921كان من بني اعضاء
الوفد العريب الفلسطيني اىل لندن وعام  1923كان احد اعضاء الوفد الفلسطيني اىل سويرسا لحضور
مؤمتر الحلفاء وتركيا
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تويف يف املعتقل الربيطاين يف روديسيا بعد اعتقاله ومجموعة من رفاقه يف سجن االحواز ثم نفي اىل معتق
بريطاين وتويف بسبب تدهور حالته الصحية بسبب ظروف االعتقال ورفض االنجليز نقله اىل لبنان ومرص
للمعالجة
(كتاب”مدخل اىل اعالم نابلس يف القرن العرشين”.زهري الدبعي)
libraries.najah.edu
•عوين عبد الهادي ينتمي اىل الجيل االول الذي وضع اللبنة االساسية للفكر القومي العريب منذ اواخر
القرن التاسع عرش وقد شارك مجموعة من املتنورين العرب يف التعريف بالقضية العربية ومطالب
العرب وحقوقهم يف اواخر عهد الحكم العثامين بسبب حرمانهم من حقوقهم والتنكيل باحرارهم
ومفكريهم ولد عام  1882يف مدينة نابلس وتعلم يف بريوت مع وجود العديد من شباب العرب
وتوافد االجانب مام ساهم يف توسيع مداركه وبناء ثقافة واعية يف زمن مبكر تخرج عام  1910من
املدرسة السلطانية العليا يف تركيا التي كان يطلق عليها املكتب املليك بعد ان اكمل تعليمه االعدادي
فيها  ،تعرف يف تركيا عىل شباب عرب جعلهم يقررون رضورة العمل عىل حرية العرب واستقاللهم ثم
انتقل اىل معهد سان لوي يف فرنسا الكامل دراسته يف مجال الحقوق اسس مع رفاقه الجمعية العربية
الفتاة التي سعت اىل التعريف بحقوق العرب واملطالبة باستقاللهم وحكم نفسهم بانفسهم فهو احد
اعضاء اللجنة التي دعت اىل عقد املؤمتر العريب االول يف باريس اثناء تواجده فيها
عاد اىل نابلس عام  1921اثناء ما كانت فلسطني تتعرض ملؤامرة غربية واضحة فالتحق بالحركة الوطنية
الفلسطينية وكان احد املشاركني يف املؤمتر االسالمي يف القدس وكان من اعضاء الحركة الوطنية التي ركزت
عىل الفعل السيايس والتنبيه باملخاطر املحدقة وطرق مواجهتها
(عوين عبد الهادي سيايس وعرويب مؤسس)
http://www.gor1jo.com
وعمل مع آخرين عىل تشكيل حزب االستقالل عام  1932وانتخب رئيسا له وملا تالفت اللجنة العربية
العليا عام  1936توىل منصب سكرتري اللجنة وبعد صدور قرار لجنة بيل ارسلته اللجنة العربية العليا اىل
الدول العربية واىل عصبة االمم لرشح وجهة نظر الزعامء الفلسطينيني
بعد عودته اىل فلسطني شارك يف معظم الوفود الفلسطينية اىل الخارج مثل مؤمتر لندن  1939وبعد
انقضاء املؤمتر مل يعد اىل فلسطني النه كان معتقال خالل الثورة ومل يطلق رساحه اال عند وصول لجنة
التحقيق امللكية  1937وبعد ان مثل امامها انتقل اىل بغداد للدعاية لقضيته ثم اىل القاهرة مركز
الدبلوماسية الربيطانية انتقل اىل السعودية وواصل مساعيه الجل القضية الفلسطينية وكلفه امللك
السعودي عبد العزيز بتشكيل لجنة عربية عليا من ممثيل االقطار العربية لكن الفكرة مل تتحقق ومثل
امام لجنة التحقيق االمريكية-الربيطانية عام  1946ظل عىل صلة بالجامعة العربية وحرض املؤمتر الوطني
يف غزة عام  1948وكان احد اعضاء حكومة عموم فلسطني
ارتبط اسمه بالحركة العربية واشرتك يف عدة جمعيات كانت تدعو اىل الوحدة العربية وتناهض قرارات
التهويد
(الحركة الوطنية الفلسطينية خالل الحرب العاملية الثانية.مها محمد بن سعود الرشيد.مرجع سابق)
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•عادل عمر زعيرت :1897-1957انضم اىل الجيش العريب بقيادة االمري فيصل يف الحرب ضد العثامنيني
انشغل اواخر ايامه برتجمة مؤلفات من الفرنسية اىل العربية بلغ عددها  36كتابا
•فائق فريد العنبتاوي :1896-1960وظف كتاباته وخطاباته واشعاره يف مقاومة الربيطانيني فعاقبته
سلطات االنتداب بنفيه اكرث من مرة كام تعرض بيته وبيت والده للنسف اكرث من مرة بسبب
تقدميهم املساعدة للثوار الفلسطينيني ضد بريطانيا والصهاينة
تم اعتقالهام عام  1938ملدة  18شهرا وقد اسرت فائق بعد عام  1948بالعمل يف دعم املقاومة السرتداد
فلسطني
• نهاد القاسم :من اعالم دعاة القومية والوحدة
•ابراهيم صنوبر  :1904-1995استقال من عضوية مجلس امناء جامعة النجاح الوطنية احتجاجا عىل
فرض الوصاية السياسية عىل الجامعة
•ابراهيم هاشم  : 1886-1958سيايس لبق ومحاميا المعا وقانوين اشتهر بوعيه وسعة اطالعه
•احسان اغا النمر :دعا اىل تاسيس حزب سيايس اسامه حزب التقدم العريب الفلسطيني وبعد تاكده
من ان قرار تقسيم فلسطني سينفذ اعتزل السياسة
•احمد رسوري :شغل منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ومنصب رئاسة بلدية نابلس
من 1959-1962
•احمد الشكعة  :1880-1952عضو يف اللجنة القومية التي تم تشكيلها يف نابلس يف نيسان 1936
وشكلت من عدة احزاب مثل الحزب العريب وحزب الدفاع اللذان خاضا رصاعا واسعا يف فلسطني
•حمدي كنعان1909-1978 :
لعب دورا جريئا ومؤثرا يف االيام االوىل الحتالل القوات االرسائيلية ملدينة نابلس ظهر يوم االربعاء
 7/6/1967مام كان له االثر يف صمود الناس يف نابلس والقضاء وذلك يف منطقة الشامل وكل الضفة
الغربية بالتعاون مع املجلس البلدي وعدد كبري من شخصيات املدينة عىل اختالف انتامءاتهم السياسية
مام حول البلدية اىل عنوان ومالذ للمواطنني
اعتاد عىل عقد اجتامعات تشاورية مع شخصيات املدينة مام ادى اىل مزيد من التامسك يف االيام االوىل
للهزمية واالحتالل بعد ان اصيب الناس بالذهول والصدمة ولعب مع اعضاء املجلس مثل الحاج معزوز
املرصي وعادل الشكعة ووليد استيتية دورا يف منع هجرة الناس بعد احتالل كل فلسطني وقاد كنعان
حملة مع قناصل الدول االجنبية يف القدس وغريهم العادة املهجرين من اهايل قلقيلية التي بدات قوات
ارسائيلية بهدمها كذلك بعض اهايل عنبتا وطولكرم الذين انترشوا يف املدخل الغريب ملدينة نابلس ويف
محيط مخيم بالطة ومتكن اهايل قلقيلية من العودة اىل بيوتهم
•قدري حافظ طوقان  1910-1971لعب دورا يف الحياة السياسية
ar-wikipedia.org
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•عصام عبد الهادي(:فاطمة عصام)
وجدت نفسها يف مواجهة االحتالل االرسائييل فتحول نشاطها السيايس واالجتامعي اىل العمل عىل تحسني
وضع املراة حتى تعمل عىل تحصني االرسة وليستمر الشعب الفلسطيني يف كفاحه ووجدت نفسها تقود
املظاهرات واالعتصامات وتلقي الخطابات مام دفع سلطات االحتالل العتقالها مع ابنتها فيحاء ومن ثم
ابعادها اىل االردن عام  1969بعد تعرضهام لصنوف قاسية من التعذيب
احتلت موقعها يف املجلس الوطني الفلسطيني وغريه من املؤسسات الفلسطينية فتنقلت بني العواصم
العربية واالجنبية لرشح قضية وطنها من خالل الرتكيز عىل قضية حقوق املراة الفلسطينية التي تعتقد
انها مرتبطة ارتباطا وثيقا بحرية الوطن واستقالله عام  1993وافقت ارسائيل عىل عودتها مع عدد من
املبعدين الفلسطينيني اىل ديارهم
(عصام عبد الهادي.حقوق املراة وحقوق الوطن)
www.amanjordan.org
•ابراهيم طوقان :شاعر الوطن وقائد فكره االديب والقومي ويعترب شعره سجال للمقاومة العربية
للمرشوع الصهيوين ومن قصائده موطني والده عبد الفتاح آغا طوقان من اعيان املدينة ونشطائها
الوطنيني الذي تعرض للنفي االمر الذي جعله عضوا منتخبا يف قيادة حزب الكتلة الوطنية يف الخامس
من ترشين االول  1935واول املوقعني ضمن هيئة االجتامع املنعقد يف نابلس يف آب  1913ضد
مرشوع االصفر وهو قرار بيع االرايض املدورة باملزاد العلني وعدم اعادتها للمزارعني الذين اخذت
منهم بطرق استبدادية وجعله عضو املؤمتر العريب الفلسطيني السابع واللجنة التنفيذية عام 1928
وكان من ضمن االعضاء الفلسطينيني يف املؤمتر العريب القومي يف بلودان-سوريا 1937
اشتهر ابراهيم طوقان:يف قصيدة الثالثاء الحمراء التي رثا فيها الشهداء عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد
حجازي الذين صدر قرار اعدامهم بشكل رسمي يوم الثالثاء  17حزيران 1929
شعره السيايس :كان من الطبيعي ان يتامهى شعر طوقان مع روح مرحلة لونتها الدماء واالنتفاضات
والصدامات واملؤمترات فغلب طابع السياسة والنضال القومي عىل شعره فرتة العرشينات والثالثينات
التي شهدها الشاعر فقد شكك طوقان يف معطيات الواقع السيايس والنوايا الخبيثة لالنتداب الربيطاين
ومامرسات اعوانه وقام بتعرية االستعامر واساليبه فنقم نقمة شديدة عىل االستعامر واساليبه الداخلية
غري الخارجية التي حاول من خاللها ربط مصالح فئات من ابناء فلسطني مبصالحه وشجع منو االحزاب ال
لتقوم بدور دميقراطي يف العمل من اجل تحسني اوضاع الناس بل ليكون رصاعها صورة للوهن والتفكك
والتكالب عىل الخطوة لدى حكومة االنتداب لهذا كان الشعب يف واد وزعامته يف واد آخر
الشاعر حاول تطوير وعي الناس لتغيري هذا الواقعوجعلهم يدركون مخاطر املحدقة بهم ومبستقبلهم فهو
اوال حث الشعب عىل املقاومة من اجل عدم تسهيل مهامت االنتداب وهو ثانيا تصدى للمتعاونني والقادة
ضعاف النفوس واستثار الشعراء لالشرتاك يف الدفاع عن فلسطني وقضيتها وثالثا عمل عىل الرد عىل اليهود
وشعرائهم وكشف مؤامراتهم وحيلهم

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس

188

من شعره

وطن بائس يباع وانتم-ال تزالون تخدعون العباد
فرح الربيع ملن له-ارض وليس ملن يبيع
هذا فضال عن رثاء الثوار وتبيان وحشية االجراءات االستعامرية وكثري من القضايا االجتامعية
كتب ابراهيم طوقان قصائد وطنية وسياسية واضحة مام ساعد يف رسعة نفاذها وتاثريها فكتب يف متجيد
الشهداء
وجه القضية من جهادك مرشق-وعىل جهادك من وقارك رونق
وكتب يف القوة واملواجهة
ما انقذ الوطن املفدى غري صبار جسور
وكتب يف دعوته للوفاق ونبذ الخالفات
الله ثم الله ما احىل التضامن والوفاقا-بوركت مؤمترا تالف ال نزاع وال شقاقا
ويف مهاجمة االستعامر
وانظر بعينيك الذئاب-تعب يف احواضها
ويف محاربة السامرسة والزعامات
قد يعذرون لو ان الجوع ارغمهم-والله ما عطشوا يوما وال جاعوا
وبلغه العار عند الجوع تلفظها-ال يفهمون ودون الفهم اطامع
(املتوكل طه.شاعر وكاتب)
www.a-taha.com
•محمد عيل الطاهر:من الفلسطينيني الذين عملوا خارج بالدهم لخدمة قضيتهم الصحفي الطاهر
عاش يف مرص  30عاما واعتمدت الحركة الوطنية عليه النه يف مرص يقوم بالتعريف بالثورات الوطنية
وساهم باالعداد للمؤمتر االسالمي  1931لهذا النشاط منعته بريطانيا من دخول فلسطني اال للزيارة
كاجنبي اعد كتابا اثناء ثورة  1936عن فظائع السلطة لكنه صودر وتراس اللجنة الفلسطينية يف مرص
التي اعتمدت عىل جهوده كثريا ما توسط لدى بريطانيا لالفراج عن الزعامء الفلسطينيني املعتقلني يف
روديسيا
•رفيق التميمي1889-1956 :
بعد ان حكم عليه االنتداب الفرنيس حكام باالعدام اثناء تواجده يف لبنان عاد اىل نابلس لينخرط يف الحركة
الوطنية ومقاومة املرشوع الصهيوين
(مدينة نابلس االلكرتونية واجهة نابلس الحضارية)
www.nablus-city.net
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•فدوى طوقان :ارشف اخوها املقاوم ابراهيم طوقان عىل تعليمها وتثقيفها لتستكمل دراستها بعد
وفاته ملدة سنتني يف اكسفورد بربيطانيا وقد امتزج يف مذكراتها الكثري من صور الترشيد والطرد
والنفي واملجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني خاصة وانها عايشت العديد من الحروب
والنكسات مثل نكبة  1948ونكسة  1967وحرب اكتوبر  1973ومعاهدة الصلح 1978وانتفاضة
الحجر الفلسطينية وانبثاق حركة فتح لتحرير فلسطني
فدوى التي جمعت يف شعرها الرومانسية مع التحدي الثوري امللتزم بالقضية والدفاع عن االنسان
الفلسطيني
رصدت فدوى طوقان يف سريتها”الرحلة االصعب” معاناة الشعب الفلسطيني يف ظل االحتالل االرسائييل
وغطرسته منذ عام  1948والتي اثرت عىل فلسطني بشكل خاص واالمة العربية بشكل عام اثناء نكسة
 1967كان لها آثار وخيمة عىل نفسيتها وتخرب يف سريتها كيف انها آثرت الصمود عىل الهروب من مدينة
نابلس مع رجالها ونسائها واطفالها
فدوى طوقان تعرضت اثناء تنقالتها داخل االرايض املحتلة للكثري من املضايقات واملراقبة الشديدة
واملحاسبة االمر الذي جعلها تحس باالغرتاب الذايت واملكاين وكتبت يف هذه الظروف قصيدة”لن ابيك”
للتعبري عن صربها وصمودها ومتسكها بجذور وطنها وعزمها عىل مقاومة العدو املحتل وبعد استشهاد
الفلسطيني مازن ابو غزالة يف معركة طوباس كتبت قصيدتها”الفدايئ واالرض” املعركة التي قامت بني
رجال املقاومة والجيش االرسائييل بعد مرور شهور قليلة عىل االحتالل االرسائييل للوطن
ادت عالقاتها مع شعراء الهوية القومية كسميح القاسم ومحمود درويش اىل مضايقتها رغم املراقبة
الشديدة والتسجيل اليومي لدى مركز البوليس وسمح هذا التواصل بااللتحام مع شعراء االرايض املحتلة
عام  1948رغم اقامة سلطات االحتالل للحواجز والحيلولة دون نشوء اي تواصل او تفاعل اديب بني ابناء
الشعب الواحد فكثريا ما منعتها االوامر العسكرية بعدم مغادرة نابلس للمشاركة يف مناسبات ادبية
ووطنية يف مدن عربية مثل النارصة او القدس
قامت الشاعرة بزيارة اىل مرص رشحت فيها للرئيس عبد النارص ما يواجهه الفلسطينيون من معاناة وما
يعانيه املثقفون من قهر وظلم بسبب االحتالل
رشحت الشاعرة يف سريتها االيام التي تلت النكسة بعد تهويد القدس وضمها اىل الكينت الصهيوين وطرد
العنارص الوطنية اىل الضفة الرشقية واالكثار من االعتقال والتعذيب ونسف البيوت وهدمها حيث كثريا
ما تدخلت لدى القوات االرسائيلية ملنع نسف او هدم البيوت او اطالق االرسى واملعتقلني واملعتقالت يف
السجون االرسائيلية وكثريا ماالتقت مع مسؤولني ارسائيليني مثل مويش ديان وجولدا مائري رشحت لهم
اوضاع فلسطني ونابلس وما يحتاجه املثقفني وسبب كراهيتهم لالرسائيليني وطرق الوصول اىل السالم بني
الشعبني
كام نقلت نفس الصورة النور السادات وكانها جسدت السفرية املفوضة بدون حقيبة بني الرؤساء
والقيادات من اجل ايجاد صيغ للتعايش والسالم وايجاد مخرج لسالم عادل واستقالل مرشف للفلسطينيني
وبعد وفاة الكاتبة الفلسطينية سمرية عزام اثناء انتقالها من عامن عرب دمشق اىل مدينتها عكا ملعانقة
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الوطن بعد غربة طويلة كتبت قصيدتها”آهات امام شباك التصاريح” التي احدثت ضجة يف ارسائيل
وتناقلتها وسائل االعالم والصحافة لتظهر الحدود الفاصلة بني املدن الفلسطينية وتظهر االنسان الفلسطيني
كاجنبي مغرتب يف ارضه وتصف االنسان وهو مصطف يف طوابري مع اخوانه ينتظر االفراج واالذن باملغادرة
لرؤية االهل ولطاملا كانت لها لقاءات مع ارسائيليني رشحت لهم بشكل مفصل اسباب كراهية اليهود بعد
ان رات بعينها جرائم الهدم والنسف واملداهمة والقتل حتى بيتها مل ينج من املداهمة للتاكد من وجود
اسلحة فيه وساهمت زيارة الفيلسوف االمرييك الكبري هربرت ماركوز يف تعزيز القضية وتاكيد مرشوعيتها
ودعم مطالب الفلسطينيني بحقوقهم
الشاعرة كتبت عن نضال املراة الفلسطينية ومساهامتها مثل حديثها عن استشهاد الشاعرة شادية ابو
غزالة وصمود رندة النابليس
كام كتبت كثريا يف تحريض الشعب الفلسطيني عىل املقاومة والنضال املستميت للحصول عىل الحرية
وطرد االحتالل وساهمت يف التأريخ للمقاومة الفلسطينية وحركة النضال واملواجهة من عام 1948-1978
وما ترتب عليها من مظاهرات وانتفاضات ومقاومات وطنية مثل مقاومة منظمة التحرير الفلسطينية
(فدوى طوقان.جامل حمدان)
www.drmosad.com

مؤتمرات نابلس السياسية
شكلت املؤمترات السياسية اهم اشكال املقاومة واالعامل النضالية الخاصة باملدينة واهلها النابلسيون
والتي قادها ابرز رجاالت العمل الوطني والسيايس يف املدينة وجاءت بتسلسلها التاريخي مرتبطة باحداث
جسام عىل النحو التايل:
•انعقد عام  1922املؤمتر الفلسطيني الخامس يف مدينة نابلس وكان من اخطر املؤمترات الفلسطينية
يف تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية واوسعها متثيال للشعب الفلسطيني عىل مختلف طبقاته وفئاته
وبعدما درس املؤمتر امليثاق الوطني الفلسطيني وضع صيغة جديدة له استوحاها من صالح قضية
فلسطني وشعبها ومن التطورات السياسية واالوضاع الوطنية التي كانت تسود يف االقطار العربية
آنذاك ونصت الصيغة الجديدة عىل رفض االنتداب الربيطاين وترصيح بلفور -تشكيل حكومة
فلسطينية نيابية-استقالل فلسطني ضمن الوحدة العربية
الجدير بالذكر ان جميع املؤمترات الفلسطينية التي عقدت بعد عام  1922واالحزاب السياسية الفلسطينية
التي تشكلت عام  1934اعلنت التزامها بهذا امليثاق وارتباطها به كدستور للشعب الفلسطيني
(امليثاق الذي حدده املؤمتر العريب الفلسطيني االول املنبثق عن الجمعيات االسالمية املسيحية واملنعقد يف
مدينة القدس  1919شكل مبادىء للميثاق وهي:
“مقاومة الصهيونية واالستعامر والعمل عىل تحقيق وحدة االقاليم السورية ومنها فلسطني واستقاللها
والوحدة العربية الشاملة”
(ميثاق الحركة الوطنية الفلسطينية الصادر عن الهيئة العربية العليا برئاسة املفتي الحاج امني الحسيني
باحث للدراسات)
www.bahethcenter.net
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املؤمتر املشار اليه حرضه  100مندوب ميثلون كل فلسطني وانتخب موىس كاظم الحسيني رئيسا للمؤمتر
وتوفيق حامد نائبا للرئيس
اهم ما تخذه من قرارات:
•رفض االنتداب والدستور ومقاطعة االنتخابات املجلس الترشيعي ،عدم االشرتاك يف مرشوع روتنربغ
للكهرباء ،اصدار طوابع عليها شعارات فلسطينية ،مقاطعة اليهود يف البيع والرشاء وقد تشكلت لجنة
تنفيذية للعمل عىل تنفيذ القرارات
•كان نتيجة الدعوة التي وجهتها الجمعية الوطنية العربية لحضور مؤمتر وطني ان حرض عدد من
ممثيل املدن الفلسطينية حيث اتخذ املؤمتر عدة قرارات يف مقدمتها مطالبة سلطات االنتداب
الربيطاين بوقف تسليح الصهاينة املستعمرين واال فان عدم استجابة الحكومة ستسمح بتسليح
املواطنني  ،وقد اتفقت اللجنة التنفيذية املنبثقة عن املؤمتر مع لجنة مؤمتر نابلس الوطني الخامس
املشكلة عام  1921عىل عقد مؤمتر يف نابلس للنظر يف سياسة بريطانيا ومخالفتها للقوانني ومصالح
السكان العرب ،ويف  18/9/1921انعقد مؤمتر نابلس الذي خرج بقرارات اهمها :
ـ ـرفض الشباب الذين قادوا املؤمتر سياسة التعاون او التفاهم مع سلطات االنتداب
ـ ـرفض التفاهم مع الصهاينة
ـ ـمطالبة الحكومة الربيطانية بتقليل الرضائب والرتويج للبضائع الوطنية ومقاطعة كل ما يدعم
الحكومة الربيطانية
ـ ـدعوة الشباب لتنظيم صفوفهم واقرار املبادىء السابقة
ـ ـرفع الدعوة والصوت اىل الدول االسالمية والعربية للدعاية للقضية الفلسطينية
(نواف الزرو.نابلس تتحدى الحصار.عامن:االردن.2004ص)41
•املؤمتر الفلسطيني الخامس  /آب  :1922تبنى املؤمتر مثانية عرش قرارا اهمها رفض الدستور
الفلسطيني املقرتح ومقاطعة انتخابات املجلس الترشيعي الذي نص عليه كتاب ترششل االبيض
،مقاطعة مرشوع روتنربغ والبضائع اليهودية ،محاربة بيع العقارات لليهود وتعميق الوعي الوطني يف
الريف
كام تبنى املؤمتر ميثاقا وطنيا فلسطينيا شدد عىل مقاطعة الصهيونية والتمسك بالوحدة العربية حيث
اعلن املؤمترون التمسك به واقسموا اليمني عىل اننا”نحن ممثيل الشعب العريب الفلسطيني يف املؤمتر
العريب الفلسطيني الخامس املعقود يف نابلس نتعهد امام الله والتاريخ والشعب بان نستمر يف جهودنا
الرامية اىل استقالل بالدنا وتحقيق الوحدة العربية بجميع الوسائل املرشوعة وسوف ال نقبل باقامة وطن
قومي يهودي او هجرة يهودية”
وقد متكنت الحركة الوطنية من احباط مرشوع انتخاب املجلس الترشيعي كام مارست اللجنة التنفيذية
للمؤمتر الخامس ضغطا قويا عىل املرشحني املعينني من كبار املالكني والوجهاء للمجلس االستشاري (وهو
بديل املجلس الترشيعي) فاضطر هؤالء اىل االستقالة قبل موعد الجلسة االوىل
(فلسطني.املؤرخ السيد حسن االمني)
www.alkawthar.com
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• 24آب  1922اعرب الفلسطينيون عن رفضهم املطلق لالنتداب الربيطاين يف مؤمتر عقد يف مدينة
نابلس
•مؤمتر التسليح عام  1931من اهم احداث املدينة البطولية الذي كانت اهم القرارات الصادرة عنه
مطالبة بريطانيا بوقف سياسة تسليح املستعمرات الصهيونية واال سيتجه املواطنون للتسلح
•مؤمتر املناضلني االول يف نابلس  18سبتمرب  1931من اجل مقاومة السياسة الربيطانية والحركة
الصهيونية بعد تزايد الهجرة اليهودية واستمرار ترسيب االرايض اىل ايدي اليهود
•املؤمتر الشعبي يف نابلس يف 31/7/1931دعت اليه لجنة تكونت لهذه الغاية وقد تدخلت اللجنة
التنفيذية ملنعه النه انعقد من دون موافقتها ووافق املجتمعون عىل االلتزام بقيادة اللجنة التنفيذية
بعد االتفاق عىل اعالن االرضاب احتجاجا عىل سياسة الحكومة الربيطانية التي وافقت عىل تسليح
املهاجرين الصهيونيني
•مؤمتر الشباب العريب(تنظيم قومي) :يف اعقاب ثورة الرباق شعر القوميون العرب ان الوقت قد
حان العطاء االولوية للبعد القومي يف النضال الوطني الفلسطيني واقدموا يف يوليو  1931عىل
تغيري اسم الجمعية االسالمية -املسيحية يف نابلس اىل الجمعيات الوطنية العربية وعقدت مؤمتر
التسليح وطالب املشاركني بتاليف حزب من الشباب العريب وبعد مؤمتر القوميني العرب الذين
شاركوا يف املؤمتر االسالمي العام الذي عقد يف القدس  1931عقدوا اجتامعا اسفر عن اصدار ميثاق
قومي تضمن املبادىء التالية :ان البالد العربية وحدة تامة ال تتجزا وكل ما يطرا عليها من انواع
التجزئة ال تقره االمة وال تعرتف به ،توجيه الجهود يف كل قطر من االقطار العربية اىل واجهة واحدة
هي استقاللها التام كاملة موحدة ومقاومة كل فكرة ترمي اىل االقتصار عىل العمل للسياسات
املحلية،رفض االمة العربية لكل اشكال وصيغ االستعامر بكل قواها
(الحياة السياسية يف فلسطني قبل عام )1948
www.tirawi.ps
• 19نيسان  1936تشكلت يف نابلس لجنة قومية دعت اىل االرضاب العام يف جميع املدن الفلسطينية
وتشكلت لجان قومية تتوىل ادارة الحركة الوطنية يف مناطقها
•يف  25نيسان  1936التقى زعامء االحزاب يف نابلس وشكلوا لجنة عربية عليا من عرشة اعضاء ميثلون
القوى واالحزاب كافة لقيادة النضال الوطني وادارة االرضاب العام
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قصص بطولية من نابلس
قصة حي الياسمينة:
لبى تجار حي الياسمينة نداء اللجنة العربية العليا لالرضاب عام  1936الذي استمر ستة اشهر ومدته 176
يوم بطريقتهم الخاصة ففي اليوم الرابع لالرضاب قاموا بربط مفاتيح دكاكينهم بحبل وقدموها للجنة
االرضاب حتى يفك االرضاب وال تزال نابلس يف حي الياسمينة وغريها من احيائها الضيقة ملتزمة بالدفاع
عن االرض ومقاومة االحتالل
(قصص من نضال الشعب الفلسطيني)
www.7abibapc.com
معركة وادي التفاح :1967
تفاصيل املعركة نرشتها صحيفة الراي مبناسبة مرور  34عاما عىل حرب :1967
املنطقة وادي التفاح غرب مدينة نابلس والزمان الساعة الثانية من بعد ظهر يوم االربعاء السابع من
حزيران  1967اليوم الثالث لحرب االيام الستة -هي ملحمة بطولية خالدة ال ميكن للنابلسيون ان ينسوها
دبابة واحدة يقودها الشهيد املقدم صالح عبد الله شويعر من بني شمر الضابط املتميز يف الجيش العريب
االردين الضابط مع ثالثة شهداء آخرين خاضوا املعركة وكتبت لهم الشهادة املعركة استمرت اكرث من ثالث
ساعات وجاءت احداثها عىل النحو التايل:
حسب شهود عيان دخل الجيش الصهيوين مدينة نابلس يف الساعة الثانيةمن بعد الظهر بلواء مدرع
من بوابة نابلس الرشقية عن طريق وادي البادان قادما من مدينة بيسان وكان من املقرر ان يلتقي بلواء
مدرع آخر يدخل نابلس من بوابتها الغربية وكانت املدرعات قد خرجت من بلدة الخضرية اال ان معركة
وادي التفاح واملقاومة االسطورية كام وصفتها الصحف واالذاعات العربية حالت دون ذلك ومل يتمكن
املدرعات ومبساعدة الطريان من دخول املدينة اال عند الساعة  7مساءا
الضابط اليهودي الذي احتل املدينة واجتمع باعضاء املجلس البلدي برئاسة رئيس البلدية آنذاك حمدي
كنعان اخرب االعضاء عن ملحمة وادي التفاح التي عرب انها كانت رشسة لكن الجيش االرسائييل متكن
منها بعد قتل قائدها لكنه اشار اىل ان الجنود االرسائيليني احرتموا الجندي واعدوا له قربا وادى الجنود
االرسائيليون التحية العسكرية قبل دفنه
املوقع الذي حاول احد مهنديس البلدية ماهر الحنبيل ان يقيم تصميام القامة نصب تذكاري يف املوقع منع
من قبل وزير الحرب موشيه ديان يف حينه لكن الرضيح جدد بناءه عام  1987ووضعت اسامء الشهداء
بشكل بارز عليه
(معركة وادي التفاح الخالدة يف نابلس تجسيد لوحدة الدم االردنية -الفلسطينية)
ar-wordpress.com
انتفاضة االقىص واستهداف املدينة القدمية يف نابلس
تعترب مدينة نابلس اكرث املدن الفلسطينية تعرضا للحصار والرضبات العسكرية من قبل الجيش االرسائييل
خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية ابتداء من العام  2000حيث ادى الحصار املستمر للمدينة وصعوبة
تبادل البضائع اىل تدهور مكانة املدينة كمركز اقتصادي وادى اىل ارتفاع نسب البطالة وبالتايل اىل هجرة
العديد من سكانها
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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ارسائيل التي وصفت املدينة بانها”مصنع لالرهابيني” قامت قوات جيشها بعدة عمليات عسكرية
واسعة النطاق فيها او عمليات شملت عدة مناطق من ضمنها نابلس من اشهرها عملية “الدرع
الواقي”عام  2002نتيجة عدد االستشهاديني الذين خرجوا منها
وقد كانت نابلس االكرث ترضرا بني املحافظات الفلسطينية عىل صعيد الخسائر االقتصادية حيث سجلت
تدمري  2630منشاة بصورة غري كاملة من بني العدد الكيل للمنشات بتعداد  17167او ما نسبته 15%
من املنشات فيها حسب نتلئج احصاء عام  2007وهي اعىل نسبة سجلت يف فلسطني
(نابلس ويكبيديا)
http://www.ar.wikipedia.org
ويف شهادة ملحافظ نابلس االسبق محمود العالول وصف العدوان عىل مدينة نابلس بانه االقىس واالبشع
الستهدافه االماكن التاريخية واالثرية خاصة يف البلدة القدمية مثل قرص عبد الهادي
ونظرا الن البلدة القدمية يف املدينة تعترب جزءا من مرياث وثقافة الشعب الفلسطيني وجزءا من الحضارة
االنسانية فاالستهداف بذاته استهداف لالنسانية و خرقا العالن اليونسكو بسبب التدمري املتعمد للرتاث
الثقايف ففي شهادته ذكر العالول ان استهداف املعامل االثرية سببه ليس اعتقال مطلوبني بل قتل التاريخ
(نواف الزرو.نابلس تتحدى الحصار .عامن:االردن .2002.ص)15-16
واملتتبع ملا جرى اثناء انتفاضة االقىص يعلم انها املفاهيم الجابوتنسكية( نسبة اىل زئيف جابوتنسيك) االب
الروحي لشارون ومفاهيمه الهستريية االرهابية فهي حرب عدوانية دموية وهي حرب ابادة وتطهري عرقي
هدفه العزلة والحصار وانزال اشد العقوبات الجامعية بسكان املدينة
وحسب تقرير فلسطيني شامل نرش يف صحيفة الدستور بتاريخ “ 8/1/2004ان عملية املياه الراكدة
تستهدف محو تراث املدينة الصامدة “ وان”قوات االحتالل تقوم بهدم مبان تراثية باملتفجرات وقذائف
الدبابات بحجة البحث عن انفاق يستخدمها املقاومون
(املرجع السابق.ص)16
وقد شهدت املدينة عام  2002اطول حصار قمعي تنكييل ارهايب يف تاريخ الرصاع الفلسطيني االرسائييل
مع اروع ملحمة بطولية وصمودية سطرتها املدينة يف وجه اعتى حصار وهجوم ارهايب استهدف التصدي
والصمود مثلام استهدف التاريخ والرتاث والحضارة
مع ذلك تفخر مدينة نابلس بانها قدمت العرشات من االستشهاديني عىل مدار سنوات االنتفاضة وما
سبقها ويف مقدمتهم ساهر التامم الذي نفذ عملية فدائية بتفجري سيارة قادها بني حافلتني ارسائيليتني
يف منطقة الغور عام  1993وفدائيي القسام وكتائب االقىص والجبهة الشعبية لتحرير فلسطني وجناحها
العسكري كتائب ابو عيل مصطفى
كام انجبت املدينة املئات من قادة املقاومة والتنظيامت الفلسطينية عىل الصعيدين العسكري والسيايس
لتغدو املدينة مركزا لصنع القرار السيايس عىل مر سنوات املقاومة
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معالم نابلس واجهة للصمود النابلسي
تعرضت املباين واملعامل التاريخية يف نابلس الرضار كبرية من قبل االحتالل االرسائييل منذ بداية االنتفاضة
الثانية  2000خاصة اثناء عمليتها الكربى يف نابلس يف نيسان  2002حيث دمر  149معلام من هذه املعامل
بالكامل بينام تعرض  2000معلم ابرزها جامع الخرضاء الذي يقدر عمره ب  400سنة وخان الوكالة الرضار
متنوعة اثناء عمليات الجيش االرسائييل يف املدينة واصاب الرضر قصورا اثرية ومساجد ومصابن واسواق
(نابلس ويكبيديا)
htp://ar.wikipedia.org
وميكن استعراض آثار الدمار الذي خلفته آلة الحرب االرسائيلية داخل البلدة القدمية يف مدينة نابلس عرب
اجتياحها املتكرر واملتواصل بدءا بعملية السور الواقي يف نيسان  2002مرورا بعمليات املياه الراكدة ونبش
القبور وصوال اىل عملية جمع القاممة التي بدات بتاريخ  11/8/2004والتي استخدم فيها االحتالل طائرات
اف -16ومروحيات اباتيش ومجزنرات وجرافات ضخمة ومختلف االسلحة الفتاكة

تدمير دور العبادة:
مل تسلم دور العبادة االسالمية او املسيحية من عدوان جيش االحتالل اثناء اقتحامه املتكرر واملتواصل
للبلدة القدمية فتم استهداف عدد من املساجد والكنائس التي تعود نشاتها اىل مئات السنني واالعتداء
عليها فدمرت كليا او جزئيا او عبث مبحتوياتها اكرث من مرة وحسب ما جاء يف تقارير دائرة االثار يف
محافظة نابلس وتقارير مديرية اوقاف نابلس
•جامع الخرضاء :يف  8نيسان  2002هدمت قوات االحتالل ودمرت غرفة تابعة للجامع واحدثت
عمليات الجيش االرسائييل تصدعات يف جدرانه
•الجامع الصالحي الكبري :اكرب جوامع املدينة تعرض اىل اعتداءات عدة مرات ففي اجتياح نيسان 2002
حطم جنود االحتالل عمود رخام يف املدخل الرشقي وباب املئذنة والباب الشاميل وتم اتالف املكتبة
الخاصة باملسجد وكذلك تحطيم زجاج الشبابيك ويف اجتياح  21/8/2003قام جنود االحتالل بتحطيم
جميع ابواب املسجد وشبابيكه وتم ادخال الكالب اىل داخل املسجد والنوم فيه ملدة يومني متتاليني
ورسقة جهاز الحاسوب الخاص باملكتبة
ويف اجتياح  15/6/2004اجرت قوات االحتالل تفجريات ادت اىل تحطيم الباب الداخيل والرشقي وزجاج
الشبابيك ومصابيح الكهرباء باالضافة اىل تفجري املحال التجارية املالصقة واملقابلة لجدار املسجد من
الناحية الجنوبية
•مسجد البيك(العني) :تم استخدامه كمستشفى ميداين لصعوبة الوصول اىل داخل البلدة القدمية
يف ظل اجتياحها وقد تعرض املسجد بتاريخ  8/4/2002لالقتحام من قبل الجنود مرتني وبتاريخ
 15/6/2004اجرت قوات االحتالل تفجريات ادت اىل تحطيم ابواب وشبابيك ومصابيح املسجد
باالضافة اىل تحطيم ابواب املكتبة وتحطيم بعض لوحات آيات قرآنية فوق املحراب كام تم العبث
مبحتويات وخزائن الطابق العلوي
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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•جامع الحنبيل :هو ايضا تم تحطيم شبابيكه يف اجتياح نيسان  2002ويف  20/2/2003اجرى الجيش
تفجريات بالقرب من الجامع اثرت عىل جدرانه واساساته وبتاريخ  25/8/2003اقتحمه الجيش وحطم
ابوابه ورسق جهاز الحاسوب الخاص مبكتبته
•جامع االنبياء :تعرض لعمليات اطالق نار كثيف يف نيسان  2004كام قام الجنود بتحطيم نوافذ
املسجد
كام تعرض جامع الساطون وعجعج للعدوان يف اجتياح نيسان  2002واملقامات مثل مقام الشيخ مسلم
كذلك كنيسة الروم االرثوذكس “كنيسة القديس مار دميرتنيوس” وكنيسة القديس فيلبس االسقفية يف
مدخل البلدة القدمية من الجهة الغربية اىل جانب جامع الخرض
كذلك تم استهداف حامم الشفاء وقرص عبد الهادي واملدارس مثل املدرسة الفاطمية واالسواق واملحالت
التجارية وهدم املنازل
(االحتالل يدمر الرتاث الحضاري والثقايف للبلدة القدمية يف نابلس .مركز املعلومات الوطني الفلسطيني
وفا)
http://www.wafainfo.ps

استهداف مصابن نابلس:
عندما كانت الدبابات والجرافات الصهيونية تجوب شوارع نابلس يف نيسان  2002تنرش الدمار والخراب
والقتل والترشيد مل يغب عنها رمز الحضارة والتاريخ والرتاث واالقتصاد الفلسطيني-املصابن النابلسية
التي تم استهدافها من قبل قوات ارسائيل العتبارها احد املنتجات الفلسطينية ورقم واحد يف صادرات
مدينة نابلس اي انه شكل عىل مدار السنني قاعدة صلبة القتصاد املدينة ساعد الفلسطينيني عىل الثبات يف
ارضهم وظلت رمزا حضاريا يشدهم اليها
وقد بلغ عدد املصابن اواخر القرن التاسع عرش 30ثالثني مصنعا وبلغت عام / 1904ستة عرش ارتفعت اىل
تسع وعرشين بعد اندالع الحرب العاملية االوىل منها ثالثة وعرشين كبرية وست مصابن صغرية وحسب
سجالت الغرفة التجارية بلغ عدد املصابن املسجلة رسميا يف الغرفة حتى نهاية عام 2 2002مثان وعرشين
مصبنة
(الصابون النابليس.ثروة اقتصادية وحضارية .املركز الفلسطيني لالعالم)
forums.fatakat.com
الجدير بالذكر ان بريطانيا ساهمت يف رضب هذا املنتج بسامحها باسترياد الصابون االجنبي وتشجيعها
اليهود انشاء مصانع للصابون املصنوع من الزيوت والشحوم النباتية والحيوانية الرخيصة رغم ذلك ظل
الصابون النابليس محافظا عىل مكانته فبلغ عام  1938مجمل صادرات فلسطني اىل مرص  60الف جنيه
شكل الصابون اكرث من ثلثيها حتى ان بعض املصابن كانت تصدر كل انتاجها اىل االسواق املرصية
اليوم وحسب سجالت الغرفة التجارية الصابون النابليس يحتل مكان الصدارة يف صادرات نابلس اىل
الخارجفقد شكل الصابون نسبة 41.5%من حجم الصادرات عام  2001وانخفضت النسبة عام  2002اىل
36.2%بسبب تدمري قوات االحتالل لثالثة مصابن خالل عملية السور الواقي يف نفس العام وهي مصابن
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كنعان والنابليس والرنتييس كام ساهم حظر التجول واالغالق الطويل الذي فرضته قوات االحتالل عىل
مختلف صناعات املدينة
(املرجع السابق)

اسباب استهداف نابلس
عند السؤال ملاذا نابلس عىل وجه التحديد؟ فان العنوان التاريخي والحضاري والرتايث لنابلس يقودنا اىل ما
تحتله املدينة من مكانة متقدمة يف التاريخ العريب يف فلسطني اىل جانب اقدم مدينة فيها اريحا فحضارة
نابلس كام هي حضارة القدس القدمية والخليل القدمية
واذا انتقلنا اىل االقتصاد فنابلس تعترب العاصمة االقتصادية االوىل لفلسطني واذا نظرنا اىل الجغرافيا راينا
موقعا اسرتاتيجيا مميزا عىل خارطة فلسطني وملا انتقلنا لواقع املدينة سياسيا ونضاليا وجدناها واهلها
تاريخ من النضال الوطني الطويل الحافل خاصة اثناء االنتفاضتني الفلسطينيتني1987-1993و2000
ما يجعلنا نقر بان استهداف املدينة بالتدمري والحصار جزء من مرشوع استهدف كل من واجه املرشوع
االحتاليل خاصة مع تعزز البعد املعنوي الصمودي ملن واجهوا املرشوع الن جزءا مام استهدفه شارون
وغريه من رؤساء الحكومات االرسائيلية املتعاقبة املعنويات والصمود والتحدي الهايل نابلس
االستهداف -الذي مل يكن ليقترص عىل االجتياحات الشارونية من خالل حمالت”حرب االلوان”و”السور
الواقي”و”الخطة الصارمة” ارتبط ببدايات االحتالل االرسائييل للمدينة منذ شهر ايلول  1967حيث
حورصت املدينة بهدف تركيعها وتجويعها كام وثق رئيس بلديتها سابقا حافظ داود طوقان
يقول طوقان :يف اوائل عام  1988وبعد اندالع االنتفاضة االوىل قتل جندي من جيش االحتالل يف البلدة
القدمية بواسطة حجر كبري القي عليه من عىل اسطح املنازل االثرية التي شيدت قبل  300عام والعقاب
كان هدم جزء من املنزل اىل جانب االرضار التي اصابت البيوت املجاورة كعقاب جامعي تم انزاله باكرب
عدد من املواطنني
(نواف الزرو.نابلس تتحدى الحصار.عامن:االردن.2004ص)45
اما البلدة القدمية فقد كان وراء استهدافها الحاق اكرب قدر ممكن من الدمار والخراب والقتل للمقاتلني
واملدنيني ورضب البنية التحتية املدنية للمجتمع الفلسطيني يف نابلس
ويف اجتياح  2002للمدينة كانت وجهة االستهداف القصبة لهذا تم توجيه الة الحرب االرسائيلية ويف
مقدمتها الطائرات الحربية واالباتيش والدبابات والجرافات الضخمة نحو القصبة من اربعة محاور الحكام
الطوق والحصار عليها لكن املحاولة فشلت بسبب املقاومة العنيفة والرشسة التي وصفتها املصادر
العسكرية االرسائيلية باملعارك االرشس واالعنف واالشد”ان املقاومة يف بالطة واملدينة القدمية بالغة االرصار
وان الفلسطينيني ال يعرتفون باالستسالم رغم الكميات الهائلة من الصواريخ التي تطلقها املروحيات
العسكرية”
(نواف الزرو.نابلس تتحدى الحصار.عامن:االردن.2004ص)65
ويف شهادة لضابط ارسائييل قال فيها“ :ان كمية العبوات الناسفة التي استخدمت ضد قواتنا كانت
مجنونة متاما”
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لكن ما خلفته العملية اسفر عن دمار وتجريف مثل تدمري محطة عسكر لالبحاث الزراعية وتدمري مبان
اثرية مثل جامع الخرض وفندق الياسمينه وحامم الشفاء وخان التجار ومصانع الصابون واملدرسة الفاطمية
واالبار الرومانية وقصور قدمية مثل قرص عبد الهادي وقرص النمر وطوقان والشوارع املبلطة التي رممت
واهلت زمن السلطة الوطنية بدعم دويل وكنيسة برئ يعقوب التاريخية ومشاغل صياغة الذهب بحجة
وجود معادن ومواد كيميائية اصال هي مستوردة من ارسائيل
وحسب احصائية اجاملية للخسائر االقتصادية التي قدمها تقرير فلسطيني ملا سببته عمليات اجتياح
وتدمري نابلس فقد بلغت حوايل  500مليون دوالر منذ حزيران 2002-ايلول 2002
وعن الشهداء والجرحى واملعتقلني فالحديث اطول ويف مقدمتهم اول شهداء االجتياح االرسائييل محمود
العكة الذي ال ذنب له سوى انه ذهب الحضار علبة الدواء لوالدته من خزانتها داخل املنزل فباغتته
رصاصة قناص ارسائييل يف راسه هذا فضال عن منازل مدمرة يف القريون اتت عليها الصواريخ لتقيض عىل
عائالت باكملها مثل عائلة الشعبي مخلفة عدد من الشهداء بلغ  81شهيدا واكرث من  450جريحا اضافة
اىل آالف املعتقلني
احصائية فلسطينية قدمت معلومات عن عدد شهداء نابلس منذ بداية انتفاضة االقىص حتى تاريخ
 30/7/2002ب  267شهيد و 2797جريح اما الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق املواطن فاعلنت عن 48
شهيد سقطوا عام  2000و 74عام 2001ويف شهر نيسان  2002سقط فيه لوحده  75شهيد
(املرجع السابق.ص)77
اما املعتقلني فاعلن نادي االسري يف محافظة نابلس عن اعتقال حوايل  2000مواطن خالل االجتياح يف
نيسان 2002
رغم ذلك مللمت نابلس جراحها ونهض اهلها بني انقاضها يف محاولة باسلة لالرصار عىل الحياة والتواصل
فقد تواصلت االجتياحات طوال العام  2003مستهدفة النابلسيون بالقتل واالعتقال والترشيد واالنتهاك
لحرماتهم
وهذا الشان ذكرت احدى وكاالت االنباء ان:االجتياحات االرسائيلية طالت نابلس القدمية واشتملت عىل
اعامل هدم وترشيد واعتقال وانتهاكات لحرمة املساجد والكنائس “وتجريف للشوارع واغالق مداخل
املدينة” مخلفة  425شهيدا و 5260جريحاو7000معتقل بقي منهم رهن االعتقال  1350وتدمري  295منزا
بشكل كيل و 6800موقعا بشكل جزيئ شملت منازل ومحالت ومنشآت
(املرجع السابق.ص)83
ومل يتوقف االمر عند هذا الحد فقد تبني بعد انسحاب الجيش االرسائييل من البلدة القدمية ان العديد
من مواقعها التاريخية واالثرية قد تعرضت للهدم والتخريب جراء استخدام الجيش االرسائييل القذائف
الصاروخية والعبوات الناسفة يف هذه االماكن ملحاولة طمس معاملها الحضارية وارثها الثقايف وهويتهاابرز
االحداث يف  8/6/2001حيث شددت قوات االحتالل الحصار العسكري عىل املدينة بشكل مل يسبق له
مثيل منذ اندالع االنتفاضة ووضعت مدرعة عىل مدخل كل بلدة فلسطينية مبا فيها الطرق الزراعية
وطاردت املواطنني بني الحقول
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ال ميكن فهم وادراك املخاطر التي شكلتها انتفاضة االقىص املبارك عىل الكيان الصهيوين اال اذا علمنا ما
احدثته من تغيريات عىل صعيد الواقع الفلسطيني الجامهريي والفصائيل سياسيا وعسكريا وثقافيا وفكريا
لقد ساهمت االنتفاضة يف جمع الشعب الفلسطيني حول خيار املقاومة واالنتفاضة التي غدت جزء من
الحياة الفلسطينية اليومية للفصائل والجامهري خاصة بعدما علم الكيان الصهيوين ان االحتالل يكلفه كثريا
لهذا بات يبحث عن مخرج الزمته
والن نابلس اشتهرت بانها جبل النار وراس الحربة يف مواجهة االعداء والغزاة فقد ظلت يف دائرة
االستهداف من قبل االحتالل واعوانه الذين تآمروا عليها محاولني اطفاء روح املقاومة بني اهاليها وسكانها
ففي انتفاضة االقىص كان لها النصيب االكرب يف اعداد االستشهاديني الني خرجوا من املدينة عىل اختالف
انتامءاتهم كام شكلت نابلس قاعدة صلبة للحركة االسالمية التي اصبحت تعد نابلس احد معاقلها يف
الضفة لهذا تعاملت معها قوات االحتالل بصورة اعنف وارشس من باقي مدن الضفة حيث انها كانت اكرث
مدينة عانت من الحصار الذي خنقها من جميع مداخلها وكانت ال تزال عرضة لالجتياحات الصهيونية
الليلية

حصار نابلس
استخدم االرسائيليون سياسة حصار املدن الفلسطينية فكانت نابلس هي االطول محارصة كونها اكرب مدن
الضفة واكرثها سكانا لكن الحصار االبرز كان يف  3نيسان  2002حيث اجتاحت نابلس اكرث من  450الية
عسكرية ارسائيلية وتم فرض حظر التجول عليها ملدة  22يوما مع استهداف املستشفى امليداين الذي اقيم
يف احد مساجد بلدتها القدمية
وكان من اهم الوسائل التي وظفتها قوات االحتالل اثناء حصار املدينة استخدام الدروع البرشية مثل
استخدام املواطن نارص شموط لساعات وهو يحمل معدات الجيش ويسري معهم داخل البلدة القدمية-
الدروع البرشية كانت بهدف الحامية من نريان املقاومني الفلسطينيني دون اعتبار لكونهم نساءا او اطفاال
او كبار سن -الدروع البرشية املحرمة يف القانون الدويل والتي اعتربها الحاكم املدين ملدينة نابلس سابقا
شمشون ارييل ايجابية للجانبني الفلسطيني واالرسائييل!
اثناء الحصار تجاوز االحتالل الصهيوين كل الخطوط الحمراء ورضب بعرض الحائط كل االتفاقيات والقوانني
الدولية غري آبه مبا تقوم به آلته من تدمري للمنازل واقتالع لالشجار وحصد املدنيني وتدمري سيارات
االسعاف ملنعها من اداء واجبها وقتل الصحفيني ملنعهم من تصوير حقيقة ما يجري عىل االرض
ويف محاولتها النيل من صمود سكانها عمدت سلطات االحتالل اىل خنق مدينة نابلس بحصار مشدد
طال كافة مناحي الحياة ساهم يف انهيار شبه تام للنشاط التجاري واالقتصادي بعد اغالق العديد من
منشاتها االقتصادية والصناعية والتجارية وفقدان العديد من ابنائها لوظائفهم بسبب هذا الحصار الجائر
متجاوزة ما تم االتفاق عليه حسب اتفاق اوسلو بنقل صالحية السيطرة عىل ارايض الضفة الغربية للسلطة
الفلسطينية لتستبدلها بالحصار وتقطيع اوصال محافظة نابلس اىل مناطق ضمن الرموز أ و ب و ج
A-B-C
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فاملناطق املصنفة تحت الرمز أ وانحرصت مبدينة نابلس شكلت حوايل  1.5%من مجمل مساحة املحافظة
اما مناطق ب فتشمل جميع القرى والبلدات الصغرية من املحافظة بنسبة بلغت  20.5%ومناطق ج
وصلت نسبتها اىل  78%من مجمل ارايض املحافظة وتضم االرايض الزراعية والجبلية التي خصصت القامة
املستوطنات ومعسكرات الجيش االرسائييل والتي تعود السيطرة الكاملة يف الشؤون االمنية واملدنية فيها
للجانب االرسائييل
وبعد ان التهم االستيطان آالف الدومنات من ارايض املحافظة والتي متت مصادرتها بالقوة الجل البناء
االستيطاين وتوطني ما يقارب  12000مستوطن اذ يبلغ مجموع سكانها(املستوطنات)  11290مع سيطرتها
عىل  16249دونم فقد اثر ذلك عىل التوسع العمراين للقرى خاصة بعدان قطعت هذه املستوطنات اجزاءا
كبرية من العديد من القرى وحدت من توسعها وامتدادها باتجاه املستوطنات وحرمت اصحابها من
زراعتها السباب امنية هذا فضال عن االحتكاك اليومي لهؤالء بسكان املستوطنات مام شكل تهديدا مبارشا
لحياتهم بسبب ما يسببونه من اذى للمواطنني والمالكهم واراضيهم ومحاصيلهم الزراعية خاصة يف موسم
قطف الزيتون الذي يشهد كل عام حوادث مصادرة املحاصيل او اقتالع االشجار او منع املواطنني من
الوصول اىل اراضيهم
وهذا وضع منطقي اذا اخذنا باالعتبار ان مدينة نابلس محاطة ب  13مستوطنة تحتل مساحات كبرية
من اراضيها عىل النحو التايل :شايف شمرون مبساحة  974دونم-يتسار 1260-آلون موريه  1396-براخاه
602ايتامر  3097-جيتيت  1058-عييل  3258-مجداليم 159-شفوت راحيل  558-شفوت راحيل 555-ميخورا  925-حومش تم اخالؤها ومكانت تسيطر عىل  - 1043شيلو 1364
(املستوطنات االرسائيلية واالوضاع السياسية يف املحافظة .بلدية نابلس)
www.nablus.org
ويف تعليق له عىل حصار املدينة الجائر ذكر غسان الشكعة رئيس بلدية نابلس سابقا”لقد استخدم الرومان
نظام الحصار ومنع التجول..ثم استخدمه العباسيون..ومارسه االملان يف الحرب العاملية الثانية كام اتخذه
العامل الثالث وسيلة لقمع االرضابات واملظاهرات لكن ارسائيل متارسه بشدة منذ عام  1967ومتارسه حاليا
بشكل مل يسبق له مثيل يف النظام العاملي عىل مر العصور
(نواف الزرو.نابلس تتحدى الحصار.عامن:االردن.2004ص88-89
اهم مشاهد الحصار ما تعمدت قوات االحتالل احداثه كامر واقع جديد بفعل البلدوزرات والجرافات
العمالقة التي عملت عىل تقطيع اوصال املدينة واعادة رسم خريطة بلدتها القدمية لخلق جغرافيا جديدة
للمدينة وابرز املواقع سوق الحدادة الذي يعترب من ابرز معامل املدينة وعراقتها
ويف محاولتهم االلتفاف عىل املامرسات الهمجية لجا املواطنون اىل استحداث طرق التفافية مثل الطريق
الجبيل الذي يلتف خلف مبنى محافظة نابلس ويصل اىل الجزء الغريب منها رغم اضطرار السكان اىل السري
عىل االقدام مسافات طويلة
الحصار الذي عاىن منه  200الف مواطن فلسطيني يف املحافظة وارتكبت فيه قوات االحتالل جرائم حرب
وخروقات خطرية للقانون الدويل واالنساين وصفها تقرير لالتحاد الدويل لرابطة حقوق االنسان ومنظمة
اطباء العامل بالقول”ان اللجنة عاينت انتهاكات عدة التفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحامية املدنيني
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زمن الحرب والتي وقعت عليها ارسائيل ومنها:اعاقة الحصول عىل العناية الطبية واساءة معاملة الجرحى
والتعرض للحياة والسالمة الجسدية للمدنيني”
(املرجع السابق.ص)94
فضال عن مفاقمة الحصار لتدهور اوضاع القطاع الصحي ومستوى الخدمات الصحية املقدمة للمرىض
الذين مل يتمكنوا من الوصول للمستشفيات واالعتداء عىل الطواقم الطبية وتخريب مركباتهم فقد بينت
التقارير ان الحصار كان سببا مبارشا يف زيادة معاناة ذوي االمراض كالقلب والفشل الكلوي واالمراض
الخبيثة عىل مستوى شامل الضفة الغربية بارسها
(املرجع السابق.ص)98
الحصار الذي استهدف االقتصاد النابليس باعتبارها عاصمة فلسطني االقتصادية فكانت لها املدفعية
االرسائيلية باملرصاد بتدمريها املصانع واملنشات وما اسفرت عنه من تجويع وافقار لالهايل الصامدين بعد
شل الحركة العاملية والعاملة ووصلت نسبة البطالة اىل اكرث من  80%وحسب احصاءات غرفة تجارة
وصناعة نابلس الرتاجع يف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية بنسبة  40%-70%يف حني قيض عىل
القطاع السياحي بنسبة 100%
وهذا ينطبق عىل التعليم الذي ارض الحصار به بعد تدمري املدارس مثل املدرسة الفاطمية وحرمان الطلبة
من حقهم الطبيعي واالنساين يف التعليم ومنع  93الف طالب مطلع ايلول  2002من االلتحاق مبقاعدهم
الدراسية
ورغم االرضار املادية واملعنوية التي لحقت بالعملية التعليمية بعد تحويل الجيش االرسائييل للمدارس
اىل ثكنات عسكرية ومراكز اعتقال مخلفة خسائر قدرت بنحو  330الف دوالر(املباين واالثاث املدريس
واالجهزة) والوضع النفيس الىسء للطلبة بعد قضائهم العطلة تحت القصف ومنع التجول وحرمانهم من
اللعب واالستمتاع بوقت فراغهم رغم ذلك اظهر اهايل جبل النار ارصار عىل التعليم وكرس حظر التعليم
مثل نرش حملة التعليم الشعبي من خالل نشاطات ثقافية وتعليمية قادها اسائذة جامعات ومثقفني يف
املدينة وتثقيف الطلبة حول القضية الفلسطينية وكان املنتدى الثقايف االجتامعي يف مخيم بالطة معلام
لتلك النشاطات

الحواجز وحصار نابلس
نابلس املدينة التي لها والهلها تاريخ وطني نضايل طويل حافل ناصع ومرشق يف مسرية النضال الوطني
الفلسطيني متيز وبرز دورها النضايل عىل نحو خاص جدا خالل االنتفاضة الفلسطينية االوىل يف الفرتة من
 1987-1993وخالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية -انتفاضة االقىص واالستقالل  2000حيث نتج عن حصار
نابلس وتقعيع اوصالها الحواجز االرسائيلية عزلها عن مثان واربعني قرية تحيط بها مثل حوارة وبيت ايبا
وعصرية الشاملية والباذان
وبسبب صمود املدينة وبسالة النابلسيني اهلها وبعد ما قدمناه يف صفحات البحث من ان االستهداف
للمدينة ال يخرج عن كونه عملية ممنهجة ومقصودة نخلص اىل نتيجة مبنتهى االهمية مفادها ان حملة
تدمري وحصار نابلس تنطوي ايضا عىل بعد حاسم يف مواجهة مرشوع االحتالل هو البعد املعنوي الصمودي
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وشارون وغريه امنا استهدفوا اىل جانب التدمري الشامل للحضارة والرتاث والتاريخ يف نابلس رضب
املعنويات وروحية التصدي والصمود لدى اهايل املدينة االمر الذي ادركه واحبطه االهايل رغم ضخامة
الهجمة والدمار والحصار التجويعي ضدهم
استهداف املدينة ليس حديثا وال يقترص عىل االجتياحات االرسائيلية (الشارونية) االخرية خالل حمالت
حرب االلوان والسور الواقي والخطة الصارمة بل انه يعود اىل بدايات االحتالل االرسائييل للمدينة اىل شهر
سبتمرب  1967حيث تعرضت املدينة اىل حصار شديد كان هدفه تركيع وتجويع السكان كام اكد ووثق
االستاذ حافظ داود طوقان رئيس بلدية نابلس سابقا وعن ذلك الحصار االحتاليل القمعي التنكييل املبكر
للمدينةواهلها كتب االستاذ احمد بهاء الدين يف مجلة املصور يف التاسع والعرشين من سبتمرب  1967تحت
عنوان”نابلس والخبز املر”
“املدينة عندي كاالشخاص! هناك الشخص الذي تحبه وتنجذب اليه من الوهلة االوىل وكذلك املدن
ونابلس العربية من املدن التي وقعت نفيس يوم بكيت املدن العربية وهي تسقط يف ايدي العدو بكيت
نابلس بكاءا خاصا سعتها قفزت اىل مخيلتي عىل الفور كل الوجوه التي عرفتها هناك ويف املقدمة صديقي
العالمة قدري حافظ طوقان وكل املرافق وكل االثار “
(منتديات اليمن وفلسطني للصداقة.حضارة وتاريخ نابلس جبل النار.االثنني  29نوفمرب )2010
http://n567.yoo7.com/t254-topic
ويضيف”انباء هذا االسبوع تقول ان نابلس يف قلب املقاومة والنضال هي اليوم مركز العذاب” تدمر
املدينة تدمريا شامال تراثيا وحضاريا وسياسيا ونضاليا ويضيف حافظ داود طوقان قائال“ :يف اوائل عام
 1988وكانت االنتفاضة االوىل قد اشتعلت يف القدس الرشقية والضفة الغربية وقطاع غزة قتل واحد من
جنود جيش االحتالل داخل البلدة القدمية من مدينة نابلس بواسطة حجر كبري القي عليه من عىل سطح
احد البيوت االثرية الكبرية شيد قبل  300عام بعد ذلك قامت قوات االحتالل وبكمية كبرية من الديناميت
بهدم جزء من ذلك البيت االثري الكبري وقد طال االنفجار بيوتا عىل بعدمئة مرت من املكان تهدمت
الجدران والسقوف واصيب عدد من املواطنني داخل بيوتهم بجراح من تطاير الزجاج وانقطع التيار
الكهربايئ عن البلدة القدمية لعدة ايام
وكمية الديناميت الكبرية كانت مبثابة عقوبة جامعية من اجل الحاق اكرب رضر ممكن باالبنية االثرية
واصابة اكرب عدد ممكن من االفراد باذى نفيس ومادي
وحسب طوقان الذي كان يشغل منصب رئيس البلدية آنذاك “وصلتني معلومات تفيد ان وزارة الحرب
يف تل ابيب تعد مخططا يهدف اىل تدمري اكرث من نصف البلدة القدمية يف منطقة راس العني وحتى املركز
التجاري شامال خارج اسوار البلدة القدمية وجزء من االستهداف كان ملساجد وبيوت اشبه بقصور مثل بيت
آل طوقان والنمر وعبد الهادي والقاسم
وبعد اتصال رئيس البلدية مع قناصل دول اجنبية واتصاله مع املدير العام ملنظمة اليونسكو من اجل
ادراج مدينة نابلس كمدينة اثرية من اجل حاميتها
(منتديات اليمن وفلسطني للصداقة.حضارة وتاريخ نابلس جبل النار.املرجع السابق)
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شهداء نابلس
يزخر تاريخ نابلس البطويل بالكثري من الرجال والنساء الذين قدموا ارواحهم وحملوا لواء الوطن فخلف
كل زقاق من ازقة املدينة ومخيامتها وبلداتها القدمية الصامدة قصة بطولة وملحمة بطولية سيخلدها
التاريخ ولن تنساها االجيال
شهداء قضوا يف زنازين االرس او اقبية السجون او بسبب االهامل الطبي او بسبب التعذيب او بعد
االعتقال ومتت تصفيتهم بدم بارد بعد القبض عليهم احياء خلد تاريخ املدينة وتاريخ فلسطني اسامءهم
وبطوالتهم ويف مقدمتهم وان كان البحث ال يسمح مجاله لذكرهم بالتفصيل الشهيدتني:
شادية ابو غزالة التي تعترب اول شهيدة فلسطينية بعد سقوط الضفة الغربية واثناء التحاقها بجامعة عني
شمس بالقاهرة انتسبت اىل التنظيم الفلسطيني لحركة القوميني العرب عام  1962حيث وقف وراء نضالها
اميانها بحق الشعوب املقهورة بنيل حريتها واستقاللها
التحقت شادية بصفوف املقاومة من خالل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني التي تلقت تدريبها العسكري
فيها لتشارك يف عمليات تفجريية ضد مراكز العدو العسكرية جاء استشهادها اثناء تجهيزها قنبلة متفجرة
بتاريخ  28ترشين ثاين 1968
ولينا النابليس وردة فلسطني التي قتلها جندي ارسائييل بدم بارد اثناء مشاركتها يف تظاهرات مدينة نابلس
بتاريخ  15ايار  1976بعمر مل يتجاوز الخمسة عرش ربيعا لتصبح ثاين شهيدات نابلس بعد احتالل الضفة
الغربية عام  1967بعد الشهيدة شادية ابو غزالة
ومن اقدم شهداء فلسطني الذين قضوا خالل سنوات االحتالل االرسائييل للضفة الغربية السباب يف مجملها
تحمل املسؤولية القانونية الرسائيل باستهدافهم بالقتل او بتعذيبهم والتعذيب محرم دوليا او الهامل
معالجتهم والرعاية الصحية من حقوق االسري عاى آرسه التي اقرتها القوانني واالعراف الدولية بعض منهم
ال يسمح مجال البحث لذكرهم بالتفصيل:
•يوسف الجبايل من نابلس نتيجة التعذيب يف سجن نابلس 4/1/1968
•عثامن بدوي عثامن البحش من نابلس اهامل طبي يف سجن نابلس 28/8/1970
•نرص الدين فهمي محمد الشخشري نتيجة التعذيب يف سجن عسقالن 2/5/1973
•فريز حسني اسعد طشطوش نتيجة التعذيب يف سجن نابلس 27/9/1973
•فريد حافظ غنام من قرية جبع اهامل طبي يف سجن نابلس 28/5/1978
•بدر محمد سعيد كرادة قتل اثناء االعتقال 18/12/1989
•احمد ابراهيم بركات يف انصار  3بالنقب 5/5/1992
•معزوز احمد محمد دالل نتيجة التعذيب -مستشفى اساف هروفيه 25/4/1995
•يوسف خالد الرسكجي السيطرة الكاملة عليه وهو نائم واعتقاله وقتله بدم بارد ثم تفجري الشقة
22/1/2002
•جارس اسعد سامرو السيطرة عليه وهو نائم واعتقاله وقتله بدم بارد وتم تفجري الشقة 22/1/2002
•نسيم شفيق ابو الروس السيطرة الكاملة وهو نائم واعتقاله وقتله بدم بارد ثم تفجري الشقة
22/1/2002
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•عبد الرحمن توفيق عبد الله اعتقل ثم قتل بدم بارد داخل الشقة ويعمل يف االمن
الوطني29/3/2002
•عالء خرضية رصاصة يف فمه بعد اعتقاله مصابا 27/10/2002
•ابراهيم طالب ابو هواش اهامل طبي بعد اعتقاله مصابا 25/12/2002
(شهداء الحركة الوطنية االسرية منذ . 1967مخيم الريموك  3/اكتوبر )2011
www.facebook.com
•ماهر دندن نتيجة االهامل الطبي-ازمة قلبية 2007
•عبد العفو القصاص اعتقل واستجوب مبارشة ومن ثم اطلق عليه زخات من الرصاص 2004
•احمد عطية جراء االهامل الطبي 2003
•ابراهيم ابو هواش اعتقل مصابا وتم تعذيبه حتى استشهد
•عالء خرضية رصاصة يف فمه بعد اعتقاله مصابا 2002
•عبد الرحمن عبد الله اعتقل ثم قتل بدم بارد داخل الشقة(امن وطني) 2002
•نسيم ابو الروس السيطرة الكاملة عليه وهو نائم واعتقاله وقتله ثم تفجري الشقة 2002
•جارس سامرو السيطرة الكاملة عليه وهو نائم ثم اعتقاله وقتله بدم بارد ثم تفجري الشقة 2002
•يوسف الرسكجي السيطرة الكاملة عليه وهو نائم واعتقاله وقتله بدم بارد ثم تفجري الشقة 2002
•معزوز دالل نتيجة التعذيب 1995
•احمد بركات بتيجة التعذيب 1992
•بدر كرادة قتل اثناء االعتقال 1989
•محمود فريتخ نتيجة التعذيب 1985
•فريز حسني طشطوش نتيجة التعذيب 1973
•عثامن البحش نتيجة التعذيب 1970
•يوسف الجبايل نتيجة التعذيب 1968
(فلسطني خلف القضبان قامئة شهداء الحركة الوطنية االسرية .عبد النارص عوين فروانه مدير دائرة االحصاء
حتى )2008
www.palestine behind bars.org
وبتاريخ 31/7/2003يوم الثالثاء االحمر تم قصف املركز الفلسطيني للدراسات واالعالم سقط يف
عملية القصف االرسائيلية للمركز بصواريخ االباتيش جامل منصور،جامل سليم،محمد البيشاوي،عثامن
قطناين،فهيم دوابشة،عمر منصور،ومعهام استشهد الطفالن بالل وارشف خرض حيث استشهدا اثناء العملية
متاثرين بجراحهام نتيجة شظايا الصواريخ اثناء زيارتهام القاربهام يف نابلس
(عامان عىل مجزرة القادة الكبار يف نابلس.املركز الفلسطيني لالعالم
www.egyptiantalks.org
ويف صيف  2004استشهد القائد العام لكتائب االقىص يف الضفة الغربية نايف ابو رشخ والقائد العام يف
الضفة لرسايا القدس فادي الشيخ ابراهيم وقائد كتائب عز الدين القسام يف منطقة نابلس جعفر املرصي
ومعهم خمسة من اقدم املطلوبني لسلطات االحتالل وهذه تضحية من نابلس فقط
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وال بد من االشارة اىل شهداء الحركة الطالبية من فتيان وفتيات وطلبة جامعيني استشهدوا عىل ثرى نابلس
كمدنيني او مقاومني ويف مقدمتهم الطالبة لينا النابليس ثاين شهيدة سقطت عىل ثرى نابلس
ومن ابرز شهداء انتفاضة االقىص فرسان الليل :ملهم ابو جميلة-عبد الحليم سامل-نادر االسود-محمد
مرعي-هاين العقاد-الطفلة مرام النحلة الذين استشهدوا بتاريخ  14/9/2004واصدقاء لهم مثل مجدي
مرعي الذي استشهد يف اشتباك بعد  45يوم فقط وفادي قفيشة الذي عاش بعدهم سنتني
هذا فضال عن صحفيني استشهدوا اثناء تغطيتهم الصحفية الحداث االنتفاضة مثل الصحفي محمد
البيتاوي وزميله عدنان قطناين الذين استشهدا بتاريخ  31/7/2001وسائقي اسعاف مثل الشهيد امجد
رضاغمة
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خاتمة
نابلس -جبل النار صابرة وصامدة رغم ما قدمته من تضحيات ليست بالجديدة عىل النابلسيون
والنابلسيات من ابنائها وبناتها الذين قدموا الغايل والنفيس وعىل طول تاريخها لتبقى نابلس(سيشه)
محافظة عىل ما عنته تلك التسمية القدمية للمدينة ومن خالل استعراض تاريخ نابلس البطويل الصامد
ومحاوالت من استهدفها النيل منها وآخرهم العدو الصهيوين وسياساته التي تفنن بها دون ان تؤيت اوكلها
لخدمة مصالحه توصلت الباحثة اىل الحقائق التالية:
•قيام االحتالل االرسائييل بانتهاج سياسة التدمري الشامل املمنهج بعد سياسات التجويع والحرمان من
الرعاية الصحية والتعليم واالنتهاك الصارخ للقوانني واالعراف الدولية الخاصة بحقوق االنسان والتي
ابدا مل تكن مصادفة او مستهدفة املقاومني دون املدينة وسكانها الصامدين من املدنيني العزل نساءا
واطفاال وشيوخا فاالستهداف طال البرش والحجر والشجر وكل ما يدلل عىل تاريخ املدينة وثقافة
اهلها
•كشفت االحداث عن االلتفاف الشعبي والرسمي االرسائييل عىل سياسة العدوان وكانها خطة مبيتة
واجامع سيايس صهيوين عليها وكان تلك العمليات التدمريية السابقة الجارية والالحقة لن تخرج
يوما عن ادبيات ومعتقدات تعترب فلسطني ارض اليهود املقدسة والضفة الغربية جزءا منها وان الدم
اليهودي اغىل وانقى من دماء االغيار ودليل ذلك التامدي واالنتهاك السافر للحكومات االرسائيلية
املتعاقبة يف تعاملها مع نابلس واهلها
•رغم رجحان ميزان القوى العسكرية لصالح الجانب االرسائييل يف املواجهات العسكرية وقيام ارسائيل
بالتفنن بسياسات االجتياح والحصار والتدمري انترص النابلسيون عىل دولة االحتالل ورغم ضخامة
التضحيات والخسائر فالعامل اجمع عىل ان ارسائيل دولة احتالل وعدوان واالصوات تعالت بحق
الفلسطينيني بدولة مستقلة ونجح الفلسطينيون بتحطيم نظرية االمن االرسائيلية والحقوا خسائر
باالقتصاد االرسائييل
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قامئة املراجع

•نواف الزرو.نابلس تتحدى الحصار.عامن:اململكة االردنية الهاشمية 2004
•زهري غنايم ومحمد محافظة.والية بريوت-لواء نابلس.فلسطني يف نهاية العرص العثامين من خالل الرحلة التي قام بها محمد رفيق التميمي
ومحمد بهجت الكاتب.الرشكة الجديدة للطباعة والتجليد:عامن2000
•يحيى يخلف.يوميات االجتياح والصمود.دار الرشوقط،1مؤسسة االسوار:عكاط2/2002
•خليل عودة ومحمود عطاللله.نابلس بني املايض والحارض.محارض الندوة التي عقدت يف كلية االداب-قسم التاريخ/جامعة النجاح الوطنية
بتاريخ  5ايار .1999مركز التوثيق واملخطوطات والنرش()26
•مسلم الحلو.قصة مدينة نابلس.املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم:دائرة االعالم والثقافة مبنظمة التحرير الفلسطينية
•سعيد عبد الله البيشاوي.دراسات يف تاريخ الحروب الصليبية-نابلس/االوضاع السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية492-690ه-1099-
1291م.ط1.1991
•رفعت صدقي النمر الفلسطيني الذي رشف الثورة ar-ar.facebook.com
•منتدى مدينة فلسطينية.منتديات نلبلس.شخصيات نابلسية http://www.nbles.com
•يف ذكرى استشهاد ربحي حداد www.nablustv.net
•اكرم زعيرت العطاء الذي ال ينضب www.safad.info
•مدينة نابلس االلكرتونية .واجهة نابلس الحضارية.حكمت املرصي www.nablus-city.net
•كتاب”مدخل اىل اعالم نابلس يف القرن العرشين”.زهري الدبعي libraries.najah.edu
•عوين عبد الهادي سيايس وعرويب مؤسس http://www.gor1jo.com
•تدمري نابلس.مدينة نابلس االلكرتونية.واجهة نابلس الحضاريةhttp://www.nablus-city.net 5/2/2005.
•فلسطني.املؤرخ السيد حسن االمنيwww.alkawthar.com -
•ثورة فلسطني .1936ويكيبيديا ar-wikipedia.org
•مجلة العودة .امللف الكشافة الفلسطينيةwww.alawda-mag.com -
•الحركة الوطنية الفلسطينية خالل الحرب العاملية الثانية.مها محمد بن سعود الرشيد www.freewebs.com
•الصابون النابليس-ثروة اقتصادية وحضارية يستهدفها االرهاب.املركز الفلسطيني لالعالم forums.ftakat.com
•صابون نابلس.ويكيبيديا http://www.ar.wikipedia.org
•الحركة الوطنية الفلسطينية قبل عام  1948واالحزاب السياسية الفلسطينية.دائرة شؤون الالجئني
www.idsc.gov.ps/site/snakba/British-mandate/British-mandate-6.html
•التنظيامت واالحزاب الفلسطينية قبل عام www.ids.gov.ps/arabic/gover/partiespre48.asp 1948
•بحث حول الحركة الوطنية الفلسطينية .1935-1936عبد الجبار العوده.ملتقى ابناء بني حسن الجعافره www.thaqafa.org
•محمد عزة دروزة ar-wikipedia.org
•منتديات اليمن وفلسطني للصداقة.حضارة وتاريخ نابلس جبل النار.االثنني  29نوفمرب http://n567.yoo7.com/6254-topic 2010
•شهداء الحركة الوطنية االسرية منذ . 1967مخيم الريموك 3.اكتوبر www.facebook.com 2011
•فلسطني خلف القضبان قامئة شهداء الحركة الوطنية االسرية .عبد النارص عوين فروانة مدير دائرة االحصاءحتى 2008
www.palestinebehindbars.org
•عامان عىل مجزرة القادة الكبار يف نابلس .املركز الفلسطيني لالعالم www.egyptiantalk.org
•عصام عبد الهادي.حقوق املراة وحقوق الوطن www.amanjordan.org
•املتوكل طه.شاعر وكاتب www.a-taha.com
•فدوى طوقان.جامل حمدان www.drmosad.com
• ميثاق الحركة الوطنية الفلسطينية الصادر عن الهيئة العربية العليا برئاسة املفتي الحاج امني الحسيني.باحث للدراستات�www.bahethcen
ter.net
•الحياة السياسية يف فلسطني قبل عام www.tirawi.ps 1948
•قصص من نضال الشعب الفلسطيني www.7abibapc.com
•معركة وادي التفاح الخالدة يف نابلس تجسيد لوحدة الدم االردنية-الفلسطينية ar-wordpress.com
•نابلس.ويكيبيديا http://www.ar-wikipedia.org
•االحتالل يدمر الرتاث الحضاري والثقايف للبلدة القدمية يف نابلس.مركز املعلومات الوطني الفلسطيني .وفا http://www.wafainfo.ps
•املستوطنات االرسائيلية واالوضاع السياسية يف املحافظة.بلدية نابلس www.nablus.org
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الصليب ّية
دور نابلس يف عرص الحروب ّ
الهزمية واالنتصار
إعداد
الدكتور جرب خضري البيتاوي
ّ
بحث مقدم إىل
جامعة ال ّنجاح الوطن ّية
نابلس
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خزانة فلسطني التاريخية ()1

“ نابلس بلدة يّحتاج إليها ،وال تحتاج لغريها”
القلقشندي ،صبح األعىش يف صناعة اإلنشا1/103 ،

تمهيد

تع ّد نابلس من أقدم املدن والبلدات يف العامل ،فهي من أقدم عرش مدن بنيت عىل األرض ,وأول من بناها
اليبوسيون الكنعانيون العرب وسكنوها ،قبل أكرث من ستة آالف عام .واتّخذها الكنعانيون عاصمة لهم،
ألهميتها الجغراف ّية ,إذ تتوسط فلسطني.
وشكيم أول تسمية لها وتعني املكان املرتفع وهي تسمية كنعانيّة ,فقد ذكرت التّوراة “بأن يعقوب عليه
السالم ,عندما أىت من فوات أرام يف سوريا ،نزل مدينة شكيم ونصب خيمته بجوارها بعد أن سمح له بذلك
الحوي وابنه شكيم(.)1
حاكم املدينة الكنعاين ،ورئيسها حمور
ّ
وحينام احتلها الرومان سنة 272م قاموا بهدمها ،وبنوا عىل أنقاضها مدينة نيابولس ,وتعني املدينة
الجديدة ,ومن آثارهم املد ّرج الروماين يف منطقة رأس العني ،وغريه من اآلثار ,شاهدة عىل ق ّوة نفوذهم,
خاصة .وبقي الرومان يحكمون نابلس ,حتى متكّن
فقد أرادوا احتالل الشّ ام عا ّمة ،وفلسطني ونابلس ّ
العرب املسلمون من تحريرها عام 15هـ626 /م عىل يد القائد عمرو بن العاص .ونابلس هي التسمية
العرب ّية اإلسالم ّية لهذه املدينة والتي عرفت بها وال تزال.
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أهمية نابلس الدّ ين ّية وال ّتاريخ ّية:

كانت نابلس خاصة وفلسطني عامة مسكن األنبياء والرسل عليه السالم ,فقد أورد عىل الحريي ال ّرحالة
والجغرايف الذي زار نابلس سنة 569هـ1173 /م ،أ ّن آدم عليه السالم سكن نابلس ,إذ يقول :يوجد خارج
نابلس مسجد يقال أ ّن آدم سجد فيه يف صالته)2(.
وقد ذكر هذا الشيخ عبد الغني ال ّنابليس يف رحلته إذ يقول“ :ثم ذهبنا إىل مكان يقال له مصلىّ آدم عليه
السالم ،وهو مكان واسع كبري فيه منرب ومحراب وهو اآلن خراب ,وكان أوالً مصلىّ البلدة يف العيدين
ّ
السالم كان يزرع الحنطة يف مرج بن عامر بالقرب من جنني ,فكان يصليّ
بال ارتياب ,قيل إ ّن آدم عليه ّ
الصبح يف هذا املصىل ،ويذهب بعد ذلك الحني ,فيزرع الحنطة يف مرج بن عامر ,ألنّه أول من صلىّ الصبح
ركعتني ،ركعة شكرا ً لذهاب الظّلمة ,وركعة شكرا ً لظهور ال ّنور ,كام هو مقر ٌر يف محلّه ,فدخلنا هذا املصلىّ ,
ودعونا الله تعاىل فيه لنا ولإلخوان”)3(.
كام أ ّن إبراهيم عليه السالم أول ما نزل نابلس ,وكذلك نبي الله يعقوب كان قد سكنها هو وأوالده ,وزكريا
وغريهم( .)4لقد كان لهذه األه ّمية ال ّدين ّية والتّاريّخية أنها أصبحت محطة للغزاة والفاتحني ,فبعد أن
الصليب ّيون سنة 492هـ1099 /م.
متكّن املسلمون من فتحها كام أسلفنا ،بقيت بأيديهم حتى احتلها الفرنج ّ
وقد أورد ياقوت الحموي (ت 626هـ1128 /م) يف كتابة البلدان :أ ّن سبب تسمية نابلس بهذا االسم
فيقولُ :سئل شيخ من أهل املعرفة من أهل نابلس مل سميت بذلك؟ فقال :أنّه كان هنا واد فيه حية قد
امتنعت فيه ,وكانت عظيمة جدا ً وكانوا يس ّمونها بلغتهم لس ,فاحتالوا عليها حتّى قتلوها ,وانتزعوا نابها,
وجاءوا بها فعلقوها عىل باب هذه املدينة ,فقيل :ناب لس أي ناب الحية ,حتى كتبوها متصلة هكذا,
وغلب هذا االسم عليها(.)5

الصليب ّية:
السياس ّية والفكريّة للمسلمني قبيل الحروب ّ
األوضاع ّ

الصليبيينّ من احتالل املرشق
السياس ّية والفكريّة دور مهم يف متكن اإلفرنج ّ
لقد كان لسوء أوضاع املسلمني ّ
خاصة .فكانت ال ّدولة الفاطم ّية يف مرص ,قد تبنت املذهب الشّ يعي من جهة،
اإلسالمي عا ّمة ،وفلسطني ّ
والخالفة الع ّباس ّية يف املرشق اإلسالمي ،وكانت تتبنى املذهب الس ّني من جهة أخرى .كذلك كان هناك
رصاع مذهبي بني الفرق اإلسالم ّية ,التي كانت تكفّر بعضها بعضاُ(.)6
ويف الوقت الذي كان املسلمون قد دبّت بهم الفرقة واالنقسام ،اجتمع الفرنج يف كلريمونت بقيادة البابا
أوربان الثّاين سنة 489هـ1096/م ,ألقى خطبة حامسية يف أكرث من ثالمثائة من األساقفة والكهنة ,اتّهم
السالم عىل حسب زعمهم ,وبدأ يأيت مبقوالت تورات ّية مح ّرفة من
املسلمني بأنّهم يدنّسون قرب املسيح عليه ّ
مثل :اطردوا أبناء الجارية ,وأحرقوهم كالقش ،وبدأوا بالهتاف “هذه إرادة الله”(.)7
الصليب ّية بالتوجه إىل املرشق اإلسالمي ،وبدأوا يدخلون املدن والقرى ,يقومون يف أهلها قتالً
بدأت الحمالت ّ
أو ذبحاً أو ترشيدا ً ,كام يقول ستيفن رونسامن :أ ّن الفرنج ما دخلوا مدينة وال بلدة إال أحدثوا يف أهلها
قتالً أو ذبحاً أو ترشيدا ً” ,فقد قتلوا يف مع ّرة ال ّنعامن أكرث من مائة ألف .وفعلوا مثل ذلك يف مدينة القدس
حينام احتلوها سنة 492هـ1099 /م فقد ذبحوا فيها أكرث من سبعني ألفاُ من املسلمني ،ويف ذلك يقول
الصليب ّيون
اس
ُ
السيف ,ولبث الفرنج يف البلدة أسبوعاً يقتلون فيه املسلمني ,ومل يراع ّ
ابن األثري“ :وركب ال ّن َ
حرمة األماكن املقدسة ,إذ قتلوا ما يزيد عىل سبعني ألفاً من املسلمني يف املسجد األقىص ,كان من بينهم
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عدد من األمئة والعلامء الز ّهاد ,هذا باإلضافة إىل عمليات السلب وال ّنهب التي تعرضت لها املدينة”(.)8
كام أ ّن املؤلفني اإلفرنج قد وصفوا هذه املجازر بصور مرعبة ،تدل عىل تشفّيهم وحقدهم عىل اإلسالم
واملسلمني ويف ذلك يقول أنتوين بردج“ :وعند تدفق اإلفرنج داخل الشوارع تقهقر املسلمون إىل املسجد
الصليبيّون داخل املدينة ،حتّى عرضوهم
األقىص ،ومع أن تانكرد أعطى األمان لهم ،لكن ما إن تغلغل ّ
ملذبحة دمويّة هائلة ،وقاموا بقتل كل رجل وامرأة وطفل وجدوهم يف املدينة ،ودامت املذبحة طوال
اليوم .وعندما ذهب ال ّراهب رميوند لزيارة املنطقة ،وجدها قفراء مليئة بالجثث ،بحيث أن املسجد
األقىص ،وقبة الصخرة كانا مليئني بجثث املذبوحني ،الذين وصلت دماؤهم إىل مستوى الركب”)9(.
وقد وصف الشّ عراء هذه املذابح واملجازر بقصائد مليئة باألشجان واألحزان ,ويف ذلك يقول
الشّ اعر أبو املظفر األبيوردي:
فلم يبق م ّنا عرضة للمراحم
مزجنا دما ًء بال ّدموع السواجم
إذا الحرب ش ّبت نارها بالصوارم
رش سالح املرء دمع يفيضه
و ّ
وقائع يلحقن الذرى باملناسم
فآيها بني اإلسالم إ ّن وراءكم

احتالل نابلس:

وبعد احتاللهم للقدس ،متكن اإلفرنج من احتالل نابلس سنة 492هـ1099 /م .وقد استسلمت املدينة دون
قتال ومقاومة ،نتيجة للخوف والذّعر الذي أصابهم ،ونتيجة للمذابح التي سمعوا بها .وكان قائد حملة
اإلفرنج يف احتالل نابلس األمري تانكرد ،وبوستاش حيث أصبحت املدينة نقطة انطالق قوات االحتالل
الصليبي نحو الجليل وطربيّا ،وقد متكن تانكرد من تكوين إمارة الجليل بعد احتالله ،وجعل نابلس تابعة
ّ
لها ،بل أصبحت من أه ّم مدن هذه اإلمارة .فضالً عن إفادته من ثراء املدينة ووفرة خرياتها ،وموقعها
املتوسط .وجعل لها حامية عىل قدر كبري من الكفاية لل ّدفاع عن املدينة ضد األخطار الخارج ّية التي قد
تتعرض لها ،فضالً عن ترتيبات األفق الداخيل لقمع ما قد ينشأ من اضطرابات ومقاومة يف املدينة ،وال شك
أنّه قد نظم اإلدارة فيها واستعان مبعاونيه لإلرشاف عىل حكمها وتنظيم مواردها”(.)10
الصليبيينّ أرادوا أ ّن تكون لهم األرض املق ّدسة إىل األبد ،ولهذا قام امللك بلدوين األول ببناء قلعة
ويظهر أ ّن ّ
صليب ّية يف نابلس ،لتكون حصناً منيعاً .لكن املسلمني عامة وأهل نابلس خاصة رفضوا هذا االحتالل .وبدأوا
هجامت مستمرة السرتجاع أراضيهم السليبة ومنها نابلس(.)11
بدأ اإلفرنج بتقوية نفوذهم يف نابلس ،فقام فيسكونت الذي خلف تانكرد يف إدارة نابلس بجباية الرضائب
الباهظة ،وإرسالها إىل الخزانة العامة ،والحفاظ عىل ال ّنظام ،وكذلك جعلوا لكل قرية سيد قوم يجمع
الضرّ ائب لهم .وقد فرض اإلفرنج سلطة دينية كنسية عىل نابلس متثّلت بفرض نظام العرش .أي عىل التّجار
والص ّناع وال ّزراع أن يدفعوا عرش منتوجاتهم إىل حاكم املدينة .ونظام اإلقطاع كان من أبشع االستبداد الذي
الصليب ّيون عىل مدينة نابلس خاصة وبقية املدن والبلدات الفلسطين ّية عا ّمة)12(.
كان ميارسه ّ
وكانت إقطاعية نابلس ملزمة بتقديم الخدمات العسكريّة والفرسان والجنود ،إضافة إىل املمتلكات
الصليبي ،طبقاً لحجمها ومنزلة صاحبها كام يقيض بذلك العرف اإلقطاعي.
واألموال للملك ّ
“فكان عىل نابلس أن تقدم أكرث من ثالمثائة من الفرسان والجنود واملشاة .بل أكرث من ذلك كل فارس
يلتزم بتجهيز نفسه ضمن ق ّوات اإلقطاعية كام يلتزم باإلسهام يف الحروب التي يدعى إليها .وهكذا كانت
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الصليبي ،وكان هذا عىل مدار السنني واألعوام” )13(.أي كان عليهم
نابلس ركناً ركيناً يف ال ّنظام اإلقطاعي ّ
أن يحموا اإلفرنج من هجامت املسلمني التي بدأت تزداد ضد املحتل اإلفرنجي ،مام يرجح أن هناك من
الصليبي يف املعارك بني املسلمني واإلفرنج.
املسلمني من كان مع الجيش ّ

مقاومة نابلس وقراها للمحتل الصليبي:

إ ّن هذا ال ّنظام اإلقطاعي املتمثل بوجود فرسان من األهايل يشاركون اإلفرنج مجربين ،أو مختارين ،ال يعني
أ ّن أهايل نابلس كانوا جميعاً يف خدمة اإلفرنج .بل يشري املؤرخون املسلمون إال أ ّن قوات املسلمني من
املوصل ودمشق بدأت تغري عىل املواقع من عكا حتى بيت املقدس ،ومنها مواقع اإلفرنج يف نابلس ،حيث
قتلوا من ظفروا به من اإلفرنج ،إضافة إىل التّدمري والخراب الذي أصاب تلك البالد ،واشرتك سكان نابلس
من قرى املسلمني املجاورة بالهجوم عىل املدينة ،إىل جانب الق ّوات اإلسالميّة ،وأسفرت عن تدمري املدينة.
وقد ذكر ابن القالنيس فأشار إىل الهجوم الذي تعرضت له مدينة نابلس بقيادة طغنتكني ومودود
سنة 507هـ1113 /م فقال“ :مل يبق يف بالد اإلفرنج مسلم ،إالّ ويطلب الثّأر مع آتابك يف الهجوم عىل
نابلس(.)14
ويبدو أ ّن املسلمني يف نابلس وقراها ،والبلدات األخرى ،وقفوا وساندوا الق ّوات اإلسالميّة املهاجمة ،وهذا
يدل عىل أ ّن سكان نابلس وغريها رفضوا هذا االحتالل ،وكانوا يعملون بشتّى الطّرق والوسائل للتّخلص من
الصليبيينّ املقيمني يف املدينة،
الصليبي ،وقد ذكر فوشيه الشارتري أ ّن سكان جبال نابلس قاوموا ّ
االحتالل ّ
الصليبيينّ  ،بل
ومل تكن الق ّوات اإلسالم ّية القادمة من الشرّ ق اإلسالمي هي التي بدأت عمليات االسرتداد من ّ
إن القوات املرصيّة بدأت الهجوم من الجنوب نحو عسقالن والقدس.
وقد أورد فوشيه الشارتري هجوماً كبريا ً قامت به الق ّوات املرصيّة عىل نابلس سنة 518هـ1124 /م إذ أشار
الصليبيينّ للقتل وتعرض بعض جهات املدينة للخراب والدمار”(.)15
إىل تع ّرض سكان نابلس من ّ
الصليبية ،سواء
وتدل هذه الهجامت عىل اإلفرنج أ ّن املسلمني مل يتوقفوا عن الهجوم عىل املحميات ّ
يف مدينة نابلس ،أو يف القدس وغريهام ,وأ ّن سكان مدينة نابلس وقراها كانوا دامئاً عوناً إلخوانهم
املهاجمني .وقد بدأت املعارك بني املسلمني واإلفرنج تزداد بعد استيالء عامد ال ّدين زنيك عىل الحكم،
والذي بدأ برتتيب إمارة املوصل ،وإمارات الشّ ام تحت سيطرته ,وبدأ يعد الع ّدة السرتجاع املدن والبلدات
الفلسطينيّة ،ال سيام مدينة القدس.
الصليبي ،سواء عن
وهكذا نجد أ ّن نابلس كغريها من املدن والبلدات الفلسطين ّية كانت تعاين من االحتالل ّ
طريق الضرّ ائب الكبرية أو نظام اإلقطاع “وزاد ذلك حينام قام بلدوين األول مبنح نابلس إقطاع ّية ألرسة
ميليل ,وقام بتعيني نائباً عنه يف نابلس كان يحمل لقب فيسكونت وذلك إلدارة شؤون املدينة ,التي كان
أهلها ملزمني بتقديم الخدمات العسكرية ململكة بيت املقدس الالّتينية ,ومنها إلزام رعاياها املسلمني
بدفع رضيبة العرش للكنيسة الالتينية”(.)16
وهكذا فإ ّن نابلس قد لعبت دورا مهامً للاملك الصليب ّية ،حيث كانت مركزا ً الجتامعات امللوك واألمراء
اإلفرنج ،وكان امللك بلدوين األ ّول والثّاين يلتقيان فيها بكبار رجال اإلقطاع ورجال ال ّدين ،فقد كان يعتمد
والسالح ،ولهذا كانوا يولون أهم ّية لها
عليها يف الضرّ ائب ،ويف متويل مملكة بيت املقدس باملال والعتاد ّ
وملن يحكمها.
فكانت إقطاعيّة نابلس تشارك بفرسانها وجنودها يف الحمالت العسكريّة التي كانت تجهز ضد املاملك
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الصليبي يف حروبه مع املسلمني،
اإلسالم ّية“ ،وال شك أ ّن قوات إقطاع ّية نابلس كانت من دعائم الجيش ّ
ولحامية حدود اململكة ضد األخطار الخارج ّية التي كانت تتعرض لها بني الحني واآلخر ،وال بد وأ ّن إقطاع ّية
الصليبي باملؤن والزاد ،بسبب كونها كثرية الخريات واسعة الرثاء”) 17(.
نابلس كانت تسهم يف إمداد الجيش ّ

هجامت املسلمني عىل نابلس املح ّتلة:

لقد بدأت الهجامت اإلسالم ّية تزداد حني تسلم نور ال ّدين زنيك إمارة الزنكيني بعد وفاة والده الشّ هيد عامد
ال ّدين زنيك ،يقول ابن األثري يف وصف هجامت نور ال ّدين محمود زنيك“ :ثم إ ّن نور ال ّدين زنيك غزا بالد
اإلفرنج غزوات أخرى ،فلقيه فرسان اإلفرنج وقاتلوه ،فهزمهم وقتل منهم الكثري وأرس الكثريون كذلك ،فكان
من األرسى الربنس الثاين فقام نور الدين بأرسه سنة  559هـ1163/م.
بدأت مرحلة جديدة من الصرّ اع بني املسلمني واإلفرنج حينام استلم قيادة املسلمني امللك العادل نور الدين
محمود زنيك ،الذي أكمل مسرية والده الشهيد عامد ال ّدين زنيك“ .فغزا حصن انب عند أنطاكية ،وأظهر
والصرب يف الحرب عىل حداثة س ّنه ما تعجب به الناس .وانجلت
نور الدين محمود زنيك من الشّ جاعة ّ
الحرب عن هزمية الفرنج ،وقتل املسلمون منهم خلقا كثريا ،وفيه قتل الربنس صاحب أنطاكية ،وكان عاتياً
من عتاة الفرنج .ويف ذلك يقول الشّ اعر ابن القيرساين يف مدح نور ال ّدين وانتصاراته عىل الفرنج:
وذي املكارم ال ما قالت الكتب
هذه العزائم ال ما تدعي القضب
تعرثت خلفها األشعار والخطب()18
وهذه الهمم الّاليت متى خطبت
كان نور الدين زنيك ملكاً عظيامً ويف وصفه يقول ابن األثري“ :قد طالعت تواريخ امللوك املتقدمني قبل
اإلسالم ،واىل يومنا هذا فلم أجد فيها بعد الخلفاء الراشّ دين ،وعمر بن عبد العزيز ،ملكاً أحسن سرية من
امللك العادل نور ال ّدين محمود ،وال أكرث تحريا للعدل واإلنصاف منه ،وقد قصرّ ليله ونهاره عىل عدل
ينرشه ،وجهاد يتجهز له ،وظلمة يزيلها ،وعبادة يقوم بها ،وإحسان يوليه ،وانعدام يرسيه ،وقد تع ّد من
أحواله يف مملكته ما يستدل به عىل ما ذكرنا”)19(.
الصليبيينّ يف احتاللهم
لقد كان الفرنج مقاتلني أش ّداء متمرسني بفنون القتال وأساليبه ،وهذا يعزز استمرار ّ
للمرشق اإلسالمي مدة قرنني ،والقدس ونابلس أكرث من تسعني عاما ،مع كرثة القتل الذي لحق بهم ،فقد
قتل منهم يف معركة ال ّرها أكرث من مائة ألف ،ومع ذلك نراهم يستمرون يف القتال ،فقد كان الفرنج يرون
وجودهم يف األرض املق ّدسة رصاع وجود .ويف وصف شجاعتهم يقول أسامة بن منقذ :اإلفرنج _خذلهم
الله _ما فيهم فضيلة من فضائل ال ّناس سوى الشّ جاعة ،وال عندهم تقدمة وال منزلة عالية إالّ للفرسان ،وال
عندهم ناس إال الفرسان ،فهم أصحاب ال ّرأي ،وهم أصحاب القضاء والحكم”)20(.
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وصف عداء أهايل نابلس للفرنج املح ّتلني:

وقد وصف أسامة بن منقذ يف كتابه االعتبار ،عداء أهايل نابلس املسلمني للفرنج والعالقات العسكريّة،
واالجتامعية بينهام ،فأورد مقاومة أهايل نابلس وشجاعتهم يف مقاتلة اإلفرنج ومقارعتهم ،ويف ذلك يقول
أسامة بن منقذ“ :وشهدت يوما بنابلس ،وقد احرضوا اثنني للمبارزة وكان سبب ذلك أن حرام ّية من
املسلمني كبسوا ضيعة من ضياع نابلس ،فاتهموا بها رجال من الفالّحني ،وقالوا :هو ّ
دل الحرام ّية عىل
الضيعة ،فهرب ،فنفذ امللك فقبض أوالده ،فعاد إليه وقال :أنصفني! أنا أبارز الذي قال عني ،أين دللت
الحرام ّية عىل القرية ،فقال امللك لصاحب القرية املقطع :احرض من يبارزه ،فمىض إىل قريته ،وفيها رجل
حداد ،فأخذه وقال له :تبارز!! اشفاقاً من القطع عىل فالحيه ال يقتل منهم واحد فتخرب فالحته ،فقام
الحداد برضب رأسه بالعصا حتى قتله ،فطرحوا يف رقبته يف الوقت حبالً وجر ّوه وشنقوه” وهذا يدل عىل
ظلم اإلفرنج وحكمهم الجائر)21(.
وأورد أسامة بن منقذ قصته يف شجاعة أهل نابلس ومقاومتهم للمحتلني اإلفرنج حيث أن رجال من أهايل
كان يتعاون هو وأمه عىل قتل الفرنج ،كذلك كان يحتال عىل حجاجهم ويقوم بقتلهم رسا ً ،ذلك ردا ً عىل ما
كانت تفعله فرق الداوية واالسنتبارية وهام فرسان الهيكل ،الذين كانوا يقتلون أرسى املسلمني ،ويرسقون
الحجاج املتجهني إىل مكة ويعذبونهم ويقطعون الطرق عليهم بل ويذبحونهم ،ويف ذلك يقول أسامة بن
منقذ“ :ومضيت م ّرة مع األمري معني ال ّدين رحمه الله إىل القدس ،فنزلنا بنابلس فخرج إىل رجل أعمى،
وهو شاب عليه ملبوس جيد ،مسلم ،وحمل له فاكهة ،وسأله يف أن يأذن له يف الوصول إىل خدمته إىل
دمشق ففعل.
وسألت عنه فخربت أ ّن أ ّمه كانت مزوجة لرجل إفرنجي فقتلته ،وكان ابنه يحتال عىل ح ّجاجهم ويتعاون
هو وأمه عىل قتلهم ،فاتهموه بذلك وعملوا له حكم اإلفرنج ،جلبوا بتيه عظيمة ومألوها ماء وعرضوا عليه
ّ
دف خشب ،وكتفوا ذلك املتهم ،وربطوا يف كتفه حبال ،ورموه يف التّيه ،فإن كان بريئا غاص يف املاء فرفعوه
بذلك الحبل ال ميوت يف املاء ،وان كان له ذنب ما يغوص يف املاء ،فحرص ذلك ملا رموه يف املاء أن يغوص
فام قدر ،فوجب عليه حكمهم لعنهم الله فك ّحلوه”)22(.
ثم أ ّن معني الدين أمر أن يقرئ هذا القرآن ،وشيئاً من الفقه فقال له ذلك األعمى :النرص والغلب! ما كان
هذا ظني ،قال :وما ظننت يب؟ قال :تعطيني الحصان والبغلة والسالح وتجعلني فارسا ،قال :ما اعتقدت أ ّن
أعمى يصري من الفرسان”)23(.
وشهدت نابلس وقراها وجود علامء مجاهدين ،كانوا يحضّ ون املسلمني عىل مقاومة الفرنج يف فرتة
الصليب ّية ،منهم الشّ يخ عبد الغني الجامعييل ،وابن قدامة الجامعييل ،وأبو بكر الرميل ،وغريهم.
الحروب ّ
كام أ ّن هناك علامء خارج فلسطني كانوا مع القادة املجاهدين يقاتلون معهم ،ويحضونهم عىل الجهاد
أمثال :الشيخ عبد القادر الجيالين ،والشيخ الجويني ،وابن الجوزي ،وغريهم.
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غزوة صالح الدّ ين لنابلس املحتلة:

بعد موت امللك العادل نور ال ّدين محمود ،متكن صالح ال ّدين يوسف بن أيوب ( 587_532هـ) من
االستيالء عىل الحكم ,بعد ضعف حال أمراء املرشق الذين أصبح كل أمري يقتطع له مدينة ويسميها إمارة،
وبدأ التّنازع والتنا ّحر بني األمراء حتى حكم صالح ال ّدين فبدأ عملية تجميع ق ّوة املسلمني ،وإنهاء حكم
أمراء املاملك الضّ عاف ،ويف ذلك يقول ابن جبري“ :وهذه البلدات لسالطني شتى ،كملوك طوائف األندلس
كلهم قد تحىل بحلية تنسب إىل ال ّدين .فال تسمع إال ألقاباً هائلة وصفات لذي التحصيل غري طائلة ،قد
والصعلوك ،ليس فيهم من ارتسم بسمة به تليق ،أو
السوقة وامللوك ،واشرتك فيها الغني ّ
تساوى فيها ّ
اتصف بصفة هو بها خليق ،إال صالح ال ّدين صاحب الشّ ام وديار مرص والحجاز واليمن ،املشتهر الفضل
والعدل ،فهذا اسم وافق مسامه ،ولفظ طابق معناه ،وما سوى ذلك يف سواء فزعازيع ريح ،وشهادات يردها
التّجريح ،ودعوى نسبة لل ّدين برحت به أي تربيح:
كالهر يحىك انتفاخا صولة األسد()24
ألقاب مملكة يف غري موضعها
والصناعة ويف املقابل
واستطاع صالح ال ّدين ترتيب األمور يف مرص والشّ ام ،ويقيم العدل ويشجع ال ّزراعة ّ
قام باالستيالء عىل الشّ ام ،والعراق ،والحجاز ،واليمن ،وبدأ يحرض لفتح القدس وبقية املدن الفلسطين ّية،
وكانت نابلس من أهم املدن الواقعة تحت احتالل الفرنج ،فاتجه إىل مهاجمتها سنة  580هـ  1184/م،
حيث كان يدرك أهميتها وقوتها ومنعتها .ويف ذلك يقول ابن جبري يف وصف مهاجمة صالح ال ّدين ملدينة
نابلس“ :وانتهز الفرصة ،وقصد قصدها من الطّرق القاصدة ،وداهم صالح ال ّدين األيويب مدينة نابلس،
وهاجمها بعسكره ،فاستوىل عليها ،وسبى كل من فيها ،اخذ إليها حصوناً وضياعاً .وامتألت أيدي املسلمني
سبياً ال يحىص عدده من اإلفرنج ،وحصل املسلمون فيها عىل غنائم يضيق الحرص عنها ،إىل ما اكتفت من
األمتعة والذّخائر واألسباب واألثاث إىل النعم والكراع ،إىل غري ذلك”)25(.
أدرك صالح ال ّدين أن الفرصة سانحة لغزو نابلس ،ملا لها من أهمية كربى يف ذلك يقول العامد األصبهاين
مل ّا رأى السلطان أن الفرصة سانحة لغزو نابلس وخطوة أغتنمها ،وجاب نابلس ،وأجرى إليها الخيل ،و ّجر
عليها الذيل ،وسلب وغنم وغلب ،وأقام بها بياض يومه بسواد قومه ،حتّى استخرج العسكر املغانم)26(.
وقد حدثت غزوة نابلس قبل معركة حطّني ،وفتح القدس ،وعدت مقدمة مهمة النتصار املسلمني بقيادة
صالح ال ّدين األيويب ،وشجعت املسلمني لالستمرار يف اسرتداد البلدات التي وقعت تحت يد الفرنج،
ويستمر ابن جبري يف وصف هذه الغزوة والتي عدت انتصارا كبريا عىل الفرنج ويف ذلك يقول“ :وكل من
فعل هذا السلطان املوفق أن أطلق أيدي املسلمني عىل جميع ما أحتازته وسلم لهم ذلك ،فاحتازت كل
يد ما حوت وامتألت غنى ويسارا ُ ،وعفا الجيش عىل رسوم تلك الجهات التي م ّر عليها من بالد اإلفرنج،
بالسالمة والغنيمة واإلياب ،وخلصوا من أرسى املسلمني عددا كثريا ،وكانت غزوة مل
ورجعوا غامنني فائزين ّ
يسمع مبثلها يف البالد”)27(.
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مساهمة مرص يف اسرتجاع نابلس والقدس وفلسطني:

الصليبيني
بدأت أمور املسلمني تتحسن إىل األفضل ،حينام متكّن شريكو وابن أخيه صالح ال ّدين من هزمية ّ
يف مرص ،وانتهت بجالئهم نهائيا عنها سنة 561هـ1165/م .وبذلك دخلت مرص معركة بكل ق ّوتها ضد
الصليبيينّ  ،يقول الدكتور محمد زغلول سالم يف ذلك“ :وعندئذ بدأ املرحلة الحاسمة يف تاريخ الحروب
ّ
السيايس والحريب ،الذي متكن بشخصيته الفذة أن
بطلها
الدين
صالح
وكان
ام،
والشّ
مرص
لتوحيد
ة،
ي
ليب
الص
ّ
ّ ّ
يجمع حوله العامل اإلسالمي ،وأن يح ّول الهزمية والضّ عف إىل انتصار وق ّوة.
والحقيقة أ ّن شخصية صالح ال ّدين متممة لشخصية نور ال ّدين محمود زنيك ،كام أ ّن الدولة األيّوبية أكملت
رسالة ال ّدولة االتابيك ّية ،وبلغت غايتها” )28(.ويؤكد عىل ذلك ما ذكره وليم الصوري يف تاريخ الحروب
الصليب ّية فيقول“ :بدأ صالح ال ّدين يف غزو بالدنا ،وحشد ق ّوات من جميع أنحاء مرص ،ومن أرايض دمشق
ّ
أيضا ،وزاد أعداد أتباعه كثريا بتجنيد جنود من الطبقتني الوسطى وال ّدنيا ،وأخذ يخطط بالزحف نحو
فلسطني ليدمرنا”)29(.
الصوري بأنّه أي صالح ال ّدين :قائد شجاع ،وكريم
ويف وصف صالح الدين وحنكته وشجاعته يقول وليم ّ
النفس ،وكان الحاكم صالح ال ّدين حاد الذكاء ،نشيطا وشجاعا يف الحرب ،ويف غاية الشّ هامة والكرامة)30(.
واستمر صالح ال ّدين يف اقتحام املدن الفلسطين ّية املحتلة من الجبهة املرصيّة والسوريّة- ،وبعد أن أجهز-
الصوري“ :بدأ صالح ال ّدين يف جمع العساكر بأعداد كبرية من
عىل الدولة الفاطم ّية ،ويف ذلك يقول وليم ّ
جميع املصادر ،وأمر بتجهيزهم بشكل معتاد باألسلحة ،وبجميع األشياء املستخدمة يف الحرب ،ثم خرج مع
هذا الجيش بنفسه وبدأ سريه من مرص إىل فلسطني حتى وصل غزة وعسقالن ،واستحوذ يف هذه املرحلة
الخوف واليأس عىل املس ّيحيني ،فبدأ أملهم الوحيد يف الفرار ،وكان سكان القدس مستع ّدين للتخيل عن
املدينة”)31(.
وات ّجه صالح ال ّدين إىل املرشق ،وأخذ بفتح املدن هناك ومتكن من فتح بريوت ،وصيدا ،وحلب ،وحامة،
وحمص ،وأخذ يعرب الفرات إىل بالد الجزيرة ،وفتح اليمن ،وانترص عىل الفرنج يف حران والرها .ودخل بالد
الصغرى التي عاصمتها دمشق ،ثم
حوران التي تشّ كل جزءا كبريا من أرايض برصا ،ودخل بقواته سوريا ّ
وجه قواته إىل الجزء الشرّ قي من هذه املنطقة ،وشق طريقه ملدينة درعا ،واجتاح بجنوده املنطقة املليئة
بالقصور.
وقد أورد العامد األصفهاين وصفا دقيقا لهجوم القوات املرصية عىل نابلس وقد استطاع هؤالء العساكر
هزمية جيش الفرنج ،وغنم املسلمون غنائم كثرية ،واستطاعوا اخراج كثري من األرسى .ويف ذلك يقول العامد
األصفهاين“ :ووقعت مقدمة العساكر املنصورة يف أول يوم عىل خيل ورجل للفرنج عابرين من نابلس،
فأوقعت بهم ،وسدت عليهم طريق مهربهم ،وقتلت راجلهم ،وأرست جامعة من الفرسان قيدوا يف األقياد،
وتوغل الباقون يف الجبال بحزازات القلوب ،وحرارات األكباد ،وكان يف مقدمهم ابن هانفري ،ثم يقول
ونحن قد بلغنا فيهم غايتنا والغنايم ،واألرسى قد ملئت أيدي وثقلت الظهور ،وعجل الله لإلسالم النرص
والظهور ،وعدنا ساملني غامنني غالبني”)32(.
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معركة حطني:

استطاع صالح ال ّدين عبور نهر األردن وفتح طربيا وجعل املاء تحت يديه ،وبدأ يعسكر هو وجنوده
عند قرية حطني .كانت معركة حطني هي املعركة الفاصلة بني املسلمني والفرنج ،وأكرث املصادر الالتين ّية
والعرب ّية تحدثت عن هذه املعركة ،فمن املصادر الالتين ّية فولرش ،ووليم الصوري يف كتابه املعروف
الصليب ّية وهو من املعارصين لها ،ومنهم رالف
األعامل املنجزة فيام وراء البحار ،املعروف بتاريخ الحروب ّ
كوجدنال ،ومنها حوليات األرض املق ّدسة ،وكذلك ودودويل ،ووليم ماليسبوري ،وبندكت بيزبره ،وجيمي
بلو ،وغريهم)33(.
وق ّدر عدد الجيش النظامي لصالح ال ّدين بحوايل اثني عرش ألف رجل ،غري أنّه ازداد عددا من انحاز إليه
من املتطوعة ،ومن الكتائب التي بعث بها حلفاؤه فأضحى عدد جنوده يقدر بثامنية عرش ألف رجل،
ويذكر ستيفن رونسامن أ ّن جيش الفرنج زاد عن خمسني الفا)34(.
وقد أوردت املصادر الالتينيّة وصفا دقيقا ملعركة حطني ،ركّزت عىل قدرة صالح الدين عىل التّخطيط
والتّجهيز للمعركة ،إذ جعل بحرية طربيا بني يديه ليمنع اإلفرنج من املاء .وقاد املعركة بنفسه مع بعض
أوالده وأخوته .وأما الجيش املسيحي فقاده رميونت كونت ،وامللك جاي ،ورينالد شاتيون ،وباليان ابلني،
بدأت املعركة مبهاجمة رماة املسلمني ملق ّدمة الجيش املسيحي ومؤخرته معا ،وأمطروا قلب الجيش
بالسهام واشتدت الحرارة والعطش عىل جيش الفرنج ،فأمىض املسيحيون ليلتهم يف بؤس ،يستمعون إىل ما
ّ
تردد يف خيام املسلمني من تحتهم من األدعية واألناشيد.
وانطلق من املعسكر املسيحي جامعة من العساكر ،للتامس املاء ،غري أن محاولتهم ضاعت هباء .بل أنهم
القوا مرصعهم عىل أيدي املسلمني ،وكيام يزيد املسلمون يف عناء املسيحيني ومتاعبهم أشعلوا النار يف
األعشاب والشجريات الجافّة التي تغطي التل فغيش املعسكر املسيحي ال ّدخان الساخن ،ويف جنح الظالم
حرك صالح ال ّدين رجاله فام كان يبزغ فجر السبت  4يوليو سنة 1187م583/هـ حتى تم تطويق جيش
امللك جاي ،ويقول أحد املؤرخني أنّه ليس بوسع أحد قط أن يفلت من الشبكة املنصوبة)35(.
كذلك وصفت املصادر الالتين ّية هذه املعركة بتصوير مفزع ،وحالة رعب رهيب إصابة جيش الفرنج يكمل
ستيفن رونسامن فيقول“ :مل يلبث املسلمون أن بدأوا الهجوم عقب طلوع النهار ،ومل يخطر بخلد الرجال
املسيحيينّ إال فكرة واحدة تدور حول املاء ،إذ حاولت جامعة كبرية منهم أن تشق لها طريقا يف املنحدر
املؤدي إىل بحرية طربيا التي تلمع مياهها تحت التل غري أنه جرى ردهم إىل التل ،وقد غشاهم لهيب
الحرائق وطوقهم املسلمون من كل جانب ،فلقي عدد كبري مرصعهم بينام وقع آخرون يف األرس ،وكان
منظر املسيحيينّ وهم يركدون عىل األرض جرحى ،وقد تورمت أقدامهم ،يثري من األمل ،ما حمل فرسان
ينتمون لرميون عىل التّوجه لقادة املسلمني يتوسلون للمسلمني أن يجهزوا عليهم ،حتّى ينتهي عذابهم.
وبدأت القوات املسيح ّية باالنهيار ،بعد أن أضعفها الظأم الشديد وبعد أن كبدهم املسلمون خسائر
فادحة)36(.
الصليبي ،الذي بدأ باالستسالم من سلم
وهكذا انتهت املعركة بانتصار صالح ال ّدين وجيشه عىل الجيش ّ
منهم من القتل يف املعركة ،وأما بقية الجيش فقد بدأوا بالهرب ويف ذلك يكمل ستيفن رونسامن فيقول:
“بدأ قادة الجيش املسيحي باالستسالم كام حصل للملك جاي وشقيقه ،وأ ّما رينالد شاتيون فقد سل
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كل ح ّد .واملالحظة أن
صالح ال ّدين سيفه وأطاح برأسه ،ألن رينالد هذا أرتكب من الخيانة والغدر تجاوز ّ
صالح ال ّدين كانت حاشيته جامعة من املتصوفة الزهاد ،الذين عمدوا باإلجهاز عىل األرسى من ال ّداوية
واالسبتارية ،الذين كانوا يقتلون أرسى املسلمني ويعذبونهم .وحمل األرسى إىل دمشق فقد تقرر بيع
األرسى الفقراء يف سوق الرقيق ،وبلغ من كرثة األرسى بهذا السوق أن هبط سعر األسري الواحد إىل ثالثة
دنانري ،وأضحى بوسع الشخص أن يشرتي أرسة سليمة بأكملها مؤلفة من رجل وزوجته وأبناءه الثالثة
بثامنني دينارا .بل إن أحد املسلمني أعترب ما أجراه من مبادلة عليه بأسري صفقة رابحة”)37(.
الصليبيينّ يف معركة حطني ،بأنها أضخم فاجعة وهزمية حلت باملسيحيينّ ويف ذلك يقول
وقد عدت هزمية ّ
ستيفن رونسامن“ :سبق للمسيحيينّ يف الرشق أن تعرضوا للكوارث إذ وقع ملوكهم وأمراؤهم يف األرس ،غري
أن آرسيهم مل يكونوا وقتئذ سوى أمراء صغار ،مل يستهدفوا إال إحراز بعض الكسب ،عىل حني جرت معركة
حطني إبادة أضخم جيش مل تحشد اململكة الصليبية مثله من قبل ،وضاع الصليب املقدس”)38(.
كذلك تحدثت عن هذه املعركة املصادر العربية منهم ابن القالنيس ،صاحب كتاب ذيل تاريخ دمشق،
وأسامة بن منقذ يف كتابه االعتبار ،وابن األثري يف كتابه الكامل يف التّاريخ ،وكذلك العامد األصبهاين يف كتابه
الفيح القيس ،وبهاء الدين بن شداد يف كتابه ال ّنوادر السلطان ّية والذي يعد من أهم املصادر العربية يف
تصوير فتوحات صالح الدين ،ال سيام معركة حطني وفتح القدس ،فقد كان قاضيا لجيوش صالح ال ّدين،
كذلك كان مالزما له يف حله وترحاله ،وقد وصف يف كتابه شخصية صالح ال ّدين يوسف بن أيوب فقال
عنه“ :فإين ملا رأيت موالنا السلطان امللك النارص جامع كلمة اإلميان ،وقامع عبدة الصلبان ،رافع علم
العدل واإلحسان صالح ال ّدنيا وال ّدين ،سلطان اإلسالم واملسلمني منقذ بيت املقدس من أيدي املرشكني،
وخادم الحرمني الرشيفني ،أيب املظفر بن أيوب بن شادي ،سقى الله رضيحه صوب الرضوان ،وأذاقه يف مقر
رحمته حالوة اإلميان ،وقد صدقت من أخبار األولني ما كذب به االستبصار ،وشهدت بالصحة ملا روي من
نوادر الكرام األجواد ،وحققت وقعات شجعان مالكها ما قدحت فيه الشكوك من أخبار الشجعان ،ورأت
العني يف الصرب عىل املكاره يف ذات الله ،ما قوي بها اإلميان ،وعظمت عجائبها من أن يحتويها خاطر أو
يجنها جان ،وجلت نواظرها من أن تحد ببيان لسان أو أن تسطر يف طرس بنان)39(.
السبت
ويف وصف معركة حطني بقول بهاء الدين بن شداد يف كتابه ال ّنوادر السلطانية“ :وكانت يف يوم ّ
يف ال ّرابع والعرشين من ربيع اآلخر سنة ثالث ومثانني وخمسامئة ،وذلك أ ّن السلطان رأى أ ّن نعمة الله
عليه باستقرار قدمه يف امللك ،ومتكني الله إياه يف البالد ،وانقياد ال ّناس لطاعته ،ولزوم قانون خدمته ،ليس
لها شكر سوى االشتغال ببذل الجهد واالجتهاد ،ويف إقامة قانون الجهاد ،فسيرّ سائر العساكر واستحرضها
واجتمعوا إليه يف التّاريخ املذكور .ويكمل بهاء ال ّدين يف وصف املعركة فيقول :واندفع قاصدا نحو بالد
السابع عرش من ربيع اآلخر وكان أبدا يقصد بوقعاته الجمع ،ال سيام
العدو املخذول يف وسط نهار الجمعة ّ
أوقات صالة الجمعة ،تربكا بدعاء الخطباء عىل املنابر ،فرمبا كانت األقرب إىل اإلجابة”)40(.
ثم يقول“ :فضايق املسلمون الفرنجة عىل التل ،وأشعلوا حوليهم ال ّنار وقتلهم العطش ،وضاق بهم األمر
حتى كانوا يستسلمون لألرس خوفا من القتل ،فأرس مقدموهم وقتل الباقون وأرسوا ،وكان فيمن قتل وأرس
امللك جفري وأخوه ،والربنس أرناط ،ومقدم الداوية وغريهم وذكر أن من قتل يف هذه املعركة من اإلفرنج
ثالثون ألفا ،وأرس ثالثون ألفا آخرين”)41(.
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فتح نابلس:

واستمر صالح ال ّدين يوسف بن أيوب بعد معركة حطني بفتح املدن املحتلة يف فلسطني ،ومنها مدينة
نابلس التي فتحها صالح ال ّدين أيويب سنة 583هـ وقد استلمها القائد حسام الدين بن الجني ،ويف ذلك
يقول القايض بهاء ال ّدين بن شداد “ثم رحل قدس الله روحه طالبا عكا وكان نزوله عليها يوم األربعاء سلخ
ربيع اآلخر ،وقاتلها بكرة الخميس جامدي األوىل ،فأخذها ،واستنفذ من كان فيها من األرسى وكانوا زهاء
أربعة أالف نفر ،واستوىل عىل ما فيها من األموال والذّخائر والبضائع ،فإنها كانت منطقة التجار ،فتفرقت
العساكر يف بالد الساحل ،يأخذون الحصون والقالع واألماكن املنيعة ،وأخذوا نابلس ،وحيفا ،وقيسارية،
وسفوريا ،والنارصة ،وكان ذلك لخلوها من الرجال بالفتك واألرس”)42(.
ويف وصف فتح نابلس يقول العامد األصبهاين“ :فلماّ عرف أهل نابلس بكرس الفرنج ،فكبس أهل الضّ ياع
يف الدو ّر ال ّرباع ،وغنموا ما وجدوه من الذخائر واملتاع ،وأوقعوا بضعاف اإلفرنج ،وضايقوا الحصون
عىل أقويائهم ،وسار إليها األمري حسام الدين بن الجني ابن أخت صالح ال ّدين ،وطال حصاره للفرنج ثم
استنزلهم باألمان ،واستامل من سكانها من فرض عليه الجزية ،فعادة بلدة محشوة بسكناها كال ّرمان،
وبقيت إىل أخر عهده ،وعمرة بعدله وإحسانه ورفقه ورفده”)43(.

فتح بيت القدس:

ات ّجه صالح ال ّدين بعد أن فتح ال ّرملة إىل فتح غزة ،والخليل ،وبيت لحم ،وجربيل ،وال ّنطرون ،ثم اتجه
إىل القدس يقول ابن األثري“ :وسار صالح ال ّدين حتى نزل عىل أسوار القدس منتصف رجب سنة 583هـ
1187 /م ،فلام نزلوا عليه رأى املسلمون عىل سوره من الرجال عىل ما لهم ،وسمعوا ألهله من الجلبة
والضّ جيج من وسط املدينة ما استدلوا به عىل كرثة الجمع ،وبقي صالح ال ّدين خمسة أيام يطوف حول
املدينة ،لينظر من أين يقاتله ،ألنّه يف غاية الحصانة واالمتناع ،ونصب املجانيق عىل سور البلد ورموا بها،
وكل واحد من الفريقني يرى ذلك دينا وحتام واجبا”)44(.
لقد ص ّمم صالح الدين أن يدخل القدس عنوة ،وأن يحدث بهم القتل والتّدمري ،وأقسم أنه سوف ينالها
السيف ،ويف ذلك يقول ابن األثري “ :فلام رأى الفرنج شدة قتال املسلمني وتحكم املجانيق بالرمي
بحد ّ
املتدارك ،ومتكن ال ّنقابني من ال ّنقب ،وأنهم قد أرشفوا عىل الهالك ،اجتمع مقدموهم يتشاورون فيام يأتون
ويذرون ،فاتفق رأيهم عىل طلب األمان ،وتسليم البيت املق ّدس إىل صالح ال ّدين ،فأرسلوا جامعة من
للسلطان امتنع عن إجابتهم وقال ،ال أفعل بكم إال كام
كربائهم وأعيانهم يف طلب األمان ،فلام ذكروا ذلك ّ
والسبي ،وجزاء السيئة مبثلها”.
فعلتموه بأهله حني ملكتموه سنة 492هـ ،من القتل ّ
لنفسه ليحرض عند صالح ال ّدين
فلام رجع ال ّرسل خائبني محرومني ،أرسل باليان بن بريزان ،طلب األمان ّ
يف هذا األمر وتحريره ،فأجيب إىل ذلك وحرض عنده ،ورغب يف األمان وسئله فيه ،فلم يجبه إىل ذلك،
السلطان ،اعلم أننا يف
فاستعطفه ومل يعطف عليه ،واسرتحمه فلم يرحم ،فلام يئس من ذلك قال له :أيها ّ
هذه املدينة يف خلق كثري ال يعلمهم إال الله تعاىل ،وإنمّ ا يفرتون عن القتال رجاء األمان ،ظنا منهم أنّك
تجيبهم كام أجبت غريهم ،وهم يكرهون املوت ،ويرغبون يف الحياة ،فإذا رأينا أ ّن املوت ال بد منه ،فوالله
لنقتلن أبناءنّا ونساءنا ،ونحرق أموالنا وأمتعتنا ،وال نرتككم تغنمون منها دينارا واحدا وال درهام ،وال تسبون
رجال وال امرأة ،وإذا فرغنا من ذلك أخربنا الصخرة واملسجد األقىص وغريهام من املواضع ،ثم نقتل من
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عندنا من نصارى املسلمني ،وهم خمسة أالف أسري ،وال نرتك لنا دابة وال حيوانا إال قتلناه ،ثم خرجنا إليكم
كلنا فقاتلناكم قتال من يريد أن يحمي دمه ونفسه ،وعندئذ ال يقتل الرجل إال يقتل أمثاله ،ومنوت أعزاء
أو نظفر كراما”)45(.
فاستشار صالح ال ّدين أصحابه فاجمعوا عىل إجابتهم إىل األمان ،فاستجاب صالح ال ّدين إىل بذل األمان
السابع والعرشين
للفرنج ،ويدفع كل إفرنجي فدية عن نفسه .وسلمت املدينة لصالح ال ّدين يوم الجمعة ّ
من رجب ،وكان يوما مشهودا ،ورفعت األعالم اإلسالم ّية ،عىل أسوارها ،وأوىف صالح ال ّدين ما أعطاه من
األمان لإلفرنج.
“وهكذا عادت القدس للمسلمني ،فملك صالح ال ّدين البلد ،وفارقه اإلفرنج ،وكان ذلك يوم الجمعة رابع
شعبان فصىل املسلمون فيه الجمعة ،ومعهم صالح ال ّدين ،وصىل يف قبّة الصخرة ،وكان الخطيب اإلمام
محي ال ّدين بن زكيّ  .فقام صالح ال ّدين بتعمري املدينة وهيئ املسجد األقىص لصالة املسلمني فيه وهكذا
عادة القدس وتم تحريرها وبقية املدن املحتلة من اإلفرنج ،وجاء الشّ عراء مادحني صالح ال ّدين وجيشه،
ومن هؤالء الشّ عراء الرشيف ال ّنسابة نقيب األرشاف بال ّديار املسلمة .فمدح صالح ال ّدين يف قصيدة يقول
فيها:
القدس يُفتح والفرنجة تكرس
أترى مناما ما بعيني أبرص
ير قبل ذاك لهم مليك يأرس
ومليكهم يف القيد مصفود ومل
وعد الرسول فس ّبحوا واستغفروا
قد جاء نرص الله والفتح الذي
فاروقها عمر اإلمام األطهر()46
يا يوسف الصديق أنت لفتحها
ومدح ال ّرشيد بن بدر ال ّنابليس صالح ال ّدين مبناسبة فتحه لبيت املقدس:
فليوف الله أقوام مبا نظروا
هذا الذي كانت اآلمال تنتظر
إليك من هفوات الدهر يعتذر
هذا الفتوح الذي جاء الزمان به
والسور()47
يا نور مسجده األقىص وقد رفعت
بعد ّ
الصليب اآليات ّ
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خزانة فلسطني التاريخية ()1

نتائج الدّ راسة:

الصليب ّية” الهزمية واالنتصار ،بينت هذه ال ّدراسة
وبعد ،فهذه دراسة بعنوان “دور نابلس يف عرص الحروب ّ
دور نابلس السياسيّ والعسكري يف تلك الحروب ،والتي مل تكن منفصلة عن تاريخ فلسطني يف تلك الفرتة.
وقد أظهر هذا البحث ال ّنتائج التّالية:
•بينّ البحث أن تفرق املسلمني ومتزقهم كانت أسبابا رئيسة يف هزميتهم ،وانتصار الفرنج الصليبيني
عليهم.
•وضّ حت الدراسة أ ّن االنقسامات الفئويّة بني الفرق والجامعات اإلسالم ّية والصرّ اع الحزيب قد أسهم يف
إضعاف املسلمني ،وذهاب ق ّوتهم.
•أظهرت ال ّدراسة أ ّن مدينة نابلس وجبالها قاومت املحتلني اإلفرنج مقاومة عنيفة ،وأسهمت يف
هزميتهم.
•كان ملوقع نابلس الجغرايف ،عامل مه ّم يف املعارك بني املسلمني والفرنج.
الصليب ّية.
•رأينا يف هذا البحث أ ّن الفرنج أدركوا أهميتها ،فجعلوها مركزا رئيسا ومهماّ للملكة الالتين ّية ّ
•كان لقوة اقتصاد نابلس ووفرة خرياتها أن جعلها الصليبيون املمون األكرب لجيوشهم وجنودهم.
السيايس واالقتصادي ،فقام بالهجوم عليها قبل معركة
•أدرك صالح ال ّدين أهميتها العسكريّة ،وثقلها ّ
حطني ،وفتح بيت املقدس ،لكرس شوكتهم ،وأضعاف معنوياتهم.
•غدت غزوة نابلس وانتصار صالح ال ّدين عىل الفرنج فيها ،مقدمة مهمة النتصار املسلمني عىل
الصليبيينّ يف معركة حطني والقدس.
ّ
•كان وجود القادة العظام من أمثال عامد ال ّدين ونور الدين وصالح ال ّدين األثر األكرب يف االنتصارات
عىل الفرنج.
الصليبيينّ  ،أمثال
•كان لوجود علامء مجاهدين ،الدور األكرب يف ق ّوة األ ّمة وانتصارها عىل أعدائها الفرنج ّ
الشيخ عبد القادر الجيالين ،وابن قدامة ،والجويني ،وأبو حامد الغزايل ،وابن الجوزي ،وغريهم.
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املصادر واملراجع:

1.1القرآن الكريم.
2.2أبو شامة املقديس ،)-19( ،الروضتني يف أخبار الدّولتني ،بريوت ،دار الجيل ،ج.2
3.3ابن األثري ،عيل بن محمد ابن أيب الكرم ،محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الواحد الشيباين( ،ت630هـ1232/م) (  ،)1963التّاريخ الباهر يف
الدّولة األتابيكية ،تحقيق عبد القادر محمد طليامت ،القاهرة ،د.ن.
 4.4الكامل يف التّاريخ ،)-19( ،بريوت ،دار صادر ،ج.14
5.5ابن جبري ،أبو الحسني ،محمد بن أحمد بن جبري األندليس( ،ت614هـ2117/م) ،)1964( ،تذكرة باألخبار عن ات ّفاقات باألسفار ،تحقيق جامل
الدين الشيال ،القاهرة ،د.ن.
مؤسسة ال ّرسالة.
6.6األبيوردي ،أبو املظفّر( ،ت 507هـ1113/م) ،)1987( ،ديوانه ،تحقيق عمر األسعد ،بريوت،
ّ
7.7أسامة بن منقذ( ،ت548هـ1888/م) ،)1987( ،االعتبار ،تحقيق قاسم السام ّرايئ ،ال ّرياض ،دار األصالة للثقافة.
8.8بردج أنتوين1985( ،م) ،تاريخ الحروب الصليبية ،ترجمة احمد غسان سبانو ونبيل الجريودي ،دمشق ،دار قتيبة.
9.9البنداري ،الفتح بن عيل1979( ،م) ،سنا الربق الشامي من كتاب الربق الشامي للعامد األصفهاين ،تحقيق فتحية النرباوي ،القاهرة ،مكتبة
الخانجي مبرص.
1010البيتاوي جرب خضري1994( ،م) ،الحروب الصليبيّة من خالل الشّ عر ،رسالة دكتوراه ،بريوت ،جامعة القديس يوسف.
1111نابلس يف كتب الجغرافيني وال ّرحالة العرب واملسلمني1999( ،م) ،ص ،197-212ندوة نابلس بني املايض والحارض ،نابلس ،جامعة ال ّنجاح
الوطنيّة ،قسم التّاريخ ،كلية اآلداب ،تحرير الدّكتور خليل عودة ،والدّكتور محمود عطا الله.
1212
1313دور اإلمام الغزايل يف توحيد األمة ونبذ الفرقة ،للنهوض بها من الهزمية إىل االنتصار2012( ،م) ،مؤمتر التّعددية وحق االختالف من منظور
أسالمي ،ودور الجامعات يف تنمية ذلك ،نابلس ،فلسطني ،جامعة ال ّنجاح الوطنيّة ،كلية ال ّدراسات العليا ،بالتعاون مع كليّة الشرّ يعة.
الصليبيّة ،عامن ،د.ن.
1414البيشاوي سعيد1995( ،م) ،نابلس يف عرص الحروب ّ
1515التوراة ,سفر التّكوين.
الصليبيّة ،ترجمة السيد الباز العريني ،القاهرة ،د.ن3 ،ج.
1616رونسامن ستيفن1963( ،م) ،تاريخ الحروب ّ
1717سالم محمد زغلول1990( ،م) ،األدب يف العرص األيويب ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف.
الصوري وليم1990( ،م) ،األعامل املنجزة فيام وراء البحار ،ترجمة سهيل زكّار ،بريوت2 ،ج.
ّ 1818
1919القلقشندي ،أحمد بن عيل بن عمر بن صالح( ،ت 821هـ218/م)1987( ،م) ،صبح األعىش يف صناعة اإلنشاء ،تحقيق محمد شمس الدين،
بريوت ،دار الكتب العلمية15 ،ج.
2020كلبونة عبد الله1992( ،م) ،تاريخ مدينة نابلس ،نابلس ،د.ن.
الصليبيّة ،عامن ،دار البشري.
2121عبد املهدي عبد الجليل حسن1989( ،م) ،بيت املقدس يف شعر الحروب ّ
2222مجري الدين الحنبيل( ،ت927هـ1418/م)1973( ،م) ،األنس الجليل يف تاريخ القدس والخليل ،عامن ،مكتبة املحتسب.
2323ياقوت ،الحموي( ،ت622هـ1282/م)1990( ،م) ،معجم البلدان ،تحقيق فريد الجندي ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
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صور أثار ومقامات أسالمية يف مدينة نابلس منذ الحروب الصليبية
وال زالت حتى يومنا هذا
مقام النبي يوسف بالطة  -نابلس

مقام الجنيد – نابلس
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مقام عماد الدين – نابلس

مقام السري السقطي – نابلس
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مقام سفيان الثوري -نابلس

جامع الخضراء
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الجامع الكبير
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بسم الله ال ّرحمن ال ّرحيم
بحث بعنوان
املقامات واملزارات
الديني وال ّرتايث
يف نابلس بني املوروث ّ

إعداد الدكتور
جرب خضري البيتاوي
أستاذ مساعد بقسم اللّغة العرب ّية وآدابها
كلية اآلداب
جامعة ال ّنجاح الوطن ّية
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بسم الله ال ّرحمن ال ّرحيم

الديني والترّ ايث
املقامات واملزارات يف مدينة نابلس بني املوروث ّ

إعداد ال ّدكتور:جرب خضري البيتاوي
“أح ّبذ استعطاف ال ّنابلس ّيني واستاملتهم  ،لشجاعتهم  ,ورسعة حركتهم  ,ومتسكهم بال ّدين الحنيف “ .
إبراهيم باشا بن محمد عيل باشا  ,الدباغ  ,بالدنا فلسطني 5/17 ,

توطئة:

عي ,لوجود
يتناول هذا البحث دراسة موضوع املقامات واملزارات يف مدينة نابلس ,من حيث التّأصيل الشرّ ّ
تلك املقامات ,وزيارتها ,والتّ ّربك بها .فاملقامات واملزارات تقوم بدور مهم ,يف إحياء الذّاكرة الجمع ّية  ,من
حيث ارتباطها باملكان الفلسطيني .ويف نابلس خاصة ويف فلسطني عامة  ,من األرضحة واملقامات واملزارات
الفلسطيني,
الفولكلوري للشّ عب
ما تع ّد معلام بارزا من معاملها ,وكذلك دراستها وربطها بواقع الترّ اث
ّ
ّ
والذي كان حارضا مبا يسمى مواسم ال ّزيارات.
فهناك من الجامعات اإلسالميّة من ت ّحرم بناء تلك املقامات ,بل تعدها كفرا ورشكا  ,وخروجا عىل الدين,
ناهيك عن زيارتها والتّبرّ ك بها .ولهذا رغبت يف دراسة هذا املوضوع الشّ ائك ,وتفنيد تلك اآلراء وال ّرد عليها
والسنة ,ورأي علامء املسلمني فيها .وهذا البحث دراسة
من خالل ال ّرجوع إىل ال ّنصوص ال ّدينية من القرآن ّ
شاملة وتحليل ّية أله ّم معامل تلك املقامات وأشهرها ,منها مقام الجنيد ,والشّ يخ مسلم ,وبرش الحايف ,ورجال
العامود ,وعامد ال ّدين ,ومجري ال ّدين ,ومقام يوسف ,وغريهم.

** إشكالية البحث:

يسعى هذا البحث إىل معالجة موضوع زيارة املقامات واملزارات وأرضحة األنبياء والصالحني ,والتعرف إىل
موقف الرشع من ذلك.
فقد وصل الحد ببعض الجامعات العتبار زيارتهم كفرا ورشكا وخروجا عن اإلسالم  ,ويف ذلك يقول عبد
الرحمن بن حسن الشيخ “ :زيارة قبور األنبياء والصالحني هي من أصول الرشك وعبادة األصنام  ,وهي
والصالحني من حيث تعظيم ال ّنصارى واملرشكني يعظمونهم
من املفاسد الفاسدة  .وعندهم تعظيم األنبياء ّ
تعظيم ربوب ّية  ,من جهة ما يرونه من حصول مطالبهم “.)1(1
كذالك فقد ح ّرم هؤالء بناء املساجد عىل القبور ,واعتربوا أ ّن ال ّدعاء عند تلك األرضحة هو مح ّرم رشعا.
الصالة وبناء املساجد عليها ,منهي عنه بل محرم.
ويف ذلك يقولون“ :إ ّن اتخاذ القبور مساجد ويدخل فيها ّ
ويقولون أ ّن الّنبي صىل الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك تحذيرا ألمته ,واعتربوا الدعاء عند تلك القبور
بدعة وضاللة ,بل من أعظم رشك امللحدين.”)2(2
والّالفت يف دراسة هذا املوضوع أ ّن أبنية األرضحة والقبور ,هي من أفخم األبنية ,وهذا ما نلحظه يف
معظم بلدان العامل  ,ففي مرص أنشئت األهرامات عىل أرضحة الفراعنة ،وتاج محل يف الهند وغريه ,ويف
سوريا رضيح صالح الدين وخالد بن الوليد وغريهام ,ويف األردن رضيح الصحايب عامر بن الجراح ومعاذ بن
جبل ،ويف العراق مقام اإلمام عيل ،والحسني وعبد القادر الجيالين ،وأحمد الرفاعي وغريهم.
وأورد األزرقي يف أخبار مكّة ,أنّه دفن تسعون نبيا يف املسجد الحرام ويف ذلك يقول  :طفت مع عبد
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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الله بن عثامن هيثم فقال حينام كنا بني الركن واملقام :فذكر هنا قرب إسامعيل ونحو تسعني نبيا ,منهم
نوح و هود وصالح وشعيب وغريهم.ويف مسجد الحيف سبعون نبيا( .)3كام أن يف املسجد النبوي يوجد
يف داخله قرب الرسول صىل الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر .ويقول الرسول صىل الله عليه وسلم
“ ما بني قربي ومنربي روضة من رياض الج ّنة”( )4ويف املسجد األقىص عرشات األرضحة ،وكذا يف املسجد
اإلبراهيمي الذي فيه قرب نبي الله إبراهيم وإسحاق وغريهام .أما حديث الرسول صىل الله عليه وسلم
“لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم مساجد” (.)5
فاملقصود بذلك الصالة للقرب ،وصاحبه عبادة ورشكا وكفرا وليس الصالة يف املسجد الذي فيه قرب ،فكام
أسلفنا أن أهم املساجد الرئيسة عند املسلمني تحتوي عىل قبور ،ومل يقل أحد من علامء املسلمني وأمئتهم
بعدم جواز الصالة فيها .وهذا يعني أن بناء املسجد عىل القرب ,أو جواره أو داخله ,أمر جائز رشعا ,ومل
يكره احد من األمئة الصالة يف املسجد الحرام ,واملسجد النبوي ,واملسجد اإلبراهيمي وغريهم .كذلك
كان وجود مقامات األنبياء واألولياء ،وال تزال تشكّل رصاعا محتدما ،بني الشّ عب الفلسطيني من جهة,
واملحتلّني الصهاينة من جهة أخرى.

** دوافع الدّ راسة:

يهدف هذا البحث إىل تفنيد مزاعم تحريم زيارة األرضحة واملقامات  ,التي دأب عليها بعض الجامعات
اإلسالم ّية ,بل وصل ببعضها اعتبار تلك ال ّزيارات كفرا ورشكا ووثن ّية  .لذلك أكدت هذه ال ّدراسة عىل أه ّمية
هذه املقامات وعىل مرشوع ّية زيارتها ,وأنها معلم من معامل األرض العرب ّية واإلسالم ّية عامة ,والفلسطين ّية
خاصة ,باعتبار الصرّ اع عىل األرض الفلسطين ّية رصاع وجود بني الفلسطين ّيني واإلرسائيل ّيني .وتبيان أهم ّية
هذا املوضوع من ال ّناحية الرتاثية والفولكلورية.

** منهج ّية الدّ راسة:

رست يف هذه الدراسة عىل املنهج التّحلييل الوصفي ,اعتامدا عىل ال ّنصوص الرشع ّية من القرآن والس ّنة,
والترّ كيز عىل املوروث الترّ ايث ,وكذلك ال ّزيارات امليدان ّية لهذه املقامات واملزارات.
املقام لغة:
امل ُقام وامل ُقامة :املوضع الذي تقيم فيه  ,واملقامة بالض ّم  :اإلقامة  ,واملقامة بالفتح  :املجلس والجامعة
من ال ّناس .قال :وأ ّما امل ُقام وامل َقام فقد يكون كل واحد منها مبعنى اإلقامة  ,وقد يكون مبعنى موضع القيام
 ,ألنّك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح  ,وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم فإ ّن الفعل إذا جاوز الثالثة
فاملوضع مضموم امليم .وقوله تعاىل “ :يا أهل يرثب ال َمقام لكم فارجعوا “ ,)6أي ال موضع لكم  ,وال ُمقام
لكم :أي ال إقامة لكم  .وحسنت مستق ّرا ومقاما أي موضعا.
مبنى ,تأبد غولها فرجامها
وقول لبيد  :عفت الديار محلها ف ُمقامها
يعني اإلقامة ,وقوله عز وجل  “ :كم تركوا من جنات وعيون ,)7(3و زروع ومقام كريم “.قيل امل َقام
الكريم :هو املنرب  ,وقيل املنزلة الحسنة .)8(4لهذا فيجب التفريق بني املقام والقرب ،فاملقام قد يكون
لإلقامة فقط لهذا النبي أو الويل ،وقد يكون املقام كذلك قربا لصاحبه أو لغريه.
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املزار لغة:

وال ّزور :الذي يزورك .وقد تزاوروا :زار بعضهم بعضا ,والتّزوير كرامة الزائر وإكرام املزور لل ّزائر.
والتّزوير :أن يكرم املزور زائره ,ويعرف له حق زيارته ,وقال بعضهم :زار فالنا أي مال إليه ,ومنه تزاور
عنه :أي مال عنه .وقد ز ّور القوم صاحبهم تزويرا إذا أحسنوا إليه.وأزاره :جملة عىل الزيارة .واملَزار ال ّزيارة
,واملزار موضع ال ّزيارة .)9(5والزيارات؛ مظاهر تقوية شعبيّة ,عرفت انتشارا واسعا يف البلدان اإلسالميّة ,
وحظيت بحسب املناطق والحقب برواج متفاوت .
“ وهكذا انترشت يف املقاطعات النائية جدا من العامل اإلسالمي  ,كام يف املقاطعات املركزية مواقع حرم
تجسدت يف مبان متفاوتة من حيث الضّ خامة  ,حملت بحسب طرازها املعامري ومحيطها اللغوي أسامء
يختص بهذا اإلمام العلوي أو الويل أو هذا ال ّنبي أو هذا
مختلفة  ,من مثل رضيح وق ّبة ومشهد ومقام ّ .
ال ّرابط كذلك “.)10(6
وقد زاد االهتامم بهذه املقامات واألرضحة أكرث يف حالة الضّ عف والهزمية  ,ويف ذلك يقول  ”:هذه
املواقع أسست ألسامء أمكنة كثرية  ,وأ ّدى إقبال ال ّزوار إىل توسع بعضها  ,مثل زيارة سيدنا الحسني يف
العراق  ,وزيارة الشّ يخ أحمد البدوي يف طنطا مبرص  ,وزيارة ال ّنبي موىس يف فلسطني ,وكذا زيارات
ملقامات كثرية ومتن ّوعة يف سوريا واألردن وباكستان وغريها.)11(7

** مرشوعية زيارة األرضحة :

دلّت األحاديث الرشيفة عىل إباحة زيارة القبور ,بل حث اإلسالم الحنيف عىل ذلك .فقد روى ابن
بريدة عن أبيه  ,قال  “ :قال رسول الله صلىّ الله عليه وسلم “ :كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها “.
ولقد زار رسول الله صىل الله عليه وسلم قرب أمه  .قال عليه الصالة والسالم  “ :استأذنت ريب أن أزورها (
أي أمه ) فأذن يل  ,فزوروا القبور  ,فإنّها تذكر املوت .”)12(8
السالم ,
وقد أورد أبو هريرة يف مرشوعيّة الزيارة  ,فقال  “ :إذا م ّر ال ّرجل بقرب ال ّرجل يعرفه  ,رد عليه ّ
والسالم
السالم “ .وقد حثّ ديننا الحنيف عىل زيارة القبور ّ
وإذا مر بقرب مل يعرفه  ,فسلّم عليه  ,ور ّد عليه ّ
عىل من فيها  ,وقراءة القرآن عىل أهل القبور.
قال املروزي  :سمعت أحمد بن حنبل ريض الله عنه يقول  “ :إذا دخلتم املقابر  ,فاقرؤوا بفاتحة
الكتاب  ,وقل هو الله أحد  ,واملعوذتني  ,وإهداؤها لهم  ,فإنّها تصل إليهم  .قال الحافظ عبد الغني رحمه
الله تعاىل  “ :والّذي رأيناه يف أمصار اإلسالم  ,شاهدناهم حيث ميوتون  ,أو ميوت امليت منهم  ,يقرؤون
القرآن عنده قبل دفنه  ,وعىل قربه إذا دفن  ,ويجتمعون عىل ذلك  ,ويحرضون عليه  .ومن قدر عىل ذلك
بنفسه فعله ,أو استعان مبن ميكنه االستعانة به عىل ذلك  ...ومنهم من يقرأ القرآن عىل قرب أبيه  ,راجني
من الله املثوبة واإلحسان هم ومليتهم  ,ومن مل يفعل ذلك رأوه مقرصا ,وال ينكر ذلك منكر ,بل يح ّبونه
ويستحبّونه  ,ومن املباح كذلك ما يس ّمى ختمة القرآن عىل امليت .
ويف ذلك يقول امل ّؤلف  :وقد سمعت الحافظ أبا العزيز عبد املغيث بن زهري الحريب يقول “ :ملا قتل
القايض الشهيد أبو الحسن مح ّمد بن الف ّراء البغدادي رحمه الله ختم عىل قربه يف يوم واحد زيادة عن
مائة ختمة . )13(9
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وهذا ال يكون إالّ من جم غفري  ,ولتطابق مثل هذا القدر الكبري من ال ّناس عىل مثل هذا وفعلهم له  .وال
منكر وال عائب يصري كاإلجامع .
ومن ذلك ما أورده معقل بن يسار  ,قال  :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم  “ :اقرؤوا سورة يس
عىل موتاكم “.)14(10
وكذلك ما رواه مبرش بن إسامعيل عن عبد ال ّرحمن بن العالء أنّه أوىص إذا دفن أن يقرأ عند رأسه
بفاتحة البقرة  ,وقال  :سمعت ابن عمر ريض الله عنه يويص بذلك “.)15(11
كام أ ّن عبد الرحمن بن العالء  ,عن أبيه أنه قال لولده “ :إذا أنا مت  ,وأدخلتموين يف اللحد ,فحثوا
يل الرتاب واقرؤوا عند
يل الترّ اب ,وقولوا بسم الله  ,وعىل ملة رسول الله صلىّ الله عليه وسلم ّ ,
وسوموا ع ّ
ع ّ
رأيس بفاتحة الكتاب  ,وفاتحة البقرة.)16(12

والصالحني:
**حكم التبرّ ك بقبور األنبياء ّ

الصالح الدالة عىل أ ّن
الصحابة وأفعالهم,والتّابعني ,والسلف ّ
السنة ال ّنبويّة  ,وأقوال ّ
هذه نصوص من ّ
اإلسالمي  ,يف عهد النبي
الت ّربك بقبور املسلمني وآثارهم ,كان من األمور الدامئة واملتعارف عليها يف املجتمع
ّ
صىل الله عليه وسلم إىل يومنا هذا  .ومل يفت فقيه بحرمة ذلك بل من جوزه ورجح واستحب ذلك .
الصالح بآثار النبي صىل الله عليه وسلم  ,يقول الشّ يخ نجم ال ّدين الطّبي“ :والحاصل
السلف ّ
ويف ت ّربك ّ
الصحابة والتّابعني واملح ّدثني يت ّربكون بآثار الرسول صىل الله عليه وسلم  ,هذا يت ّربك بفم
أن طاملا نرى ّ
قربة رشب منها  ,وثالث يت ّربك بنعله  ,ورابع يت ّربك مبوضع من بعري ال ّرسول صىل الله عليه وسلم  ,وخامس
يت ّربك بالخشبة كانت لرسول الله  ,وسادس يت ّربك برتاب قربه صلىّ الله عليه وسلم ....وهلّم جرا .وهؤالء
ليسوا عاديني  ,فمنهم الصحابة ومنهم التابعون  ,ومنهم أمئة الحديث  ,وأصحاب الصحاح والسنن  ,أو
مشايخ الفقهاء “.)17(13
والحق أ ّن الت ّربك بقبور األنّبياء واألولياء مندوب يف ديننا الحنيف  ,فقد أورد إسحاق بن إبراهيم يف ذلك
الصالة يف مسجد ال ّنبي صىل الله عليه
 ,فقال  “ :ومام مل يزل بشأن من حج املرور باملدينة ,والقصد إىل ّ
وسلم  ,والت ّربك برؤيته وروضته ,ومنربه ,وقربه ,ومجلسه ومالمس يديه  ,ومواطن قدميه ,والعمود الذي
الصحابة والتّابعني  ,وأمئة اإلسالم واملسلمني
كان يستند إليه ونُزل جربيل عليه ,ومبن عم ّره ,وقصده من ّ
واالعتبار بذلك كله  .يقول الغزايل “ :وكل من يت ّربك مبشاهدته يف حياته  ,ويت ّربك بزيارته بعد وفاته ,
ويجوز ش ّد ال ّرحال لهذا الغرض “.)18(14
واملقصود بالت ّربك طلب النامء والزيّادة والخري ،والتّربيك ال ّدعاء لإلنسان أو غريه بالربكة ،يقول ابن منظور:
بركة عليه تربيكا ،أي قلت بارك الله عليك ،بارك الله اليشء وبارك فيه وعليه وضع فيه الربكة .وقال الف ّراء
السالم عليك ايّها النبي ورحمة
يف قوله رحمة الله وبركاته عليكم ،الربكات السعادة ،وكذلك قوله يف التّشهد ّ
السعادة املباركة
الله وبركاته ،ألن من أسعده الله مبا أسعد به ال ّنبي صىل الله عليه وسلم ،فقد نال ّ
ال ّدامئة ،والربكة الكرثة يف كل خري(.)19
وعن نافع قال ”:لو نظرت إىل ابن عمر  ,إذا اتبع رسول الله صىل الله عليه وسلم ,لقلت هذا مجنون”.
وقال أيضا “ :ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله صىل الله عليه وسلم يف كل مكان صىل فيه ,حتّى
أ ّن ال ّنبي صىل الله عليه وسلم نزل تحت شجرة  ,فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشّ جرة ,فيصب يف أصلها
املاء.)20(15
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الصالحني والت ّربك بها  .فقال عن قرب نور ال ّدين محمود
كذلك أورد ابن كثري يف مرشوعية زيارة قبور ّ
زنيك ت569,ھ1173/م  :قربه بدمشق  ,يزار ويحلّق بشباكه ويطيب ويت ّربك به كل مار(. )21
السبيك عن قرب البخاري  ,فقال  :يت ّربك ال ّناس برتاب قرب البخاري .كذلك وأورد الصنهاجي ,
كام ذكر ّ
فقال “ :سألت أحمد بن يكون عن تراب املقابر الذي كان ال ّناس يحملونه للت ّربك هل يجوز أو مينع فقال
هو جائز وما زال ال ّناس يت ّربكون بقبور العلامء والشهداء والصالحني  ,وكان الناس يحملون تراب قرب
سيدنا حمزة يف القديم من الزمان .)22(16كام أن اإلمام السهروردي أفتى بجواز الت ّربك برتاب قبور األنّبياء
الصحابة ) وغريهم يأخذون من تراب قرب النبي صلىّ الله عليه وسلم .
والصحابة فقال  “ :كانوا ( أي ّ
ّ
وقد ثبت أ ّن املسلمني كانوا يت ّربكون برتاب قرب النبي صىل الله عليه وسلم  ,وقرب حمزة  ,وبرتاب املدينة
مطلقا  ,كام وردت نصوص يف أ ّن تراب املدينة شفاء من كل داء  ,أو من الجذام  ,أو من الرصاع  ,أو غري
ذلك  ,بل ورجحانه(. )23
والصالحني .قال ابن جامعة الشّ افعي  ,لعبد
كام أفتى ابن حنبل بجواز التّ ّربك والتّمسح بأرضحة األنّبياء ّ
الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه رواية  ,فقال  :سألت أيب عن ال ّرجل ميس منرب رسول الله صلىّ الله عليه
وسلم  ,ويت ّربك مبسه ,ويفعل بالقرب مثل ذلك رجاء ثواب الله تعاىل؟ فقال ال بأس به .
كذلك أجاز ذلك الرميل الشّ افعي فقال “ :إ ّن كان قرب نبي أو ويل أو عامل واستلمه أو قبله بقصد الت ّربك
فال بأس به “( . )24يقول ابن حجر العسقالين يف جواز هذا األمر “ :استنبط بعضهم من مرشوعية تقبيل
الحجر األسود ,تقبيل كل من يستحق التّعظيم من آدمي وغريه “.
فزيارة أرضحة األنّبياء واألولياء مرشوعة يف ديننا  ,فاإلسالم كرم األموات كام األحياء  .ويف ذلك يقول ابن
قيم الجوزيّة  :قال عبد الله  ,وقال شيخنا أحمد بن عمرو  “ :إ ّن املوت ليس بعدم ,وإمنا هو انتقال من
حال إىل حال  ,ويدل عىل ذلك أ ّن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحني ومبرشين
 ,هذه صفة األحياء يف الدنيا  ,وإذا كان هذا يف الشّ هداء ,كان األنّبياء بذلك حق أوىل  ,مع أنه صح عن
ال ّنبي صىل الله عليه وسلم أنه قال “ :أ ّن األرض ال تأكل أجساد األنّبياء “ ,وأنّه صلىّ الله عليه وسلّم اجتمع
باألنّبياء ليلة اإلرساء واملعراج ,يف بيت املقدس ويف السامء.)25(17
يك (737هـ 1363/م) يف التّوسل بالقبور ،ويف فصل زيارة القبور“ :أ ّما
ويف ذلك يقول اإلمام القريوا ّين املال ّ
عظيم جناب األنّبياء وال ّرسل صلّوات الله عليهم أجمعني ،فيأيت إليهم ال ّزائر ،ويتعني عليه قصدهم من
األماكن البعيدة ،فإذا جاء إليهم فليتصف بالذّل واالنّكسار واملسكنة ,والفقر والحاجة والخنوع ،ويحذر
قلبه ,ويحرض قلبه وخاطره إليهم .وإىل مشاهدتهم بعني قلبه ال بعني برصه ،ألنهم ال يبلون وال يتغريون ،ثم
يثني عىل الله تعاىل مبا هو أهله ,ثم يصيل عليه ،ثم يتوسل إىل الله بهم  ,يف قضاء مأربه  ,ومغفرة ذنوبه،
ويستغيث بهم ،ويطلب حوائجه منهم ،ويجزم اإلجابة بربكتهم”(. )26
بالسالم
وجرت سنته سبحانه وتعاىل بقضاء الحوائج عىل أيديهم وبسببهم .ومن عجز عن الوصول فلريسل ّ
والحاصل أ ّن هذه ال ّنصوص والشّ واهد التاريخيّة ،تدل عىل أ ّن االستغاثة وال ّدعاء عند قبور األنّبياء
عليهم.
ّ
واألولياء ،والتّوسل بهم كان أمرا شائعا بني املسلمني ،ويستدلون عىل ذلك بقوله تعاىل( :يا أيها الذين أمنوا
أتقوا الله ،وابتغوا إليه الوسيلة) (. )27
وقد أجاز ابن قيم الجوزية زيارة القبور وقراءة القرآن عىل أهلها .ويف ذلك يقول  “ :وقراءة القرآن
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الصوم الذي هو م ّجرد نية وإمساك
وإهداؤها له تطوعا بغري أجر ,فهذا يصل إليه ,وال فرق بني وصول ّ
وبني وصول قراءة القرآن والذّكر. )28(18

جواز الرحلة إىل قبور األنبياء واألولياء

أجاز اإلسالم وحثّ ال ّرسول صلىّ الله عليه وسلّم عىل زيارة القبور عموما  ,فقال  “ :زوروا القبور فإنها
تذكركم باآلخرة “ .فإذا كانت زيارة قبور املسلمني جائزة رشعا  ,فاألوىل زيارة قبور األنّبياء واألولياء .فقد
رصح بذلك اإلمام أبو حامد الغزايل يف كتابه إحياء علوم الدين  .وذهب بعض العلامء إىل جواز ال ّرحلة إىل
ّ
قبور األنّبياء واألولياء .
أما الذين يح ّرمون ال ّزيارة فقد استدلوا بذلك عىل حديث ال ّرسول صلىّ الله عليه وسلّم  ,حيث يقول
 “ :ال تشد ال ّرحال إالّ إىل ثالثة مساجد  :املسجد الحرام  ,ومسجدي هذا ,واملسجد األقىص “  ,فاملنع من
ش ّد ال ّرحال لغري هذه املساجد الثالثة  .ومل يقصد به منع وتحريم زيارة قبور وأضرّ حة األنّبياء واألولياء ,
فالحديث يف املساجد وليس معناها يف املشاهد  ,بل بركة زياراتها عىل قدر درجاتهم عند الله (. )29
ولقد فهم املسلمون من قوله تعاىل( :يا أيها ال ّنبي إنّا أرسلناك شاهدا ومبرشا ونذيرا ،وداعيا إىل الله
بإذنه ورساجا منريا) ،)30(19أ ّن ال ّرسول صلىّ الله عليه وسلّم هو السرّ اج املنري ،الذي يرسج املؤمنون منه،
ويسريون فيه إىل الله .وكذلك العلامء واألولياء هم األرسجة الذين يوصلون إىل معرفة ال ّرسول صلىّ الله
عليه وسلّم وال ميكن الوصول إالّ مبحبتهم والتّأسيّ بسريهم العطرة .واملسلم حني يصل إىل مكان مقدس
مثل الكعبة وغريها  ,فإنّه يكون يف شوق إىل اللقاء باملحبوب ،وما تقبيل املكان إال شوقا إليه .فقد كان
الشاعر العاشّ ق قيس بن امللّوح يق ّبل جدار منزل املحبوبة محبة وعشقا لها ،ويف ذلك يقول:
أقبّل ذا الجدار وذا الج ّدار
أطوف عىل ال ّديار ديار ليىل
حب من سكن ال ّديار
وما تلك ال ّديار شغفن قلبي
ولكن ّ

والصالحني
االستغاثة
والتوسل باالنّبياء ّ
ّ

إ ّن الحياة الربزخية ليست خاصة بالشّ هداء  ,بل عامة باألنّبياء واألولياء عىل تفاوت مراتبهم كام قال
املظهري يف تفسري قوله تعاىل  “ :وال تحسنب الذين قتلوا يف سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربّهم يرزقون
“(. )31
وال ّحق عندي أ ّن هذه الحياة غري مختصة بالشّ هداء ,بل موجودة يف األنبياء واألولياء  ,كام دل عليه
والصالحني,
الترّ تيب يف قوله تعاىل  “ :فأولئك الذين أنعم الله عليهم من ال ّنبيني والص ّديقني والشهداء ّ
وحسن أولئك رفيقا “.)32(20
فإ ّن التوسل كام هو جائز يف األحياء  ,كذلك جائز باألموات  ,ويف ذلك يقول عمر بن الخطاب ريض الله
عنه” :إنّا كنا نتوسل إليك بنبينا  ,وإننا نتوسل إليك بعم نبينا “.وكذا التوسل بجاه النبي صىل الله عليه
التوسل إىل الله تعاىل ,
وسلم وبجاه غري النبي  ,إذا علم أن له جاها  .فهذا القول أيضا رصيح يف جواز ّ
وهذا جائز رشعا  ,وال بأس به.)33(21
أ ّما الذي أنكره ابن تيمية فال يدخل يف زيارة قبور األنبياء واألولياء  ,فزيارتهم رشع ّية فيام يقصد بذلك
السالم عليهم  ,وال ّدعاء لهم .أ ّما ال ّزيارة املحرمة التي أنكرها كزيارة املرشكني وطلب الحاجة منهم .
ّ
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والتوسل
كذلك فقد حرم ابن تيمية االستغاثة باألنبياء والصالحني وكذا التوسل إىل األموات وغريه.)34(22
ّ
والتّشفع مبآل واحد ،فإنمّ ا املقصود منها التّ ّربك بذكر أحباب الله ،الذين يرحم الله العباد بسببهم ،سواء
كانوا أحياء أم أمواتا .فاملوجد الحقيقي هو الله تعاىل دامئا ،وهؤالء أسباب عادية ،ال تأثري لهم يف ذلك.
وأ ّما قول بعض املسلمني :يا عبد القادر أدركني ،ويا بدوي املدد مثال فهام عىل املجاز العقيل ،كام يحمل
عليه قول القائل :هذا الطعام أشبعني ،وهذا املاء أرواين ،وهذا ال ّدواء شفاين ،فإن الطّعام ال يشبع ،واملاء ال
يروي ،وال ّدواء ال يشفي ،بل املشبع واملروي والشّ ايف الحقيقي هو الله تعاىل وحده ،وإمنا تلك أسباب عادية
ينسب لها الفعل من حصول بعدها يف الظاهر(. )35
ويستدلون عىل ذلك ما رواه البخاري يف حديث الشّ فاعة ،أ ّن الخلق بينام هم يف هول القيامة ،استغاثوا
بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم مبوىس ثم بعيىس ،وكلهم يعتذرون ،ويقول عيىس اذهبوا إىل محمد فيأتون
إليه صىل الله عليه وسلم ،فيقول :أنا لها .فلو كانت االستغاثة مبخلوق ممنوعة ملا ذكرها ال ّنبي صلىّ الله
عليه وسلّم.
ومنها ما رواه الطّرباين عن زيد بن عقبة بن غدوان ،عن ال ّنبي صىل الله عليه وسلم ،قال“ :إذا ضل أحدكم
شيئا ,أو أراد عونا  ,وهو بأرض ليس بها أنس ،فليقل يا عباد الله أعينوين” ،فإن لله عبادا ال يراهم ،وقوله
صىل الله عليه وسلم“ :إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فالة ،فليناد يا عباد الله احبسوا” وقد ذكر هذا
الحديث ابن تيمية يف كتابه “الكلم الطيب” ،وابن القيم يف كتابه “الكلم الطيب” ،والنووي يف كتابه
“األذكار”.)36(23
واملقصود بذلك حضور الربكة بخلق الله تعاىل ،لطفا منه ورحمة باملستغيث ،لكرامة املستغاث به فلهذا
فال أحد غري الله يقيض الحاجة وينجي من الورطة ،ومن قال غري ذلك فقد كفر.
وال يخفى عىل البصري أ ّن زائر القبور يقصد بزيارتها ،العمل بس ّنة رسول الله صىل الله عليه وسلم،
والتوسل إىل الله بأصحابها والتّ ّربك بها ،كام يف زيارة قبور األنبياء واألولياء ،واالعتبار بالقوم
واإلستشفاع
ّ
املاضني ،متكينا للخشوع من قلبه ،ونيال لألجر بقراءة الفاتحة ،والدعاء لهم باملغفرة ،كام يف زيارة قبور
سائر املسلمني .وال أظ ّن أ ّن الجاهل من الناس ،فضال عن العامل املرشع  ،تدفعه جهالته أن يقصد بزيارة
القبور عبادتها.)37(24
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أهمية نابلس الرتاثية:

تتميز نابلس مبوقعها الجغرايف الفريد فهي تتوسط إقليم املرتفعات الجبل ّية يف فلسطني .ونابلس مدينة
كنعان ّية تاريخ ّية وتراث ّية قدمية يعود تاريخها إىل  4500عام قبل امليالد ،وقد سامها الكنعانيون شكيم أي
األرض املرتفعة ،وات ّخذها الكنعانيون عاصمة لهم ألهميتها التّاريخ ّية وال ّدين ّية والترّ اث ّية.
“وتكمن أهميتها التّاريخ ّية والترّ اث ّية بأنها مدينة عظيمة كثرية األشجار .متعددة األنهار ,ومن أكرث بالد
الشام زيتونا ومنها يحمل الزيت إىل مرص ودمشق( )38كام ذكر ال ّرحالة املسلم ابن بطوطة ،كام أن
العلامء والرحالة أطنبوا يف وصفها فقال عنها القلقشندى“ -:نابلس مدينة تحتاج إليها وال تحتاج إىل
غريها”(. )39
وأهم ما امتازت به مدينة نابلس عرب تاريخها الطويل تلك التقلبات واألحداث التّاريخية الكثرية التي
حدثت بها .بحيث شهدت كثريا من الغزاة والفاتحني وكانت هدفا لهم ،وتاريخها وثيق الصلة بتاريخ
فلسطني العام.
ولعل أظهر األ ّدلة عىل ذلك أنّها عرفت عرب تاريخها الطّويل بأسامء ثالثة  ,ويعرب كل منها عن مرحلة
تاريخ ّية مه ّمة عاشتها وخربتها ،فشكيم تسمية كنعانية ،ثم نيابولس وهي تسمية رومانية ،وتعني املدينة
الجديدة ،ثم نابلس الحالية ,وهي تسمية أطلقها عليها العرب املسلمون حينام فتحها عمرو بن العاص
سنة 15هـ 636 /م )40(25وتعد نابلس من أشهر بلدان الشام ،فال غرو أن يتخذها العثامنيون عاصمة
لجنوب الشام ،فقد كانت بريوت تابعة لها .
والصالحني .فكانت
وألهمية مدينة نابلس التّاريخ ّية وال ّدين ّية فقد كانت مسكن األنّبياء والعلامء واألولياء ّ
أّول مدينة نزل فيها إبراهيم عليه السالم بعد أن قدم من العراق .ثم سكنها يعقوب بن إسحاق عليه
السالم وغريهام.
وورد إليها وذكرها كثري من العلامء والرحالة العرب املسلمون وغريهم ،منهم اليعقويب (ت378هـ891/م)
يف كتابه “البلدان” ،واالصطخري (ت340هـ951/م) يف كتابه “املسالك واملاملك” ،واملقديس (ت387هـ
891 /م) يف كتابه “أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم” ،واإلدرييس (ت548هـ1154/م) يف كتابه “نزهة
املشتاق يف اخرتاق األفاق” والسمعاين (ت562هـ1167/م) يف كتابه “األنساب” وغريهم.)41(26

املقامات واملزارات يف مدينة نابلس:

تتميز مدينة نابلس بكرثة املقامات واملزارات حيث عاش فيها_ كام أسلفنا _كثري من األنبياء والعلامء
خاصة وفلسطني عا ّمة مئات املقامات واملزارات واملشاهد.
واألولياء ،فال غرو أن تنترش يف مدينة نابلس ّ
لقد كانت املقامات والزيارات مناسبات طيبة ,لعمل الختان لألطفال ,واالحتفال مبولدهم ,وعمل حلقات
الذكر وغريه .وترتبط أغاين الطفولة مبيالد األطفال ،وهو أول احتفال بقيمة الناس بدورة الحياة ،التي يكون
فيها االحتفال مبراحل مختلفة من أعامرهم يف هذه الحياة .وهناك مناسبة أخرى ارتبطت بتلك املواسم
حفلة ختان األطفال ،والختان كان اىل وقت قريب يحتشد له الناس ويتوافدون عليه ,ويلبس الذكور الذين
تجري لهم عملية الختانة أو الطهور مالبس جديدة ،وتوزع الحلوى ,وتدق الطبول ,وتغنى األغاين يف هذه
املناسبة ,ومن هذه األغاين:)42\(27
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طهره يا مطهر
وناوله ألمه
والدمعة العزيزة
سقطت عىل كمه
طهروا يل محمد بني الحرمني
يا امه فرحانة
وأخواته الثنتني
ومنها كذلك بالله يا شلبي  ,بالله عليك
مظي أمواسك ,وخفف اديك
بالله يا شلبي ,بالله عليك
ان وجعت محمد  ,ألزعل عليك
ويف هذه املقامات ,تعقد حلقات الذكر ,حيث يبدأ شيخ حسن الصوت بقراءة آيات من القرآن الكريم
ترتيال شجيا ،ويستمع إليه الحارضون ،بصمت تام ،فال كالم وال تدخني وال رشب قهوة ،ثم يبدأ الحضور
بالصالة عىل النبي صىل الله عليه وسلم جامعة وبصوت عال ,ويقودهم أحد املنشدين والتي فيها ثناء عىل
الله ومدح ال ّرسول صىل الله عليه وسلم.
وقد حرضت كثريا من هذه الحلقات يف مدينة نابلس وغريها ،وشدتني إليها حالة الخشوع والتقرب إىل
الله .التي يستشعرها املسلم.
من ذلك قولهم:
ما لنا موىل سوى الله
الله الله الله الله
قال يا عبدي أنا الله
كلام ناديت يا هو
ومنها قصائد يف مدح النبي صىل الله عليه وسلم مثل:
صىل الله عليه وسلم
صىل الله عىل محمد
ومنها قصائد للبوصريي يف مدح النبي صىل الله عليه وسلم:
محمد خري من مييش عىل قدم
محمد أرشف األعراب والعجم
محمد صادق األقوال والكلم
محمد تاج رسل الله قاطبة
محمد شكره فرض عىل األمم
محمد ذكره روح ألنفسنا
ويكرث يف هذه املجالس الذكر الجامعي للحارضين بقولهم :ال إله إال الله ،وترداد كلمة الله كثريا.
كذلك فإن معظم األغاين واألناشيد التي تبدو خالل االحتفاالت واملواسم هي أغان عادية ,تغنى يف أي
مناسبة من املناسبات اإلسالمية ،وهي مشرتكة يف املواسم الكثرية .ويسري املشاركون يف هذه املواسم يف
صفوف ،يحملون األعالم والرايات والبيارق ،وتعزف املوسيقى ,وتدق الطبول ،وتنشد األناشيد ,منها:
سالم عليك
طه يا حبيبي
سالم عليك
يا عون الغريب
سالم عليك
يا مسيك يا طيبي
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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ويكرث عند الفرق الصوفية ترداد أغنية طلع البدر علينا:
من ثنيات الوداع
طلع البدر علينا
ما دعا لله داع
وجب الشكر علينا
جئت باألمر املطاع
ايها املبعوث فينا
مرحبا يا خري داع
جئت رشفت املدينة
وهناك أغان ترتدد يف مواسم زيارة النبي موىس ،وهي من املواسم املهمة واملناسبات العظيمة التي
يحتفل بها الفلسطينيون من ذلك :)43(28
سريوا بالتهليل
يا زوار موىس
عقبال الخليل
زرنا النبي موىس
زوروا بالعدة
يا زوار موىس
عقبال الحجة
زرنا النبي موىس
ومنها قولهم:
زوروا باألعالم
يا زوار النبي
وعليه السالم
زرنا هذا النبي
طحتوا ساملني
يا زوار النبي
تردوا ساملني
يا زوار النبي
وهكذا فإ ّن هذه املواسم واملزارات أصبحت جزءا من موروث الشعب الفلسطيني ،وال زال يحافظ عليها،
والصالحني  ,والشوق إليهم .وهذه املواسم تجسد حالة
فهو شعب مييل بفطرته إىل التدين ،وحب األنبياء ّ
التواصل بني اإلنسان الفلسطيني مع املكان املقدس .فاإلسالم يجل األنبياء واألولياء أحياء وأمواتا .واملؤمنون
الصادقون يبجلونهم.
وسوف أستعرض يف هذا البحث أهم املزارات واملقامات يف مدينة نابلس ،منها:
مقام الجنيد:
وهو مقام مشهور وعظيم  ,يقع يف قرية الجنيد يف مكان مرتفع ،وصاحب هذا املقام هو اإلمام أبو القاسم
الجنيد ،كام ّدلت عليه الكتابة املوسومة عىل بابه ،وهو أبو القاسم الجنيد ابن محمد الخراز الزاهد
املشهور من نهاوند ،ومولده ومنشؤه العراق وفلسطني ،إمام الطائفتني الصوفيّة والفقهاء وكان شيخ وقته
وفريد عرصه ،وكالمه يف الحقيقة مشهور مدون.
وتفقه عىل مذهب أيب ثور صاحب اإلمام الشافعي ،وكان فقيها عىل مذهب سفيان الثوري ،وصحب خاله
اإلمام الرسي السقطي ،واإلمام الحارث املحاسبي وغريهام .وانترش يف الناس أ ّن الجنيد قعد يتكلم ،فتوقف
عىل غالم نرصاين ،وقال :أيّها الشّ يخ ما معنى قول رسول الله “ص” اتقوا فراسة املؤمن ,فإنّه ينظر بنور الله،
فقال له الجنيد :أسلم فقد حان وقت اسالمك وتويف سنة 297هـ 909/م يف بغداد .)44(29وهذا املقام كان
يقيم فيه اإلمام الجنيد ،ويدرس الناس العلوم الرشع ّية ويعمل حلقات الذكر فيه.
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مقام برش الحايف:
يقع يف وسط مدينة نابلس القدمية يف محلة الحبلة غريب جامع األنبياء ،وهو غرفة واسعة به رضيح ينسب
إىل برش بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء أبو نرص ،املعروف ببرش الحايف ،ولد يف قرية مرو سنة
150هـ767/م وهو احد األولياء الصالحني ,والعباد السائحني ,سكن بغداد.
ومام قيل عنه :أنّه فاق أهل عرصه بالورع وال ّزهد ،وتفرد بوفور العقل ،وأنواع الفضل ،وحسن الطريق،
واستقامة املذهب ،وعزوف النفس ،وإسقاط الفضول (.)45
وقد أورد الشّ يخ عبد الغني ال ّنابليس هذا املقام يف كتابه “الحرضة األنسية يف الرحلة القدسية”  :حينام زار
نابلس ,فقال عنها “ : :ثم مل نزل سائرين إىل أن وصلنا إىل مدينة نابلس املحروسة من كل ما يشني .فلماّ
أقبلنا عىل ذلك الوادي املبارك ،ونفح علينا ذلك النسيم الذي يف طيبه ال يشارك ،وأقبلنا عىل تلك الطواحني
املحفوفة باملياه والبساتني ،استقبلنا جامعة من أهلها كانوا هناك لنا منتظرين  ,بقصد اللقاء واالجتامع
عىل عادة املحبني :وخرج من نابلس كثري من العلامء واألعيان”.)46(30
إىل أن يقول :ثم ذهبنا فزرنا مقام برش الحايف ،من رجال الرسالة القشريية ،صاحب الرس الظاهر غري الخايف،
ودعونا الله تعاىل هناك مبا تيرس من الدعاء لنا وللمسلمني واملسلامت واملؤمنني واملؤمنات (. )47
مسجد ومقام األنبياء:
وهو مسجد ومقام األنبياء ,والذي يعرف اليوم مبسجد األنبياء يف وسط مدينة نابلس ,وقد ذكر الشيخ
الساعة ،وذهبنا مع جامعة من
عبد الغني ال ّنابليس وصفا له فقال” :ثم صلينا الظّهر بالجامعة يف هاتيك ّ
اإلخوان إىل زيارة أوالد يعقوب عليهم الصالة والسالم وهم روبني ،والوي  ،وبنيامني ،وذوين ،وسيسيوخو،
وتفتوين ،ويهوذا ،وفيه اسامن مل نعرفهام األول واألخري فوقفنا هناك ،ودعونا الله تعاىل يف ذلك املكان
املهاب الخطري.)48(31
وقال الحنبيل يف تاريخه”  :ويف نابلس مشهد يقال إ ّن به أوالد سيدنا يعقوب عليه السالم “  .وقال يف
موضع أخر منه ”.وكان بنو يعقوب اثني عرش رجال  ,وهم األسباط االثنا عرش :روبني ،وشمعون ،والوي،
ويهوذا ،وشياخر ،وردلون ،ويوسف ،وبنيامني ،ودان ،وبعيايل ،وكادم ،وأرش ،وسموا األسباط  ,ألنه لكل منهم
جامعة (. )49
السقطي:
مقام رّ
السي ّ
يقع عىل جبل جرزيم غريب نابلس ,ويف هذا املقام رضيح, ,يقال انّه للشّ يخ محمد السقطي .وقد زاره
السقطي ،يقع عىل جبل عال يف غرب
السائح الرتيك اولياجلبي سنة 1082ه1671/م وقال عنه :ومقام رسي ّ
ّ
املدينة ,وقد كان صاحبه قدس الله رسه ،قطب األقطاب يف زمانه ودفن يف بغداد.
ومقامه هذا بناية كبرية ,تستعمل تكية ,واعتاد شيخ ال ّدراويش بالذّكر فيهاّ ,
وبدق الطّبول يف كل خميس.
والسرّ ي الذي ينسب إليه املقام ,هو أبو الحسن ابن املغلس البغدادي ،احد األولياء املشهورين ،وهو خال
الجنيد وأستاذه ،وتلميذ معروف الكرخي ،وكان يلزم بيته وال يخرج منه ،تويف يف بغداد يف رمضان سنة
253هـ 849/م.)50(32
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جامع الحنبيل وشعرات ال ّنبي “ص”
ويقع هذا الجامع يف البلدة القدمية ,وقد ذكر املقديس يف كتابه األنس الجليل  ,املسجد الحنبيل باسم
السابع
الجامع الغريب ,ألن موقعه كان يقع يف زمانه غريب املدينة  ,وقد دعي باسمه الحايل منذ القرن ّ
الهجري .و يعد هذا الجامع من مساجد نابلس القدمية .ويوجد يف هذا املسجد شعرات للّنبي صلىّ الله
عليه وسلّم  ,نقلت من اسطنبول تكرميا لنابلس ولعلامئها  .وعىل منربه اليوم الكتابة االتية :تجدد بناء
هذا املسجد  ,وترشف بالشعرات املحمديّة , ,بأمر الخليفة السلطان محمد رشاد الخامس نرصه الله سنة
1330هـ1911/م( .)51وقد حفظت الشعرات الطّاهرة التي جلبت من اآلستانة يف خزانة خاصة ,موضوعة
عىل ميني املحراب.
ويكتظ املسجد بالجمهور يف السابع والعرشين من رمضان للتّربك بها  .وقد حرضت بنفيس مرات كثرية
هذا املشهد  ,حيث كانت تخرج هذه الشّ عرات ويتربك بها املصلون وال ّزائرون  .إذ أن املشهد مؤثر  ,حيث
ترى ال ّناس يتربكون بها فرادى وجامعات .
مقام رجال العامود:
وهو مسجد ومقام عظيم ,يقع يف الشّ امل الشرّ قي ملدينة نابلس ،عند مضيق جبل جرزيم ،وقد وصف
هذا املقام الشّ يخ عبد الغني ال ّنابليس يف زيارته ملدينة نابلس ,فقال :ثم توجهنا إىل زيارة األنبياء األربعني
أهل الشهود ،الذين يسمون رجال العامود ،فدخلنا مقربة تلك البالد إىل مدفن عظيم مشتمل عىل أماكن
متعددة ،يف مثنى وآحاد ،وفيه مغارة مبني أعالها عىل شكل القرب ،ولها طاقة وهي مغارة األربعني ويف تلك
املغارة عمود ،فلهذا سموا رجال العامود .
ثم جلسنا حصة من الزمان يف ذلك املكان ،ودعونا الله تعاىل مبا تيرس من ال ّدعاء ،ثم دخلنا إىل مكان يف
داخل ذلك املدفن ،ينزل إليه بدرج يقال له مقام اإلمام عيل ريض الله عنه ،فيه محراب ،وعليه جاللة
ومهابة  ,فلعله رؤي هناك إما يف املنام وإ ّما يف اليقظة باعتبار التجيل يف عامل األوهام ،فوقفنا ودعونا الله
تعاىل ,ثم خرجنا إىل تلك الج ّبانة ،فزرنا ما فيها من القبور وحصلنا إن شاء الله تعاىل  ,عىل كامل األجور,
وقرأنا الفاتحة. )52(33
مقام الشيخ غانم:
يقع عىل جبل جرزيم إىل الشّ امل الشرّ قي من خرائب القلعة التي يظ ّن أنّها بنيت يف أيام (يستنيانوس)
ولعلّه يضم رفات احد بني غانم الذين يعود نسبهم إىل غانم بن عيل األنصاري الحزرجي ،ذكره اولياجلبي
يف سياحته  ,والشّ يخ عبد الغني ال ّنابليس يف رحلته سنة 1101هـ1689/م.
كام ذكره الشّ يخ مصطفى أسعد اللقيمي من بني غانم هؤالء منذ مائتني وستّني سنة .وقال :من املحتمل
أن يكون صاحب القرب هو غانم بن عيىس بن موىس بن الشّ يخ غانم املتوىف سنة 770هـ1368/م  .وأ ّن
املدفون بالقرب منه هو (قرب ولده الشيخ عبد السالم) ولعله والد العز بن عبد السالم بن غانم املقديس
سلطان العلامء” .وراجح أ ّن ال ّزاوية التي أقامها يف نابلس الشّ يخ عبد الله بن غانم بن عيل األنصاري كانت
تقوم يف هذه البقعة.)53(34.
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مقام مجري الدين:
يقع هذا املزار غريب املستشفى الوطني وعىل الطّريق املؤ ّدية إىل القدس يف أسفل عيبال .ويتألف من غرفة
م ّربعة الشكل فيها رضيح .وتوجد خارج الغرفة دوحة وارفة الظّل .ولهذا املقام أه ّمية كبرية أل ّن بعض
نساء البلدة ينذرن له النذور ويضئنه بالزيت ,ويقمن أفراحهن حوله ،لجامل املكان الطبيعي .فهو متنزه
السابع
بديع ،ببساتينه النرضة ,ومياهه الجارية ومناظره ال ّرائعة .وقد زاره اولياجلبي وال ّنابليس يف القرن ّ
عرش للميالد.
واعتقد انه يضم رفات “ األمري مجري الدين إبراهيم بن أيب بكر بن أيب زكرى” الذي استشهد بنابلس
سنة658هـ1259/م يوم غزاها التتار.)54(35
مقام عامد الدين:
يقع هذا املزار بالقرب من رأس جبل عيبال ،واىل الشّ امل من مزار زميله مجري الدين ،وليس له مكانه
مزار مجري ال ّدين ،ورمبا كان ذلك لبعده ووعورة الطرق املوصلة إليه .ومساحة الغرفة التي يقع فيها
الضرّ يح تقرب من خمسة وعرشين مرتا مربعا .وأ ّما الضرّ يح نفسه فكبري ,إذ يبلغ طوله أربعة أمتار.
وتتصل هذه الغرفة بغرفة أخرى واسعة ،هي مبثابة مسجد .فلها محراب واسع وق ّبة كبرية عالية .وقد
استعمل هذا البناء يف وقت ما زاوية للتّعبد ,عرفت باسم زاوية الشّ يخ عامد ال ّدين كام يتضح ذلك من
السائحان اولياجلبي وال ّنابليس يف
وقفية آلل البسطامي يرجع تاريخها إىل سنة 909هـ1503 /م وقد ذكرها ّ
رحلتيهام.)55(36
مقام مسجد الخرضى
وهو مسجد ومقام ذكره الشّ يخ عبد الغني ال ّنابليس فقال :ث ّم تو ّجهنا إىل جهة مسجد الخرضاء ,وهاتيك
ال ّروضة النرضاء ,وكانت ال ّنسامت عطرة الهبوب ,واألزاهري متنوعة الرضوب ,فدخلنا إىل جامع قديم
البنيان ,متهدم الجوانب واألركان  ,فيه بركة من املاء كبرية ,ذات الطول والعرض ,واملاء يجري فيها من
أفواه سواقيها ,وقبيل الربكة مسجد للصلوات.
ويف داخله مغارة يقال أ ّن والدة أوالد يعقوب عليهم السالم كانت فيها ,وأ ّن ذلك املسجد كله كان بيتا
ليعقوب عليه السالم. )56(3738
مصىل أدم:
السالم ،ذكره الشّ يخ عبد الغني ال ّنابليس
من املقامات املوجودة يف مدينة نابلس مصلىّ أدم أبو البرش عليه ّ
بعد أن زار مقام الشّ يخ غانم املقديس يف كتابه “الحرضة األنس ّية” فقال“ :ثم ذهبنا إىل مكان يقال له
والسالم ،وهو مكان واسع فيه منرب ومحراب ،وهو اآلن خراب .وكان أوال مصىل
مصىل أدم عليه ّ
الصالة ّ
والسالم كان يزرع الحنطة ،يف مرج ابن عامر،
البلدة يف العيدين بال ارتياب .قيل أ ّن أدم عليه ّ
الصالة ّ
املصىل ،ويذهب بعد ذلك الحني ،فيزرع الحنطة يف مرج ابن
بالقرب من جنني ،فكان يصيل الصبح يف هذا ّ
الصبح ركعتني ،ركعة شكرا لذهاب الظلمة ،وركعة شكرا لظهور النور كام هو
عامر ،ألنّه أول من صلىّ ّ
املصىل ،ودعونا الله تعاىل فيه لنا ولإلخوان ،”)57(39ومل أعرث عىل هذا املصىل
مقرر يف محله ،فدخلنا هذا ّ
واملقام حتى اآلن.
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الصديق
مقام ال ّنبي يوسف ّ
وهو مسجد ومقام إسالمي يقع رشق نابلس يف قرية بالطة  ,وقد أورد الشّ يخ عبد الغني ال ّنابليس ذكرا
السالم ,وهو
نبي الله العزيز يوسف عليه ّ
لهذا املقام فقال :وسار معنا جامعة منهم حتى وصلنا إىل مكان ّ
السالم كبري
عىل أرض مرتفعة ,حوله بنيان قديم متهدم  ,وهناك أشجار من ال ّزيتون وغريه .ورضيحه عليه ّ
عال مبني باألحجار والجري األبيض  ,وهو مدفون يف مغارة كبرية مبنيّة تحت ذلك القرب ,فجلسنا هناك
حصة وقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعاىل مبا تيرس لنا من ال ّدعاء.)58(40
وهذا املسجد واملقام إسالمي ,واخربين بعض أهايل بالطة ,أنّهم كانوا يف املايض القريب ,يصلون يف هذا
املقام ,إذ أنّه مسجد إسالمي ,وال حق لليهود فيه مثله مثل بقية املقامات واملزارات اإلسالم ّية يف فلسطني.
الصامدي ,ومقام الشّ يخ الرميل ,ومقام الشّ يخ مسعود ,ومقام
ومن املقامات يف نابلس مقام الشيخ مسلم ّ
الدرويش مراد الرومي وأخيه ,ومقام الشيخ غانم ,ومقام الشيخ الجاهد محمد وابنه .وهذه املقامات
يف مدينة نابلس وغريها ,وهناك العرشات من املقامات يف قرى نابلس املختلفة .وكذلك يف مدن ومناطق
مختلفة يف فلسطني وغريها.
لقد كانت مواسم الزيارات إىل املقامات واملزارات وال زالت يف مدينة نابلس خاصة وفلسطني عامة ،وبالد
العرب واملسلمني ،مظهرا من مظاهر العزة واألنفة ،والتشبث باألرض واملحافظة عليها ،ففي هذه املواسم
مثل موسم النبي موىس والنبي صالح وغريهام ترفع الرايات والبيارق ،ويسري الزوار فرادا وجامعات يف
مسريات حاشدة ،وهي تعد شكال من أشكال االستعراض العسكري والسيايس واملعنوي ضد املحتلني
الصليبيني والتتار قدميا ،والغزاة الجدد من اليهود الذين يحتلون فلسطني وغريهم.
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خالصة البحث ونتائجه

وبعد ,فقد حاولت يف هذا البحث املوسوم ب “ :املقامات واملزارات يف مدينة نابلس بني املوروث الديني
والرتايث” تسليط األضواء عىل موضوع يف غاية األهمية ,لتشعبه ,وكرثة اآلراء فيه ,واستندت فيه إىل املصادر
األساسية من القرآن والسنة املطهرة ,وكتب املصادر التاريخية ,واالستشهادات العملية التي أجازت بناء
هذه املقامات ,ومرشوعية زيارتها  ,وخلص هذا البحث إىل النتائج التالية:
مرشوعية بناء املقامات واملزارات ,فكثري من املساجد الرئيسة بنيت عىل قبور األنبياء والصالحني منها
املسجد الحرام ,حيث قرب إسامعيل عليه السالم وغريه ,كذا املسجد النبوي الذي يحتوي عىل قرب الرسول
صىل الله عليه وسلم ,وقرب أيب بكر ,وعمر وغريهم.
جواز الزيارات إىل املقابر عامة ,وأرضحة األنبياء واألولياء خاصة ,وأنها مندوبة ومباحة يف رشعنا الحنيف.
والصالحني ,من األمور التي
أن الت ّربك بتلك الزيارات وال ّدعاء ألصحابها ,والعظة بهم ,وتذكر سيد األنبياء ّ
حث اإلسالم عليها.
وإذا كان اإلسالم حث عىل زيارة القبور عموما  ,فمن باب أوىل زيارة قبور األنبياء واألولياء .إن هذه
خاصة ,وفلسطني عا ّمة.
املقامات واملزارات تعد معلام بارزا من معامل مدينة نابلس ّ
يحاول االحتالل اإلرسائييل االستيالء عىل بعض املقامات اإلسالمية ,فاألوىل بنا االهتامم بها ,والعناية لها.
املطلوب حامية تلك املقامات واملزارات وترميمها ,لتغدو رصوحا إسالمية ووطنية شامخة .و اعتبار
السياحي ,وهذه املقامات تعد من أهم تلك املعامل.
السياحة ال ّدينية من أهم مراكز الجذب ّ
ّ

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس

244

هوامش البحث:

1.1عبد الرحمن بن حسن الشيخ ,كشف القاء إبليس من البهرج والتلبيس عىل قلب داود بن جرجيس .ص.297
2.2عبد الرحمن بن حسن الشيخ ,كشف القاء إبليس من البهرج والتلبيس عىل قلب داود بن جرجيس.ص.297
3.3األزرقي ،محمد بن عبد الله ،أخبار مكة ،ص.68
4.4البخاري ،محمد ابن اسامعيل ،صحيح البخاري.3/29 ،
5.5البخاري ،مصدر سابق.1/19 ،
6.6عبد الرحمن بن حسن الشيخ ,نفس املرجع,ص.299
7.7سورة األحزاب آية 3
8.8سورة الدخان ،آية .26
9.9ابن منظور ,جامل الدين محمد بن مكرم االفريقي املرصي  ,ابن منظور ,لسان العرب  ,498\12بريوت ,دار صابر.
1010ابن منظور ,مصدر سابق 335-536\4 ,
1111سور ديل ,د.ج.د.د ,معجم التاريخ اإلسالمي  ,ترجمة أ  .الحكيم وآخرين  ,بريوت ,الدار اللبنانية للنرش الجامعي 2009,م ,ص 478
1212سور ديل  ,املرجع السابق  ,ص.478
1313صحيح مسلم  ,كتاب الجنائز .46-47\7,
1414موفق الدين عثامن ,مرشد الزوار إىل قبور األبرار.38\2,
1515أخرجه الرتمذي يف سننه ,وأبو القاسم الطرباين يف سننه ,وأحمد بن حنبل يف مسنده.
1616موثق الدين عثامن  ,مصدر سابق45\2,
1717موثق الدين عثامن  ,مصدر سابق 47\2
1818الشيخ نجم الدين الطبي  ,روافد اإلميان يف عقائد اإلسالم ص , 274بريوت  ,مطبعة الفرج  1425 ,ھ \2004م.
1919أبو حامد الغزايل  ,إحياء علوم الدين .258\1,
2020ابن منظور ,مصدر سابق . -397 10/395
2121الذّهبي  ,سري إعالم النبالء .213\3
2222ابن كثري ,البداية والنهاية . 2/335
2323السبيك ,طبقات الشافعية .233\2,
2424السهروردي ,وفاء الوفاء . 1/116
2525السهروردي ,مصدر سابق .1/116
2626ابن قيم الجوزية  ,الروح ,ص.51
2727نجم الدين الطبي ،مرجع سابق.357 ،
2828سورة املائدة اية . 35
2929ابن قيم الجوزيّة ,الروح ,ص ,16القاهرة  ,مكتبة الصفا 2002\1422 ,م
3030حمد الله الداجوري ,البصائر ملنكري التوسل باهل املقابر ص . 40
3131سورة األحزاب ،آية .45-46
3232سورة ال عمران ,اية .169
3333سورة النساء اية .69
3434حمد الله الداجوري ,مرجع سابق ص.24
3535ابن تيمية  ,قاعدة جليلة ,ص.73
3636جميل الزهاوي ،املرجع نفسه ،ص.65
3737جميل الزهاوي ،مصدر سابق ،ص.64
3838جميل الزهاوي  ,مصدر سابق ص . 65
3939ابن بطوطة  ,تحفة النظار يف عجائب األمصار . 1/47,
4040القلقشندي  ,صبح األعىش يف صناعة االنشاء . 10/103
4141عبد الله كلبونة  ,تاريخ مدينة نابلس  ,ص . 15 ,4
4242انظر :الدكتور جرب خضري البيتاوي ,بحض منشور بعنوان :نابلس يف كتب الجغرافييت والرحالة العرب واملسلمني ,جامعة النجاح الوطنية
. 1996,
4343جامعة القدس املفتوحة ،املأثورات الشعبية ،ص ،66منشورات جامعة القدس ،عامن ،األردن.1996 ،
4444كامل العسيل ،موسم النبي موىس يف فلسطني ،ص ،117عامن ،منشورات الجامعة األردنية.1990 ،

245

خزانة فلسطني التاريخية ()1

4545ابن خلكان ،وفيات األعيان ،1/373-375 ،تحقيق احسان عباس ،بريوت ،دار صادر1397 ،هـ1997/م.
4646مصطفى مراد الدباغ ,بالدنا فلسطني , -231 2/230,كفر قرع ,دار الهدى 14, 1991,مجلد .
4747عبد الغني النابليس ،الحرضة اإلنسية يف الرحلة القدسية ،ص ،74تحقيق أكرم العيل ،بريوت ،دار صادر.1411/1990 ،
4848عبد الغني النابليس ،مصدر سابق ،ص.78
4949عبد الغني النابليس ,مصدر سابق ص . 78
5050عبد الغني النابليس  ,مصدر سابق ص . 78
5151مصطفى مراد الدباغ ،بالدنا فلسطني.2/232 ،
5252مصطفى مراد الدباغ ,مرجع سابق . -227 5/226
5353عبد الغني النابليس ,مصدر نفسه ص . 80
5454مصطفى مراد الدباغ  ,مرجع سابق . 2/226 ,
5555مصطفى مراد الدباغ  ,مرجع سابق . 234 /2
5656مصطفى مراد الدباغ  ,مصدر سباق . 2/234
5757الشيخ عبد الغني النابليس  ,مصدر سابق ص . 344
5858الشيخ عبد الغني النابليس  ,مصدر سابق  ,ص. 80
5959إحسان النمر ،تاريخ جبال نابلس والبلقاء.4/170 ،
6060إحسان ال ّنمر ،مرجع سابق.4/172 ،
6161الشيخ عبد الغني النابليس  ,مصدر سابق  ,ص. 88

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس

246

مصادر البحث ومراجعه:

1.1القرآن الكريم.
2.2ابن بطوطة ،أبو عبد الله ،محمد بن عبد الله (ت779هـ1405/م) ،تحفة النظار يف غرائب األمصار ،بريوت ،مؤسسة الرسالة2 ،1985 ،ج.
3.3ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم (ت728هـ1352 /م ) ،قاعدة جليلة يف التوسل والوسيطة ،بريوت ،املكتبة اإلسالمية1390 ،هـ1970/م.
4.4ابن حنبل ،أحمد بن محمد( ،ت241هـ855/م) ،مسند أحمد بن حنبل ،الرياض ،بيت األفكار الدولية1419 ،هـ6 ،1998/ج.
5.5ابن خلكان ،أحمد بن محمد( ،ت681هـ 1282/م) ،وفيات األعيان ،تحقيق إحسان عباس ،بريوت ،دار صادر1397 ،هـ1976/م8 ،ج.
6.6ابن قيم الجوزية ،محمد بن أيب بكر( ،ت751هـ1350/م) ،الروح ،مكتبة الصفا1422 ،هـ2002/م.
7.7ابن كثري ،إسامعيل بن عمر( ،ت474هـ1372/م) ،البداية والنهاية ،بريوت ،مكتبة املعارف1398 ،هـ1977/م14 ،ج.
8.8ابن منظور ،محمد ابن مكرم( ،ت711هـ1311/م) ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر15 ،)-19( ،ج.
9.9األزرقي ،أبو الوليد محمد بن عبد الله بن احمد( ،ت250هـ864/م) ،أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار من األنام ،تحقيق رشدي صالح
ملحس ،بريوت ،دار األندلس1403 ،هـ1987/م.
1010البيتاوي ،جرب خضري ،نابلس يف كتب الجغرافيني العرب واملسلمني ،جامعة النجاح الوطنية ،كتاب نابلس بني املايض والحارض1996 ،م.
1111حسن الشيخ ،عبد الرحمن ،كشف ما ألقاه أبليس من البهرج والتلبيس عىل قلب داوود ابن جرجس ،الرياض ،دار العاصمة1415 ،هـ1995/م.
1212الدباغ ،مصطفى مراد ،بالدنا فلسطني ،كفر قرع ،فلسطني ،دار الهدى 14 ،1991 ،مجلد.
1313الرتمذي ،محمد بن عيىس( ،ت297هـ909/م) ،سنن الرتمذي ،القاهرة ،جمعية املكنز اإلسالمي1421 ،هـ2000/م2 ،ج.
1414جامعة القدس املفتوحة ،املأثورات الشعبية ،عامن ،األردن ،منشورات جامعة القدس املفتوحة1996 ،م.
1515الداجوري ،حمد الله ،البصائر ملنكري التوسل بأهل املقابر ،أستنبول ،تركيا.)-19( ،
1616الذهبي ،محمد بن محمد( ،ت748هـ1374/م) ،سري أعالم النبالء ،تحقيق شعيب األرناؤط وآخرين ،بريوت ،دار الرسالة1410 ،هـ1990/م،
25ج.
1717الزهاوي ،جميل ،الفجر الصادق يف الرد عىل منكري التوسل والكرامات والخوارق ،القاهرة ،مطبعة الواعظ يف مرص1332 ،هـ1911/م.
1818السبيك ،عبد الوهاب بن عيل( ،ت771هـ1319/م) ،طبقات الشافعية ،بريوت ،دار املعرفة1427 ،هـ1906/م.
1919السهروردي ،نور الدين عيل بن أحمد( ،ت911هـ1500/م) ،وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى ،تحقيق محمد محي الدين عبد املجيد ،بريوت،
دار الكتب العلمية1374 ،هـ1955/م.
2020سورديل ،د.ج.د ،معجم التاريخ اإلسالمي ،ترجمة أ .الحكيم وأخرين ،بريوت ،الدار اللبنانية للنرش الجامعي2009 ،م.
2121الطرباين ،سليامن بن أحمد( ،ت360هـ970/م) ،سنن الطرباين ،بريوت ،مؤسسة الرسالة1410 ،هـ1989/م4 ،ج.
2222الطبي ،نجم الدين ،روافد اإلميان يف عقائد اإلسالم ،بريوت ،مطبعة الفرج1425( ،هـ2004/م).
2323عثامن ،موفق الدين( ،ت615هـ1218/م) ،مرشد الزوار إىل قبور األبرار ،تحقيق محمد فتحي أبو بكر ،القاهرة1415 ،هـ1994/م.
2424العسيل ،كامل ،موسم النبي موىس يف فلسطني ،عامن ،منشورات الجامعة األردنية1990 ،م.
2525الغزايل ،أبو حامد محمد بن محمد( ،ت505هـ1111 /م)،إحياء علوم الدين ،القاهرة ،دار املعرفة1402 ،هـ1982/م).
2626القلقشندى ،أحمد بن عيل821( ،هـ1418/م) ،صبح األعىش يف صناعة اإلنشا ،تحقيق محمد حسني شمس الدين ،بريوت ،دار املكتبة العلمية،
1417هـ1987/م14 ،ج.
2727كلبونة ،عبد الله ،تاريخ مدينة نابلس ،نابلس( ،د،م)1992 ،م.
2828مسلم ،مسلم بن الحجاج( ،ت261هـ874/م) ،صحيح مسلم ،القاهرة ،مكتبة محمد وعيل صبح ،القاهرة ،مكتبة محمد وعيل صبح (3 ،)-19ج.
2929النابليس ،عبد الغني( ،ت1143هـ1730/م) ،الحرضة اإلنسية يف الرحلة القدسية ،تحقيق أكرم العيل ،بريوت ،دار صادر1411 ،هـ1990/م.

247

خزانة فلسطني التاريخية ()1

وثائق وصور:
مقام النبي يوسف بالطة – نابلس ()1

مقام الجنيد – نابلس ()2

مقام عماد الدين – نابلس ()3

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس

248

صور الشعرات النبوية في المسجد الحنبلي نابلس والمسلمون يتبركون بها ()4

مقام السري السقطي – نابلس ()5

مقام سفيان الثوري -نابلس ()6

249

خزانة فلسطني التاريخية ()1

( )4عبد الرحمن بن حسن الشيخ ,كشف القاء إبليس من البهرج والتلبيس عىل قلب داود بن جرجيس.ص.297
( )5عبد الرحمن بن حسن الشيخ ,نفس املرجع,ص.299
( )6سورة االحزاب اية 3
( )7سورة الدخان ،آية .26
( )8ابن منظور ,جامل الدين محمد بن مكرم االفريقي املرصي  ,ابن منظور ,لسان العرب  ,498\12بريوت ,دار صابر.
( )9ابن منظور ,مصدر سابق 335-536\4 ,
( )10سور ديل ,د.ج.د.د ,معجم التاريخ اإلسالمي  ,ترجمة أ  .الحكيم وآخرين  ,بريوت  ,الدار اللبنانية للنرش الجامعي 2009,م ,ص 478
( )11سور ديل  ,املرجع السابق  ,ص.478
( )12صحيح مسلم  ,كتاب الجنائز .46-47\7,
( )13موفق الدين عثامن  ,مرشد الزوار إىل قبور األبرار.38\2,
( )14أخرجه الرتمذي يف سننه  ,وأبو القاسم الطرباين يف سننه  ,وأحمد بن حنبل يف مسنده .
( )15موثق الدين عثامن  ,مصدر سابق45\2,
( )16موثق الدين عثامن  ,مصدر سابق 47\2
( )17الشيخ نجم الدين الطبي  ,روافد اإلميان يف عقائد اإلسالم ص , 274بريوت  ,مطبعة الفرج  1425 ,ھ \2004م.
( )18أبو حامد الغزايل  ,إحياء علوم الدين .258\1,
( )19ابن منظور ,مصدر سابق . -397 10/395
( )20الذّهبي  ,سري إعالم النبالء .213\3
( )21ابن كثري ,البداية والنهاية . 2/335
( )22السبيك  ,طبقات الشافعية .233\2,
( )23السهروردي ,وفاء الوفاء . 1/116
( )24السهروردي  ,مصدر سابق .1/116
( )25ابن قيم الجوزية  ,الروح ,ص.51
( )26املدخل يف زيارة القبور . 1/357 ,
( )27سورة املائدة اية . 35
( )28ابن قيم الجوزيّة  ,الروح  ,ص ,16القاهرة  ,مكتبة الصفا 2002\1422 ,م
( )29حمد الله الداجوري  ,البصائر ملنكري التوسل باهل املقابر ص . 40
( )30سورة األحزاب ،آية .45-46
( )31سورة ال عمران  ,اية .169
( )32سورة النساء اية . 69
( )33حمد الله الداجوري ,مرجع سابق ص.24
( )34ابن تيمية  ,قاعدة جليلة ,ص.73
( ) 35جميل الزهاوي ،املرجع نفسه ،ص.65
( )36جميل الزهاوي ،مصدر سابق ،ص.64
( )37جميل الزهاوي  ,مصدر سابق ص . 65
( )38ابن بطوطة  ,تحفة النظار يف عجائب األمصار . 1/47,
( )39القلقشندي  ,صبح األعىش يف صناعة االنشاء . 10/103
( )40عبد الله كلبونة  ,تاريخ مدينة نابلس  ,ص . 15 ,4
( )41انظر :الدكتور جرب خضري البيتاوي ,بحض منشور بعنوان :نابلس يف كتب الجغرافييت والرحالة العرب واملسلمني ,جامعة النجاح الوطنية 1996,
( ) 42جامعة القدس املفتوحة ،املأثورات الشعبية ،ص ،66منشورات جامعة القدس ،عامن ،األردن.1996 ،
( )43كامل العسيل ،موسم النبي موىس يف فلسطني ،ص ،117عامن ،منشورات الجامعة األردنية.1990 ،
()44ابن خلكان ،وفيات األعيان ،1/373-375 ،تحقيق احسان عباس ،بريوت ،دار صادر1397 ،هـ1997/م.
( )45مصطفى مراد الدباغ ,بالدنا فلسطني , -231 2/230,كفر قرع ,دار الهدى  14, 1991,مجلد .
( )46عبد الغني النابليس ،الحرضة اإلنسية يف الرحلة القدسية ،ص ،74تحقيق أكرم العيل ،بريوت ،دار صادر.1411/1990 ،
( )47عبد الغني النابليس ،مصدر سابق ،ص.78
( )48عبد الغني النابليس ,مصدر سابق ص . 78
( ) 49عبد الغني النابليس  ,مصدر سابق ص . 78
( )50مصطفى مراد الدباغ ،بالدنا فلسطني.2/232 ،

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس

250

( )51مصطفى مراد الدباغ ,مرجع سابق . -227 5/226
( )52عبد الغني النابليس ,مصدر نفسه ص . 80
( )53مصطفى مراد الدباغ  ,مرجع سابق . 2/226 ,
( )54مصطفى مراد الدباغ  ,مرجع سابق . 234 /2
( )55مصطفى مراد الدباغ  ,مصدر سباق . 2/234
( )56الشيخ عبد الغني النابليس  ,مصدر سابق ص . 344
( )57الشيخ عبد الغني النابليس  ,مصدر سابق  ,ص. 80
( )58الشيخ عبد الغني النابليس  ,مصدر سابق  ,ص. 88

251

خزانة فلسطني التاريخية ()1

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس

252

نابلس يف كتب الجغرافيني والرحالة
العرب واملسلمني
إعداد :د .جرب خضري
استاذ مساعد يف قسم اللغة العربية
كلية االداب
جامعة النجاح الوطنية
نابلس

253

خزانة فلسطني التاريخية ()1

وأحب
وأحب الشّ ام إىل الله تعاىل القدس.
حب البالد إىل الله الشّ ام.
ُ
ُ
“روى املرشف بسنده عن كعب قال :أَ ُ
القدس إىل الله تعاىل جبال نابلس ،ليأت َّني عىل ال ّناس زمان يتامسحونه بالحبال بينهم”        
مجري الدين الحنبيل :األنس الجليل2/75 ،

نابلس في كتب الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين
إعداد :د .جبر خضير البيتاوي

جامعة النجاح الوطنية/نابلس-فلسطني
من املعلوم أن نابُلُس مدينة فلسطينية عربية كنعانية من أقدم مدن العامل ،ونابلس بفتح النون وضم الباء
املوحدة الالم والسني مهملة .ورد ذكرها يف نصوص التوارة باسم شكيم“ :ثم أىت يعقوب ساملاً إىل مدينة
شكيم التي يف أرض كنعان”()1وتعني املنكب واملكان املرتفع ،وهي تسمية أطلقها الكنعانيون عندما قاموا
بتأسيسها وبنائها يف أواسط األلف الثالث قبل امليالد”)2(.
ومن تسمياتها نابُلُس :أي ناب الحية ،كام ذكر “ياقوت الحموي” املتوىف سنة 626هـ1228/م “ :كان يف
نابلس واد فيه حية عظيمة جدا ً ،يسمونها لُس فاحتالوا عليها حتى قتلوها ،وانتزعوا نابها وجاءوا بها
ناب لُس” كام وردت باسم نابلس يف التوراة السامرية “وقال
فعلقوها عىل باب هذه املدينة ،فقيل :هذا ُ
إرسائيل ليونس ،أليس اخوتك مرتعني بنابلس ،فقال :ألرسلك إليهم …،وأرسله من مرج حربون ،فجاء
نابلس”( )3ومن تسمياتها نيابولس مبعنى نابلس الجديدة ،وهي تسمية رومانية ،ومن تسمياتها سوفار
مبعنى السكر( .)4عرفت نابلس بجبل النار لقهرها الغزاة واملحتلني.
تحتل نابلس موقعاً متوسطاً بالنسبة ملدن فلسطني ،وقد أكسبها ذلك شهرة وأهمية .وحظيت مدينة نابلس
باهتامم الجغرافيني والرحالة العرب واملسلمني ،الذين أَظهروا لنا جوانب مه ّمة من حياة املدينة السياسية
والدين ّية والفكريّة ،وبينت مواقف أهلها ورجالها وعلامئها.
واملدينة ال زالت تفخر برتاثها وأمجادها ومواقف رجالها املتسمة باملحافظة عىل القيم والتقاليد العربية
واإلسالمية وشدة بأسهم بالجهاد واملقاومة.
وبوصفها مدينة قدمية أيضاً فقد تعاقب عىل السكن عىل أرضها أقوام عربية عرصا ً بعد عرص .وبرز العديد
من رجالها عىل مرسح األحداث السياسية والدينية والثقافية والعلمية وكانوا مصابيح المعة يف سجل
التاريخ العريب واإلسالمي.
وقد أوردت التوراة أهمية مدينة نابلس الزراعية والدينية فاتخذها يعقوب عليه السالم مسكناً له وألبنائه:
“ومىض أخوتُ ُه لريعوا غنم أبيهم عند شكيم ،فقال إرسائيل ليوسف أليس أخوتك يرعون عند شكيم ،تعال
فأرسلك إليهم .فقال :له هاأنذا .فقال له اذهب انظر سالمة أخوتك وسالمة الغنم و ُر َّد يل خربا ً ،فأرسله من
َوطاء َح ُربو َن فأىت إىل شكيم”(.)5
        كذلك فإن نابلس من األرض التي باركها الله تعاىل ،حيث قال تعاىل“ :سبحان الذي أرسى بعبده ليالً
من املسجد الحرام إىل املسجد األقىص الذي باركنا حوله لرنيه من آياتنا إنه هو السميع العليم”(.)6
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        أما أول إشارة من املؤرخني العرب واملسلمني إىل مدينة نابلس فكانت من “البالذري” صاحب كتاب
“فتوح البلدان” ،فقد أشار إىل فتحها من قبل القائد عمرو بن العاص عام 15هـ636/م فقال“ :وقد فتح
عمرو بن العاص كال من سبسطية ونابلس بعد أن أعطى أهلها األمان عىل أنفسهم وأموالهم ومنازلهم،
وأن الجزية عىل رقابهم والخراج عىل أرضهم”(.)7
        أما الجغرافيون والرحالة العرب واملسلمون فقد كان “اليعقويب” ( املتوىف سنة 278هـ891/م ) أول
من أوردها يف كتابه “البلدان” حيث ركز عىل موقعها الجغرايف الذي يقع بني جبلني مقدسني .وأشار إىل
وجود مدينة محفورة يف الصخر تحت املدينة ،مام يؤكد قدمها وعراقتها.
        ووصف أهلها بأنهم من العرب والسمرة .فقال“ :نابلس مدينة قدمية فيها الجبالن املقدسان .وتحت
املدينة مدينة منقورة يف حجر وبها اختالط من العرب والسامرة”()8
        أما اإلصطخري (املتوىف سنة 951 /340م ) وهو رحالة جغرايف ،فقد أشار إىل ارتباط السامرة بنابلس،
وكذلك كرثة مياهها الجارية ،ذكر ذلك يف كتابه“ :املسالك واملاملك”فقال“ :نابلس مدينة السامرة يزعمون
أن بيت املقدس هو نابلس وليس للسامرة مكان من األرض إال بها ،وليس بفلسطني بلدة فيها ماء جار
سواها ،وباقي رشب أهلها من املطر ،وزرعهم عليه”(.)9
        أما “ابن حوقل” ( املتوىف سنة 367هـ978/م ) فقد أورد بأن نابلس مدينة السامرية وذلك يف كتابه
“صورة األرض” ،وهو يكرر ما ذكره “اإلصطخري”(.)10
        ويبدو أن البشاري املقديس ( املتوىف سنة 387هـ977/م ) صاحب كتاب “أحسن التقاسيم يف معرفة
األقاليم” وهو رحالة وجغرايف مشهور ،فكان أول جغرايف ورحالة تحدث بيشء من التفصيل عن مدينة
نابلس ،ووصفها بأنها مدينة مضغوطة بني جبلني .ووصف شهرة املدينة التجارية ،وكرثة أسواقها ،وبنائها
الحجري فقال“ :نابلس يف الجبال كثرية الزيتون ،يسمونها دمشق الصغرى ،وهي يف واد قد ضغطها جبالن،
سوقها من الباب إىل الباب وآخر إىل نصف البلد ،الجامع يف وسطها ،مبلطة نظيفة ،لها نهر جار ،بناؤهم
حجارة ،ولها دواميس( )11عجيبة(.)12
وميكن أن نستنتج من النص الذي قدمه البشاري املقديس عن مدينة نابلس:
1.1أطلق عىل نابلس دمشق الصغرى لكرثة التشابه بني أهايل دمشق ونابلس يف العادات والتقاليد.
2.2نابلس مدينة مضغوطة تقع بني جبلني .تشتهر بكرثة أشجار الزيتون فيها.
3.3احتواء املدينة عىل أسواق طويلة وعامرة.
4.4وصف لنا مسجدها الجامع ،وركز عىل نظافة املدينة وانها مبلطة بالحجارة.
5.5كشف لنا البشاري املقديس من خالل النص مواد البناء املستخدمة يف املدينة وكرثة أزقتها وشوارعها
الضيقة املظلمة.
ويأيت السمعاين ( املتوىف سنة 562هـ1167/م ) ،ال ّرحالة واملحدث واملؤرخ املشهور إىل ذكر نابلس يف مؤلفه:
“األنساب” فيورد أنها من أمهات بالد فلسطني وحسانها ،وأورد لنا ذكر العامل “أبو بكر بن سهل النابليس”
املعروف بـ”الشيخ الشهيد”( ،)13وأورد لنا أنه بات عنده ليلتني ،ويف ذلك يقول“ :نابلس :بلدة من بالد
بت فيها ليلتني يف توجهي وسريي من بيت املقدس ،استوىل عليها الفرنج والسلطنة لهم .غري أن
فلسطنيُ ،
بها جامعة كثرية من املسلمني وبها الجامع ،ومسجد آخر للمسلمني( .)14وهي من أمهات بالد فلسطني
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وحسانها .واملنتسب إليها أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل النابليس الشيخ الشهيد”(. )15
ونستنتج من هذا النص ما ييل:
1.1أورد ضبط نابُلُس بقوله بفتح النون املنقوطة وضم الالم وكرس السني املهملة.
2.2ركز السمعاين عىل أهمية نابلس وأنها من أمهات بالد فلسطني.
3.3أشار إىل شهرة علامئها وصالبتهم بالحق أمثال أبو بكر النابليس الذي أفتى بقتال الفاطميني.
4.4وصف كرثة مساجدها .وركز عىل كرثة سكانها املسلمني.
أما “أسامة بن منقذ” ( املتوىف سنة 584هـ1188/م ) صاحب كتاب “االعتبار” فقد ركز عىل وصف شجاعة
أهلها املسلمني وهم تحت يد الفرنج ،وكيف كانوا يحتالون عىل قتلهم وكبس ضياعهم وتخريبها ،حيث
أورد ذلك أسامة بن منقذ فقال“ :وشهدت يوماً نابلس ،وقد احرضوا اثنني للمبارزة .وكان سبب ذلك أن
حرامية من املسلمني كبسوا ضيعة من ضياع نابلس فاتهموا بها رجالً من الفالحني .وقالوا هو ّ
دل الحرامية
عىل الضيعة”(.)15
        كذلك فقد نقل إلينا أسامة بن منقذ أن أهل نابلس من الرجال والنساء كانوا يتعاونون عىل قتل
الفرنج وحجاجهم .فقال“ :ومضيت مرة مع األمري معني الدين رحمه الله ،فنـزلنا نابلس فخرج إىل عنده
رجل أعمى وهو شاب مسلم ،وسألت عنه فخ ّربت أن أمه كانت مز ّوجة لرجل إفرنجي فقتله ،،وكان ابنها
يحتال عىل حجاجهم ويتعاون هو وأمة عىل قتلهم”(.)16
        نستنتج من ذلك أن أهل نابلس كانوا يدافعون عن أرضهم من الغرباء املغتصبني ،فكانوا أمنوذج
الجهاد والفداء ضد الفرنج ،فحق أن يطلق عىل هذه املدينة وجبالها “جبل النار” التي تحرق الغزاة
املحتلني.
        أما ابن جبري ( املتوىف سنة 614هـ1217/م ) .فقد وصف يف رحلته املشهورة غزو صالح الدين األيويب
ملدينة نابلس عندما كانت تحت يد الفرنج سنة 581هـ1184/م ،والتي اعتربها من أهم غزوات صالح
الدين ،والتي حدثت قبل سنتني من فتح صالح الدين لبيت املقدس سنة 583هـ1187/م .فقد داهمها
صالح الدين وهجم عليها بعسكره ،فتمكن من االستيالء عليها ،وسبى من فيها ،واخذ حصونها وضياعاً
فيها ،ويف ذلك يقول“ :فدهم مدينة نابلس وهاجمها بعسكره واستوىل عليها وسبى كل من فيها وأخذ
منها حصوناً وضياعاً”( )17كذلك فقد أورد فيها كيف متكن املسلمون من سبي كثريا ً من الفرنج وحصلوا
عىل غنائم كثرية من األمتعة والذخائر والنعم واملوايش كام وأنهم متكنوا من تخليص عدد كبري من أرسى
املسلمني ويف ذلك يقول “ :وامتألت أيدي املسلمني سبياً ال يحىص عدده من الفرنج ،وحصل املسمون منها
عىل غنائم يضيق الحرص عنها ،إىل ما اكتفت من املتعة والذخائر واألسباب واألثاث إىل النعم وال ُكراع ،إىل
غري ذلك”( .)18وقد وزع تلك الغنائم عىل املسلمني وعىل الجند فامتألت األيدي يسارا ً وغنى ،ويف ذلك
يقول“ :وكان من فعل هذا السلطان املوفق أن أطلق أيدي املسلمني عىل جميع ما احتازته وسلم لهم
ذلك .فاحتازت كل يد ما حوت وامتألت غنى ويسارا ً .وعفى الجيش عىل رسوم تلك الجهات التي م ّر عليها
من بالد الفرنج ،وآبوا غامنني فائزين بالسالمة .والغنيمة واإلياب .وخلصوا من أيدي الفرنج عددا ً كثريا ً من
أرسى املسلمني وكانت غزوة مل يسمع مثلها يف البالد”(.)19
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وميكن أن نستنتج من رواية ابن جبري ما ييل:
1.1أهمية مدينة نابلس العسكرية واالقتصادية والسياسية.
2.2كرثة خريات نابلس واعتبارها مركزا ً مهامً للفرنج لحصانتها ومنعتها.
3.3إن انتصار صالح األيويب عىل الفرنج يف غزوة نابلس قد أضعف معنويات الفرنج؛ لكرثة السبي الذي
حصل لهم.
4.4كام أن هذه الغزوة قد قوت معنويات املسلمني وشجعتهم عىل التقدم إىل بقية املدن والسيام بيت
املقدس.
5.5كان صالح الدين يركز عىل متاسك الجيش والشعب الذي يعترب أهم ركيزة من ركائز االنتصار.
ومن الجغرافيني العرب واملسلمني الذين ترجموا لنابلس “ياقوت الحموي” ( املتوىف سنة 626هـ1228/م )
يف كتابه “معجم البلدان” فيشري إىل أسباب تسمية نابلس بهذا االسم بأنه ترجع إىل أن حية عظيمة كانت
يف واد املدينة .وكانوا يسمونها “لُس” .فاحتالوا عليها حتى قتلوها وعلقوا نابها عىل باب املدينة فقيل هذا
ناب الحية ،فيقول“ :نابُلُس :بضم الباء املوحدة والالم والسني مهملة ،وسئل شيخ من أهل
ناب لُس ،أي ُ
ُ
املعرفة من أهل نابلس لِ َم سميت بذلك فقال :إنه كان ههنا واد فيه ح ّية قد امتنعت فيه ،وكانت عظيمة
جدا ً وكانوا يسمونها بلغتهم لُس ،فاحتالوا عليها حتى قتلوها وانتزعوا نابها وجاءوا بها فعلقوها عىل باب
ناب لُس أي ناب الحية .ثم كرث استعاملها حتى كتبوها متصلة نابُلُس هكذا غلب
هذه املدينة فقيل هذا ُ
هذا االسم عليها”(.)20
وقد أشار إىل أنها مدينة معروفة ومشهورة بأرض فلسطني تقع بني جبلني مستطيلة ال عرض لها .وتتميز
بكرثة مياهها .ويف ذلك يقول“ :وهي مدينة مشهورة بأرض فلسطني بني جبلني مستطيلة ال عرض لها كثرية
املياه ألنها لصيقة يف جبل ،أرضها حجر”(.)21
ويشري ياقوت الحموي بأن بظاهر املدينة جبالً ذكروا أن آدم سجد فيه ،ويذكر كذلك جبل جرزيم فيشري
إىل أن اليهود يعتقدون بأن الذبيح كان إسحاق عليه السالم وأنّه ت َّم فيه ،ويشري إىل أن السمرة تصيل إليه،
وهذا السبب يف كرثة تواجدهم يف املدينة.
        ويف هذا يقول“ :وبظاهر نابلس جبل ذكروا أن آدم عليه السالم سجد فيه ،وبها الجبل الذي تعتقد
اليهود أن الذبح كان عليه ،وغرهم أن الذبيح إسحاق عليه السالم ،والسمرة تصيل إليه”(.)22
        وينسب إىل نابلس كثري من العلامء منهم :أحمد بن سهل بن نرص أبو بكر الرميل ويعرف بابن
النابليس وأبو سليامن النابليس وغريهام.
ونستنتج مام ذكره ياقوت الحموي عن نابلس:
1.1نابلس مدينة عريقة كرثت حولها األساطري.
2.2وهي مدينة مشهورة بأرض فلسطني.
3.3تتميز بكرثة املياه والينابيع فيها.
4.4وهي مدينة مقدسة.
5.5يكرث فيها العلامء العاملون الذين رفضوا حكم الفاطميني وأعلنوا الجهاد واملقاومة ضدهم أمثال ابن
النابليس.
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أما اإلدرييس ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله ( املتوىف سنة 646هـ1165/م ) .فقد تحدث عن مدينة
نابلس يف كتابه “نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق” ،فقال“ :ونابلس مدينة السامرية ،وبها البرئ التي حفرها
يعقوب عليه السالم ،وبها جلس السيد املسيح وطلب من املرأة السامرية املاء ليرشب وعليه اآلن كنيسة
حسنة”( .)23فقد تناول نابلس بأنها مدينة السامرية وذكر أن بها برئ يعقوب عليه السالم ،وأن السيد
املسيح م ّر بها فقط دون أن يتعرض ليشء من خصائصها أو وصف للمدينة.
        أما القزويني ،زكرياء بن محمد بن محمود ( املتوىف سنة 682هـ1282/م ) الذي كان رحالة ،فقد
جمع كل ما وقع له وعرفه ،وسمع به وشاهده من أحوال البالد والعباد ،وصنفه يف كتاب أطلق عليه “آثار
البالد وأخبار العباد” ،فقد وصف نابلس بأنها مدينة مشهورة بأرض فلسطني .وهي مدينة مستطيلة تقع
بني جبلني فقال :نابُلُس مدينة مشهورة بأرض فلسطني بني جبلني مستطيلني ال عرض لها .وأورد كذلك بأنها
مكان اجتامع السامرة ،حيث يصفهم بأنهم طائفة من اليهود ،الذين يعتربونهم طائفة مبتدعة ومنهم من
يرى يف السامرة كفار ملة اليهود .ويف ذلك يقول عنهم“ :وبها اجتامع السامرة ،وهم طائفة من اليهود،
واليهود بعضهم يقول :إنهم مبتدعة مللتنا! ومنهم من يقول إنهم كفار ملتنا”( .)24وأشار القزويني إىل
تسمية نابُلُس بهذا االسم فيذكر عن مشايخ أهل نابلس أنها ت ُنسب إىل ظهور تنني عظيم له ناب ضخم،
فتوسل الناس إىل الله بالصالة والدعاء حتى أراحهم منه فعلقوا هذا الناب عىل باب املدينة ليتعجب الناس
منه ويف هذه التسمية يقول“ :ذكر بعض مشايخ نابُلُس أنّه ظهر هناك تنني عظيم فتوسل الناس يف هالكه
وكان شيئاً هائالً له ناب عظيم ،فعلّقوا نابه هناك ليتعجب الناس من عظمها”(.)25
        ويقدم القرطبي ( املتوىف سنة 693هـ1293/م ) ،املؤرخ واملحدث واملفرس وصفاً لحياء نساء نابلس
وعفافهن يف كتابه “الجامع ألحكام القرآن” يف ٍ
نص نقله عن ابن العريب( ( )26املتوىف سنة 543هـ1148/م
) فيورد أنه ما رأى يف رحالته أصون وال أعف من نساء نابلس .وانه مل يشاهد أحدا ً منهن إال وهن ذاهبات
إىل الصالة يوم الجمعة فقط ،برغم أنه زار ألف قرية ،وعن ذلك يقول :يف تفسري قوله تعاىل“ :وقرن يف
بيوتكن وال تربجن ت ُرب َج الجاهلية وأقمن الصالة وآتني الزكاة ،واطعن الله ورسوله”(.)27
«        لقد دخلت نيفاً عىل ألف قرية ،فام رأيت نسا ًء أصون عياالً ،وال أعف نسا ًء من نساء نابلس ،التي
ُرمي بها الخليل صىل الله عليه وسلم ،فام رأيت امرأة يف طريق نهارا ً إال يوم الجمعة ،فإنهن يخرجن إليها
حتى ميتلئ املسجد منهن فإذا قضيت الصالة ،وانقلنب عىل منازلهن مل تقع عيني عىل واحدة منهن إىل يوم
الجمعة األخرى .وقد رأيت باملسجد األقىص عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن فيه”(.)28
ومن أشهر املؤلفني الذين تحدثوا عن نابلس “شيخ الربوة الدمشقي” ،شمس الدين أبو عبد الله محمد
أبو طالب األنصاري ( ،ت 727هـ1327/م ) يف كتابه “نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر” أورد فيها وصفاً
دقيقاً لهذه املدينة يف عرصه ،وما تتميز به من كرثة مياهها وينابيعها وحامماتها ،ومن السامت العامة التي
أوردها عن نابلس:
1.1نابلس عاصمة إقليم السامرة.
2.2تتميز بخصوبة أرضها وكرثة أشجارها وخرضتها.
3.3مدينة واسعة بني جبلني.
4.4تكرث بها الينابيع واملياه الجارية.
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5.5تتصف نابلس بكرثة حامماتها الجميلة واملريحة.
6.6مييل أهلها إىل التدين واالشتغال بقراءة القرآن الكريم ليالً ونهارا ً ،وكرثة حلقات العلم .
 7.7وصفها بأنها عبارة عن قرص فسيح تكرث فيه البساتني والجنات.
8.8خصها الله بالشجرة املباركة وهي الزيتون.
9.9أكرث بلدة يف فلسطني تشتهر بشجرة الزيتون ،ولذا فهي تصدر الزيت إىل الديار املرصية والشامية
والحجاز.
1010تشتهر نابلس بصناعة الصابون الذي يصدر إىل بالد كثرية.
1111تعترب مثارها ومنها البطيخ من أحىل مثار بقاع األرض.
1212يوجد بها طائفة السمرة وعالقتهم جيدة مع أهلها املسلمني.
ويف وصف مدينة نابلس وصفاتها يقول شيخ الربوة الدمشقي يف كتابه “نخبة الدهر يف عجائب الرب
والبحر”:
“وإقليم سامرة ومدينته نابلس مدينة خصبة نزهة بني جبلني متسعة ما بينهام ذات مياه وحاممات ط ّيبة
وجامع حسن تقام فيه الصلوات وكثري قراءة القرآن به ليالً ونهارا ً واالشتغال فيه كثري .وهي كأنها قرص
خصها الله تبارك وتعاىل بالشجرة املباركة وهي الزيتون ويحمل زيتها إىل الديار املرصية
يف بستان ،وقد ّ
والشامية والحجاز والرباري مع العربان ويحمل إىل جامع بني أمية منه ألف قنطار بالدمشقي ،ويعمل
فيه الصابون الرقي ،الذي يحمل إىل سائر البالد التي ذكرنا وإىل جزائر البحر الرومي .ولها البطيخ األصفر
الزائد الحالوة عىل جميع بطيخ األرض .ولها الجبالن طور زيتا وإليهام حج السامرة {وقربانهم عىل الطور،
يذبحون الخرفان ويحرقون لحومها} .وال توجد يف بلد من البلدان من السامرة ما يوجد منهم بها ويقولون
إنهم ال يبلغون يف بلد منهم األلف أصالً ،ويقال أنه إذا اجتمع يف طريق مسلم ويهودي وسامري ونرصاين
رافق السامري املسلم”(.)29
        ويصف ابن بطوطة ( املتوىف سنة 779هـ1377/م ) نابلس يف رحلته حينام وصل إليها بأنها مدينة
عظيمة تكرث بها األشجار واألنهار والينابيع فقال“ :ثم خرجت منها إىل مدينة نابلس .وهي مدينة عظيمة،
كثرية األشجار ،مطردة األنهار”(.)30
        كام وصفها باشتهارها بشجرة الزيتون الذي يحمل زيتها إىل مرص والشام ،كذلك تشتهر بصناعة
الحلوى من الخروب ،وكذا البطيخ ،ويف ذلك يقول“ :من أكرث بالد الشام زيتوناً ،ومنها يحمل الزيت إىل
مرص ودمشق .وبها تصنع حلواء الخروب وتجلب إىل دمشق وغريها .وكيفية عملها أن يطبخ الخروب ثم
يعرص ويؤخذ ما يخرج منه من الرب فتصنع منه الحلواء ،ويجلب ذلك الرب إىل مرص والشام ،وبها البطيخ
املنسوب إليها وهو طيب وعجيب”()31
        وقد وصف كذلك مسجدها الجامع الذي يتميز بغاية اإلتقان والحسن ،يتوسطه بركة ماء .وهو
الجامع املعروف اآلن بـ “الجامع الصالحي الكبري” ويف وصفه يقول“ :واملسجد الجامع يف نهاية اإلتقان
والحسن ،ويف وسطه بركة ماء”(.)32
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وميكن أن نستنتج من النص الذي قدمه ابن بطوطة عن مدينة نابلس:
1.1نابلس مدينة وليست بلدة أو قرية ،وهي ليست مدينة فحسب ،بل وصفها بأنها مدينة عظيمة كثرية
األشجار واملياه.
2.2مدينة من أشهر مدن الشام يف الزيتون .فهي تنتج الزيت وتصدره إىل مرص والشام.
3.3مدينة صناعية تجارية وال سيام صناعة الحلويات الذي ينتج محلياً من الخروب وغريه ،ويُص ّدر إىل
الشام ومرص وغريها.
 4.4مدينة زراعية حتى أن هناك مثارا ً تنسب إليها مثل البطيخ النابليس.
5.5مدينة إسالمية تكرث بها املساجد ،وبها مسجد جامع كبري وهو املسجد الصالحي الكبري حالياً.
أما القلقشندي ( املتوىف سنة 821هـ1418/م ) الكاتب والناقد املعروف فقد ذكر نابلس يف كتابه «صبح
األعىش يف صناعة اإلنشاء” فوصفها بأنها مدينة عظيمة فهي مدينة تكفي ذاتها لذلك فهي مدينة يحتاج
إليها وال تحتاج إىل غريها.
        وقد وصف ابن حوقل نابلس اشتهارها بكرثة املياه والينابيع فيها.كام ذكر بأنها مدينة السامري
فقال“ :نابلس من جند األردن ،وهي مدينة يحتاج إليها وال تحتاج إىل غريها .قال ابن حوقل :وليس
بفلسطني بلدة فيها ماء جا ٍر سواها ،وباقي ذلك رشب أهلها من املطر ،وزرعهم عليه .وكانت السامرة يف
الزمن املتقدم ال توجد إال بها ،وبها الجبل الذي يحج إليه السامرة”()33
        ويصف مجري الدين الحنبيل املؤرخ يف كتابه “األنس الجليل يف تاريخ القدس والخليل” ( املتوىف سنة
927هـ1521/م ) نابلس بكرثة مياهها وعيونها الجارية ،كذلك كرثة أشجارها والسيام الزيتون ،إضافة لكرثة
فواكهها .وقد ركز عىل أهميتها الدينية والتاريخية وكرثة علامئها .ويف ذلك يقول“ :نابلس مدينة باألرض
املقدسة مقابل بيت املقدس من جهة الشامل مسافة يومني بسري األثقال ،خرج منها كثري من العلامء
واألعيان ،وهي كثرية األعني واألشجار والفواكه ،ومعظم األشجار بضواحيها الزيتون ،وبها كثري من السمرة
وقد قيل أن سيدنا يوسف عليه السالم قربة بالقرب من نابلس ومبدينة نابلس مشهد يقال أ ّن به أوالد
يعقوب عليه السالم أجمعني”(.)34
        فقد ركز املؤلف عىل فضائل نابلس فأورد رواية لكعب األحبار ،من ذلك حديث املرشف الذي رواه
وأحب القدس إىل
وأحب الشّ ام إىل الله تعاىل القدس.
حب البالد إىل الله الشّ ام.
ُ
ُ
بسنده عن كعب قال“ :أَ ُ
الله تعاىل جبال نابلس ،ليأت َّني عىل ال ّناس
زمان يتامسحونه بالجبال بينهم”()35
        ونختم حديثنا عن مدينة نابلس يف كتب الجغرافيني والرحالة العرب واملسلمني بعرض املادة القيمة
التي زودنا بها الشيخ عبد الغني النابليس الرحالة واملتصوفة املشهور (     املتوىف سنة 1143هـ1732/م )
يف “رحلته الحرضة األنسية يف الرحلة القدسية”        و “الرحلة الحجازية”.
       كذلك وصف املدينة بأنها بلدة مباركة ،وأورد كذلك الطواحني املحفوفة باملياه والبساتني .كذلك
حسن استقبال أهلها للضيف فقال فيها“ :فلام أقبلنا عىل ذلك الوادي املبارك ،ونفح علينا ذلك النسيم
الذي يف طيبه ال يُشارك ،وأقبلنا عىل تلك الطواحني املحفوفة باملياه والبساتني ،استقبلنا جامعة من أهلها،
كانوا هناك لنا منتظرين ،بقصد اللقاء واالجتامع عىل عادة املحبني”.
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        وقد خرجوا للقائنا بأجمعهم وأرفعهم وأوضاعهم من كبري وصغري ورشيف وحقري وخطري ،وهم
يتلون أمامنا الربأة الرشيفة(.)36
        وقد ذكر لنا يف رحلته كرثا ً علامئها وأعيانها واشتهارها بكرثة مساجدها واملقامات فيها .وختاماً فقد
مدحها الشيخ عبد الغني النابليس بهذه األبيات الشعرية:
        زرتُ يف بلدتنـا نـابلس       أهـل أصل يف العال منغرس
        أهـل إكرام وجود وتقى       ما لهم غري الهوى من حدس
        عندهم آنست نورا ُ المئاً        مثل مـوىس طـالباً للقبس()37
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املصادر واملراجع

1.1القرآن الكريم.
2.2ابن بطوطة ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم الطنجي (ت779هـ1377/م) ،تحفة النظار يف غرائب األمصار ،تحقيق عيل املنترص
الكناين ،بريوت ،مؤسسة الرسالة1405 ،هـ1985/م2 ،ج .
3.3ابن جبري ( ت 614هـ1217/م ) ،تذكرة باألخبار عن اتفاقات باألسفار ،بريوت ،دار بريوت للطباعة والنرش1399 ،هـ1979/م .
4.4ابن حوقل ،أبو القاسم محمد النصيبي ( ت 367هـ978/م )،صورة األرض ،بريوت ،منشورات دار مكتبة الحياة. ) -19 ( ،
5.5ابن منظور ،جامل الدين محمد بن مكرم ( ،ت 711هـ1311 /م ) ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر1990 ،م15 ،ج .
6.6أسامة بن منقذ ( ،ت 584هـ1188 /م ) ،االعتبار ،تحقيق قاسم السامرايئ ،الرياض ،دار األصالة للثقافة1987 ،م .
7.7اإلدرييس ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله ( ،ت 646هـ1165/م ) ،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،بريوت ،عامل الكتب1409 ،هـ1989/م .
8.8اإلصطخري ،أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ( 367هـ978 /م ) ،املسالك واملاملك ،نرشه دي غوي ،بريوت ،د.ت. )-19( ،
9.9البشاري املقديس ( ،ت 387هـ977 /م ) ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،القاهرة ،مكتبة مدبويل1995 ،م .
1010البالذري ،أبو الحسن أحمد بن يحيى ( ت 229هـ892/م ) ،فتوح البلدان ،تحقيق محمد رضوان ،بريوت ،املكتبة التجارية الكربى1932 ،م .
1111البيشاوي ،سعيد ،نابلس يف عرص الحروب الصليبية ،عامن ،د .ن1990 ،م .
1212السمعاين ،أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ( ت 562هـ1167/م ) ،األنساب ،تحقيق عبد الله البارودي ،بريوت ،دار الكتاب العلمي،
1408هـ1988/م .
1313شيخ الربوة الدمشقي ،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أيب طالب األنصاري الصويف ،كتاب نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر ،بريوت ،د.ن
. ) -19 ( ،
1414عبد الله األصفهاين أبو نعيم أحمد ابن عبد الله (ت 430ه1031 /م)  :حلية األولياء  ،بريوت  ،املكتبة السلفية دار الفكر 10 ، )-19( ،ج .
1515عبد الغني النابليس ،عبد الغني بن إسامعيل بن إبراهيم الدمشقي1143 (                       ،هـ1730/م ) ،الحرضة األنسية يف الرحلة
القدسية ،تحقيق أكرم الحلبي ،بريوت ،دار صادر1411 ،هـ1990/م .
1616الكتاب املقدس ،التوراة ،سفر التكوين.
1717كحالة ،عمر رضا ،معجم املؤلفني ،بريوت ،مكتبة املثنى 15 ،) -19 ( ،ج .
1818كلبونة ،عبد الله ،تاريخ مدينة نابلس ،د.ن 1992 ،م .
1919املساجد األثرية يف مدينة نابلس ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،جامعة القدس  ،املعهد العايل لآلثار اإلسالمية. 1998 ،
2020القرطبي ،أبو عبد الله محمد بن احمد األنصاري ( ت 693هـ1293/م ) ،الجامع ألحكام القرآن ،القاهرة ،دار الكتاب العريب1387 ،هـ1967/م.
2121القزويني ،زكريا محمد بن محمود ( ت 682هـ1282 /م ) ،آثار البالد وأخبار العباد ،بريوت ،دار صادر.) -19 ( ،
2222القلقشندي ،أحمد بن عيل بن عمر بن صالح ( ت 821هـ1118/م ) ،صبح األعىش يف صناعة اإلنشاء ،تحقيق محمد شمس الدين ،بريوت ،دار
الكتب العلمية1407 ،هـ1987/م15 ،ج .
2323مجري الدين الحنبيل ( ت 927هـ1118/م ) ،األنس الجليل يف تاريخ القدس والخليل ،عامن ، ،مكتبة املحتسب1973 ،م .
2424ياقوت الحموي ( ،ت 662هـ1282 /م ) ،معجم البلدان ،تحقيق فريد الجندي ،بريوت ،دار الكتب العلمية1410 ،هـ1990 /م .
2525اليعقويب ،أحمد بن يعقوب ( ،ت 278هـ891/م ) كتاب البلدان ،ليدن ،مطبعة ليدن ،نرشة دي غوي1892 ،م .
2626يوسف املزي جامل الدين أبو الحجاج ( ،ت742ه 1314/م)  :تهذيب الكامل يف أسامء الرجال  ،بريوت  ،دار الفكر 1994 ،م 22 ،ج .

( )1الكتاب املقدس :سفر التكوين “ ،”33بريوت :دار الكتاب املقدس ،ص. 55
( )2سعيد البيشاوي :نابلس يف عرص الحروب الصليبية ،عامن (د.ن) ،1990ص. 35
( )3ياقوت الحموي:معجم البلدان . 5/288 ،عبد الله كلبونة :تاريخ مدينة نابلس ،نابلس :د.ن، 1992،ص ، 4ترجمة التوراة السامرية ،الكاهن عبد
املعني صدقه السامري ،نابلس ( د.ن ) ،1978 ،ص. 49-50
( )4عبد الله كلبونة ،مرجع سابق ،ص. 4
( )5التوراة ،سفر التكوين  ،37ص. 62
( )6سورة اإلرساء آية. 1 :
( )7البالذري أبو الحسن احمد بن يحيى بن جابر ( ت 229هـ 892م ) فتوح البلدان ،تحقيق رضوان محمد رضوان ،بريوت1983 :م ،ص. 34
( )8اليعقويب :احمد بن يعقوب ( ت 278هـ891 /م ) :كتاب البلدان ،مطبعة ليدن  ،نرشة دي غوي1892 ،م ,ص. 116
( )9االصطخري :أبوا إسحق إبراهيم بن محمد (ت 340هـ951/م ) ،املسالك واملاملك .نرشه دي غوي ،1987 ،ص. 58
( )10ابن حوقل أبو القاسم محمد النصيبي ( ت 367هـ978/م ) :صورة األرض ،بريوت ،منشورات دار مكتبة الحياة ،ص. 159
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( )11دواميسَ :د َمس الظال ُم وادمس وليل دامس إذا اشتد وأظلم ،وقد دمس الليل يد ِمس ويد ُمس دمساً وداموساً وأدمس :أظلم ،وقيل اختلط
ظالمه .والدمس ما غُطي ،والدمياس :الرسداب املظلم –وهو املكان العميق املظلم وهذا يعني كرثة ازقتها املغطاة املظلمة -ابن منظور :لسان العرب،
6م .87-88بريوت ،دار صادر 1990 ،ط. 3
( )12البشاري املقديس ( :ت 387هـ977/م ) :أحسن التقاسم يف معرفة األقاليم .القاهرة ،مكتبة مدبويل1995 ،م ،ص. 174
( )13هو أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل املعروف بابن النابليس عرف بزهده وتعبده وصالحه ، ،فقد كان ذا قوة وصالبة يف الرأي ،كام كان شديد
العداء للفاطميني وهو العداء الذي كلفه حياته سنه 362هـ876/م  ،ياقوت الحموي :معجم البلدان.5/288 ،
( )14وتدل هذه العبارة عىل وجود مسجدين يف هذه املدينة يف تلك الفرتة ،وهام مسجد الجامع الصالحي الكبري ،وهو املسجد الذي كانت تقام فيه
صالة الجمعة ،إضافة اىل بقية الصلوات .أما املسجد اآلخر فهو مسجد الساطون،
أنيش يف املدينة بعد الفتح اإلسالمي ،كام جاء يف النقش الرخامي الواقع يف ساحة املسجد ،وفيه عبارة املسجد العمري ،مام يعني أنه
وهو اول مسجد ْ
كان يعود بأصوله التاريخية اىل عهد الخليفة عمر بن الخطاب ،كلبونة ،املساجد األثرية ،رسالة ماجستري غري منشورة.
( )15السمعاين ،األنساب. 5/441 ،
( )15أسامة بن منقذ (ت 584هـ1188/م ) :االعتبار ،تحقيق قاسم السامرايئ ،الرياض ،دار األصالة للثقافة ،ص. 157
( )16أسامة بن منقذ :املصدر السابق ،ص. 158
( )17ابن جبري ( ت 614هـ1217/م ) :تذكرة باألخبار عن اتفاقات باألسفار ،بريوت ،دار بريوت للطباعة والنرش1399 ،هـ1979/م ،ص. 272
( )18ابن جبري :املصدر السابق ،ص. 272
( )19ابن جبري املصدر نفسه ،ص. 272
( )20ياقوت الحموي ( ت 662هـ1228/م ) ،معجم البلدان ،تحقيق فريد الجندي ،بريوت ،دار الكتب العلمية1410 ،هـ1990/م ج ،5ص. 288-289
( )21ياقوت الحموي :املصدر السابق ،ج ،5ص. 288
( )22ياقوت الحموي :املصدر نفسه ،ج. 5/288
( )23اإلدرييس ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله ( ت646/1165م ) ،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،بريوت ،عامل الكتب1409 ،هـ1989/م ،ج1/356
.
( )24القزويني ،زكرياء محمد بن محمود ( ت 682هـ1282/م ) ،آثار البالد وأخبار العباد ،بريوت ،دار صادر ،ص،203ص. 277
( )25القزويني :املصدر السابق ،ص. 277
( )26ابن العريب :أبو بكر محمد بن عبد الله املعروف بابن العريب ،فقيه ومحدث ومؤرخ أندليس تويف سنة 543هـ1148/م .
( )27سورة األحزاب ،آية . 32
( )28القرطبي :أبو عبد الله محمد بن احمد األنصاري ( ت 693هـ1293/م )،الجامع ألحكام القرآن ،القاهرة ،دار الكتاب العريب1387 ،هـ1967/م .
( )29شيخ الربوة الدمشقي ،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أيب طالب األنصاري الصويف :كتاب نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر ،د.ن   .ال ت
،ص. 200-201
( )30ابن بطوطة ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم الطنجي ( ت779هـ1377/م ) تحفة النظار يف غرائب األمصار ،تحقيق عيل املنترص
الكناين ،بريوت ،مؤسسة الرسالة1405 ،هـ1985/م ،ج ،1ص. 80
( )31ابن بطوطة :املصدر السابق ،ص. 80
( )32ابن بطوطة :املصدر ،ص. 80
( )33القلقشندي ،أحمد بن عيل بن عمر بن صالح ( ت 821هـ1118/م ) صبح األعىش يف صناعة اإلنشاء
( )34مجري الدين الحنبيل ( ت 927هـ1118/م ) :األنس الجليل يف تاريخ القدس والخليل ،عامن ، ،مكتبة املحتسب1973 ،م. 2/75 ،
( )35مجري الدين الحنبيل  :املصدر نفسه . 75/ 2 ،
     حاولت جاهدا ً التعرف إىل املصدر األول الذي استند عليه مجري الدين الحنبيل يف نقل هذه الرواية ،فلم أعرث عليها سوا ًء يف
كتب السنن أو يف كتب التاريخ أو كتب التفسري املختلفة  ،ولعل مجري الدين الحنبيل سمعها مشافهة  ،من غريه فسجلها يف كتابه
=                                                                                      .
= وسياق هذه العبارة يشري إىل قدسية نابلس وجبالها  ،فهي أرض مباركة من الله يتربك بها الناس  .وقد كان مسكن كثري من األنبياء والعلامء
والصالحني  .وهذه الرواية تؤخذ من باب فضائل البلدان واألعامل وليس يف مجال العقيدة  ،أو الحالل والحرام وهذه الرواية لكعب ابن ماتع
الحمريي املعروف بكعب األحبار أسلم يف خالفة أيب بكر ويقال يف خالفة عمر ابن الخطاب وروى أحاديث كثرية أخذها عن صهيب الرومي وعمر ابن
الخطاب وروى له كثري من رواة الحديث .
     وأكرث من ذكر فضائل بيت املقدس يف مروياته  .وكان عىل دين اليهود فأسلم  ،وقدم املدينة  ،ثم خرج إىل الشام وسكن حمص وتويف بها سنة32
ه  .انظر ،أبو نعيم األصفهاين  :حلية األولياء  ، 1-48 / 6 ،ياقوت الحموي  :معجم البلدان  ، 289 288- / 5 ،املزي تهذيب الكامل. 402 - 399 / 15 ،
( )36عبد الغني النابليس ( ت 1143هـ1732/م ) :الحرضة األنسية يف الرحلة القدسية ،تحقيق أكرم الحلبي ،بريوت دار املصادر1411 ،هـ1990/م ،
ص. 74
( )37عبد الغني النابليس :املصدر نفسه ،ص. 82
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ملخص
جاءت هذه الدراسة بعنوان “ :دور فالحي جبل نابلس يف معمعة الثورة العربية الفلسطينية الكبرُ ى
1936ـ . ”1939وتتعلق الدراسة البحثية مبنطقة جبال نابلس أو ما أطلق عليه جبل النار والحقا باسم
“مثلث الرعب” يف زمن الثورة العربية الفلسطينية الكربى والتي استغرقت ثالثة أعوام .
اتبع املؤلف يف دراسته أسلوب الوصف التاريخي والتحلييل واعتمد عىل أشكال مختلفة من جمع وتدوين
املعلومات سواء باستخدام املصادر واملراجع كالكتب والبيانات واملنشورات الثورية وأخبار الصحف
الفلسطينية والعربية واللقاءات امليدانية.
كتب الباحث حول محاوالت الغزو االستعامري لبالدنا ودور جبل نابلس يف مقاومة نابليون وغريها من
الحمالت والتدخالت واملوقف من الحركة الصهيونية ،ودور نابلس وجبلها يف
الثورات الفلسطينية منذ عام ،1920وتأثري شبابها وقياداتها يف االنتفاضات واملؤمترات ،ثم أحداث ومعارك
مهمة شاركت فيها الجامهري يف ثورة 1936ـ ، 1939وفيها يرشح عن أثر الفئة املثقفة ودورها يف مدن
نابلس وطولكرم وجنني ومدى الدور الذي أسهمت فيه رجاالت املدينة من مثقفني وأعيان ومحامني ورجال
أحزاب كحزب االستقالل .
ويناقش الباحث يف أسباب انفجار الثورة يف هذه املنطقة وبروزها واتساعها يف املنطقة املمتدة من سلفيت
جنوبا حتى حيفا وجبل الكرمل جنوبا ومن السلط رشقا حتى البحر املتوسط غربا،مبينا أهمية املنطقة
التضاريسية وخاصة املنطقة الجبلية يف قيام حرب العصابات والثورة املسلحة.ودور الفالحني فيها وعالقة
املدين والفالح زمن الثورة.وأثر وتأثري النخبة املثقفة واألحداث يف سوريا يف الثورة.
ويبني الباحث السياسة الربيطانية املتبعة والقامئة عىل الظلم والتعسف ويرشح بعض معاركها وبطوالت
الشعب الفلسطيني يف هذه املنطقة ،وأعامل الحركة الصهيونية وبعض إشكاالت وخالف قادة الثورة
ومحاوالت التنظيم املتبعة .ودور فصائل املعارضة يف إجهاض الثورة

مقدمة البحث
يجيء هذا البحث ليربز الدور الذي أسهم فيه أبناء الريف الفلسطيني عامة ويف ريف جبل نابلس خاصة،
ويوضح أسباب مشاركتهم الواسعة واندفاعهم نحو الثورة .
تقوم فرضية البحث عىل أن االستيطان الصهيوين كان بعيد األثر يف ثورة أبناء الريف الفلسطيني ،وباقي
طبقات الشعب الفلسطيني ،بسبب شعورهم بخطر مرشوع الوطن القومي اليهودي عىل األرض واإلنسان
العربيني ،ويقف عند رأي املعارضة والصهاينة القائل بأن املصالح الحزبية والشخصية لطبقة األفندية هي
سبب الثورة.
ويشمل البحث منطقة جبل نابلس (أقضية نابلس وجنني وطولكرم وبيسان ).
يستخدم الباحث  :أسلوب الوصف التاريخي والتحلييل .
استخدم الباحث عدة مصادر ومراجع سواء أكانت عربية أم عربية أم انجليزية ومنها:
الوثائق،والكتب،والصحف ،واملقابالت امليدانية ،ودراسات مثل :كتاب تاريخ فلسطني الحديث ملؤلفه
عبدالوهاب الكيايل،ثم مذكرات ومؤلفات لبعض القادة الفاعلني واملشاركني يف األحداث :أمثال  :محمد عزة
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دروزة (حول الحركة العربية الحديثة) وأكرم زعيرت (الحركة الوطنية الفلسطينية ،يوميات زعيرت)  ،قادة
حزب االستقالل واملؤرخ إحسان النمر(تاريخ جبل نابلس (املوصوف مبعارضته)
ويعد كتاب القسامي صبحي ياسني “الثورة العربية الكربى يف فلسطني” من املؤلفات املهمة التي ترسد
معارك وبطوالت يف مختلف املناطق من فلسطني .
وهناك كتاب مدريس أخرجه عيىس الناعوري وإبراهيم القطان يف عام  1955بعنوان“ :بطوالت عربية
وفلسطينية”  .ويركز عىل أدوار البطولة وااليجابيات دون تعمق وتحليل يف األحداث ونتائجها .
ويعد كتاب “عزرا دنني” باللغة العربية بعنوان “شخصيات ووثائق عربية “ وطبع أول مرة عام  1944من
املصادر املهمة يف جمع البيانات واملنشورات والرسائل ولكن يؤخذ عليه تحامله يف تفسري أسباب الثورة
وتقليله من شأن الثوار.
وأفاد الباحث كتاب “أمجاد ثورية فلسطينية وحياة بطل من أبطالها “ ملؤلفه فيصل عارف عبدالرازق
الذي كتب سرية والده القائد العام عارف عبدالرازق.وجمع بني الروايات الشفوية ومصادر مختلفة
بالعربية واالنجليزية .
ووظف الباحث الصحافة الفلسطينية يف بحثه ومنها :الدفاع ،والجامعة العربية ،والريموك ،والجهاد ،وتقدم
سجال حافال باألحداث وتطورات القضية.
املقابالت الشخصية بدأ عمل الباحث يف إجراء لقاءات وقام بقراءة سرية الثوار وتسجيل أعاملهم ممن
شقوا درب الكفاح الفلسطيني التقى الباحث مع عرشات األشخاص يف مواقع مختلفة يف فلسطني وكان
بعضهم ممن شارك يف الثورة وحمل السالح والبعض اآلخر شاهد وسمع ،وقد عاىن يف إقناع بعضهم يك
يفتحوا صدورهم.
واستعان الباحث ببعض الوثائق الربيطانية املحفوظة لديه ،وهي قليلة قياسا بالحدث الكبري يبقى أن نشري
أن البحث جزء من دراسة مطولة مل ينتهي الباحث منها.

لمحة جغرافية وتاريخية حول منطقة جبل نابلس
املسمى واملوقع:أطلق الكنعانيون عىل مدينة نابلس اسم “ شكيم” وتعني :النجد أو األرض املرتفعة
،ويعتقد أنها قرية بالطة التي تقع رشقي مدينة نابلس .حرف اليهود اسمها وأطلقوا عليها اسم (شخيم).
نقلت املدينة يف عهد الرومان غريب بالطة ،وسميت (نيابوليس)  :أي املدينة الجديدة التي أقامها اإلمرباطور
الروماين فسبازيان .أما ياقوت الحموي  ،فقد نسب االسم إىل (ناب) و(لِس ) :أي ناب األفعى (()1جغرافية
فلسطني،ص 137و.)138
تتوسد بني جبلني عند مخرج واد خصيب .غني باملياه بدت لألوروبيني يف القرن التاسع عرش كجوهرة
مثينة بني مدن فلسطني (()2تحوالت جذرية،ص. )191
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تعريف منطقة جبل نابلس:
تعد جبال نابلس جزءا من السلسلة الجبلية التي تبدأ من جبال الجليل شامال ،وتنقطع هذه السلسلة
مؤقتا يف سهل مرج ابن عامر ،وما تلبث أن تظهر يف الجنوب منه ،فيام يسمى جبال نابلس ،وتتصل بجبل
الكرمل وتكون ذرى جميلة فيه .اشتهرت جبال نابلس بحسن مناظرها ووعورة بعض أقسامها وخصوبة
أوديتها ،ومن أشهر جبالها :جرزيم وعيبال ،وهام أشبه بسواري مدينة نابلس ( )3(.جغرافية فلسطني،
ص 11و.)12
يبلغ طول جبال نابلس من الكرمل خلف حيفا ،وحتى رام الله حوايل  80كيلومرتا وأما عرضها من غرب
طولكرم ،وحتى مشارف الغور فهو أقل من  48كيلومرتا .وهي منطقة جبلية يف معظم أجزائها.تربز
اإلرتفاعات يف جبل الكرمل 500مرت ،وجبل عيبال  940مرتا وجبل جرزيم الطور  880مرتا .أما تل العاصور
فهو  1003مرتا .وتقطع هذه املنطقة مجموعة من األودية ،ومن أهمها :وادي الفارعة ،ووادي جزيلة
،والوادي املالح()4(.املوسوعة الفلسطينية  ،ق 2الدراسات الخاصة ،مج: 1الدراسات الجغرافية 0عبدالقادر
عابد،ص)103
ويتخللها السهول الداخلية الصغرية ذات القيعان املنبسطة ،ونذكر منها :سهل عرابة وسهل صانور ،ويقعان
جنوب جنني مبارشة ،وسهل مخنة ،ويقع جنوب نابلس عىل طريق رام الله ـ القدس ((.)5املرجع السابق
،ص 102وص.)103
ضمت منطقة جبل نابلس يف العهد العثامين (مترصفية نابلس) :وتضم مجموعة أقضية ونواحي منها:
مدينة نابلس (عاصمة اللواء) ،ومعها قضاء نابلس ،وقضاء جنني وقضاء طولكرم  ،وقضاء بيسان ،ونواحي
سيدنا عيل الحرم و سلفيت.
وغي التسمية املتداولة إىل اسم لواء
وبعد االحتالل الربيطاين عمل عىل تقليل دور نابلس اإلداريّ ،رّ
(السامرة)  :لواء نابلس وقضاءها و يتألف من :قسم جبيل وميتاز بأرسه العريقة يف النسب وكرثة زيتونه
ومصابنه،وقسم سهيل وهو قضاء طولكرم وميتاز بزراعة البطيخ ووفرة إنتاجه  ،وقضاء جنني وميتاز بكرثة
جبنه وبكرثة سكان بعض قراه ،وقضاء بيسان وميتاز بجودة قمحه ،وجميع سكانه عربا مسلمني،وفيه من
السكان  135.880نسمة (()6جغرافية فلسطني،ص  137و.) 138
األحوال االقتصادية  :اشتهرت نابلس مبركزها التجاري فهي وسط أرض مخصبة يرتادها القرويون
ليجلبوا الزيت والحبوب والسمن والجنب ،ويشرتوا لقاء ذلك ما يلزمهم ،فهي سوق تجاري ،مام عاد عليها
بالخري،حتى إن الفالحني يقرتضون من تجارها بفوائد تزيد عن ()7( 12%جغرافية فلسطني،ص 139و.)140
وافتخرت نابلس بصناعة الصابون،ففيها قرابة ثالثون مصبنة وصابونها مشهور بجودته ويصدر إىل سوريا
ومرص (()8املرجع السابق،ص .)139لقد سبقت نابلس انجلرتا يف صناعته وكان تجارها يبيعونه عىل
اعتبار انه رضورة للنظافة عند العرب يف حني كان أغنياء بالد االنجليز وتجارها يستعملونه ترفا ،وبهذا
أكدت نابلس منزلتها كمركز محيل وإقليمي للتجارة والحرف بفعل تصديرهم لهذه السلعة(( )9تحوالت
جذرية،ص .)193
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و اشتهر قضاء طولكرم بالبطيخ و حصلت منه عىل إيرادات يف عام  1921بقيمة  150.000جنيه ،ومن
حاصالته أيضا القمح والشعري والذرة والسمسم (()10جغرافية فلسطني،ص 33و.)34
ويكرث يف السهل الساحيل نبات الصبار ،وهو نافع لسياج الكروم والبساتني ،واشتهرت نابلس وجبلها
بالزيتون وهو ركن مهم يف مؤونة الفلسطيني ويدخل يف صناعاته وحرفه وطبخه وتدفئته ،وقد قُطع
منه الكثري يف الحرب العاملية األوىل؛ لتسيري القطارات بدل الفحم الحجري ،ومن أشجار املنطقة الجبلية
:العنب والتني والخروب واللوزيات والتوت()11(.جغرافية فلسطني،ص36ـ.)40ويعد املوز والنخيل
والقطن والخضار الصيفية التي تباع يف مناطق القدس القريبة من أهم حاصالت األغوار(()12جغرافية
فلسطني،ص.)6
ملحة تاريخية حول نابلس :تاريخها موغل بالقدم وصل إليها النبي إبراهيم ،وهي عاصمة السامريني،اشتهر
رجالها “بشدة مراسهم” وشقوا عصا الطاعة عىل وايل الشام ووايل عكا ومثال عىل ذلك مترد يف صانور
الشيخ يوسف الجرار ،وظلت نابلس عىل عنفوانها ؛فعىص فيها قاسم األحمد عىل عبدالله الجزار وايل عكا
واستنجد باألمري بشري الشهايب ،فهدمت واحتلت عام ()13(1930املرجع السابق،ص 141و.)142
وهم الذين قاوموا نابليون يف يافا ووادي عزون ،الذي قتل فيه القائد دوماس  ،ويف واديها قطعت
رؤوس الفرنسيني واحرتقت الذخائر واألحراج فسمي “جبل النار” (()14تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج1النمر
217و.)218
يقول املؤرخ الفرنيس ادوارد لوكروا ”:كان الفالحون يحتلون أماكن منيعة ويختبئون وراء نبات العليق أو
الصخور،يقتلون رجاله وخيوله،دون أن يقتنص أحدا منهم واضطر يف غده للعودة من حيث أىت واضطرب
حاله بسبب إطالق الرصاص عليه،وجرح جرحا بليغا فجيء به عىل نعش إىل يافا”( ()15الجزار قاهر
نابليون،ص199ـص.)200
واستمرت محاوالتهم لجر قواته نحو الجبال لكنه خيش ذلك ،وانتقم منهم بحرق مدينة جنني ،وواصل أبناء
الجبل عمليات الكر والفر للجند الفرنيس الذين حارصوا عكا .وأخريا فشل نابليون بفضل بطولة وصمود
أبناءها((.)16املرجع السابق، .ص . ) 253
ومع أن بعض شيوخ جبل نابلس وقادتها رحبوا بالجيش املرصي بقيادة إبراهيم باشا وغزوه لفلسطني عام
 1831وعربوا عن رغبتهم يف أن يبقوا متسلمني ومحتفظني مبناصبهم ولبي طلبهم بعد فرتة ،لكنهم بعد 3
سنوات انقلبوا عليه يف ثورة شعبية عمت البالد ؛بسبب سياسته التعسفية التي اتبعها ،كالتجنيد اإلجباري
،وفرض الرضائب الناهضة ،وتجريد الفالحني من السالح ،ومحاولة دمج األعيان يف نظام اإلدارة املركزية
،والتعسف يف الحكم  ،واستاملته لعائلة عبدالهادي عىل حساب العائالت األخرى (()17الحكم املرصي ،ص
,180ص 242و.) 243
انتهت الثورة بالخسائر الجسيمة للطرفني وأعدم قاسم األحمد وولديه وعبدالله جرار،ونرص املنصور الحاج
محمد،وحلت زعامات أخرى بدال منهم،حيث كوفيي آل عبدالهادي،وخرس آل القاسم أموالهم وأمالكهم
بسبب إنفاقهم عىل االنتفاضة(()18الحكم املرصي،ص.)264
بعد عودة الحكم العثامين والقضاء عىل الحكم املرصي عام  1840خُربت قرية عرابة عام  1859بعد
شن الدولة العثامنية هجوما عليها مبساعدة فالحني مسلحني جندهم آل طوقان وآل جرار ،وقرى الغور،
وجبل عجلون  .وتدهورت قوة عائلة عبدالهادي ،ووصل االستقالل الذايت لجبل نابلس يف عهدهم إىل
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نهايته الرسمية،وفرض العثامنيون السيطرة املركزية املبارشة(()19الحكم املرصي يف فلسطني 1831ـ
،1840ص.)364
كانت لنابلس أهمية كربى يف العهد العثامين ،فهي مقر زعامء اإلقطاع ،وبني فيها قرص آل طوقان الذي
كان يتسع لـ (ألف) فارس ،وقد وصفت ماري روجرز البازار الرئيس يف املدينة ( بأنه أجمل رواق مقنطر
يف فلسطني  ،وهو أطول وأعرض رواق من رواق لوثر يف لندن ) ،وقال فيها األوربيون  “ :ال ينافسها منافس
يف الجامل والرتف” ،وكان ذلك بفضل تجارتها وحرفتها يف صناعة الصابون من زيت الزيتون  ،وسمي
باسمها (( )20تحوالت جذرية،ص.)191
سادسا  :الحياة الثقافية  :تعترب نابلس وريفها مركزا ثقافيا ظهر فيها عىل مر العصور التاريخية الكثري من
العلامء واألدباء والشعراء ،ومن أشهرهم الرحالة عبدالغني النابليس 1033هـ.عدت نابلس يف مقدمة مدن
بالد الشام يف العهد العثامين األخري يف عدد املتعلمني بالنسبة لسكانها.فقد ذهبوا إىل األستانة وبريوت
ودمشق وباريس وتخرجوا يف مدارسها وجامعاتها ،وشغلوا مراكز عالية يف جهات مختلفة ،ويف نابلس
ست مدارس أربعة للذكور ومدرستني لإلناث،ومدرسة النجاح الوطنية التي يقابلها يف القدس مدرسة
روضة املعارف،وفيها مستشفيان أحدهام للحكومة والثاين يتبع اإلرساليات املسيحية()21(.جغرافية
فلسطني،ص 140و.)141

كفاح منطقة جبل نابلس ضد االحتالل البريطاني والغزو الصهيوني:
بعد ظهور الحركة الصهيونية وإقامة املستوطنات يف منطقة السهل الساحيل والجليل أسست مستعمرات
يف سهل سارونة،وظهرت احتكاكات بني العرب واليهود.ففي عام  1910اشتبك العرب باملعسكر املؤقت
ملستعمرة “كفارسابا” قبل إنشائها وبني أبناء قلقيلية ،حيثجرت املواجهات بعد إطالق حارس املستعمرة
النار عىل رعاة من قلقيلية ،وقتل أحدهم،فردت جامعة من أبناء القرية العربية بالهجوم املسلح ليال
بالبنادق واملسدسات،ومل يكن يف املستعمرة سوى عائلة واحدة وحارسني يهوديني .وقداختطف املهاجمون
الحارسني واقتادوهم إىل قلقيلية،وقام أحد البدو باستدعاء حراس “بتاح تكفا” طلبا للمساعدة وبفضل
العالقات الطيبة بني مختار املستعمرة وبني أحد وجهاء قلقيلية تم اإلفراج عنهم (()22دعوى نزع
امللكية،ص.)90
اشتدت معارضة نابلس للصهيونية ،حيث نرشت صحيفة الكرمل يف الثاين عرش من آب 1911عىل صفحتها
األوىل نبأ قيام مظاهرة كبرية يف نابلس ضد اعتزام الحكومة العثامنية بيع أرايض بيسان التابعة لها
لليهود،وذكرت أن خطبا نارية ألقيت وأبرق املواطنون باالحتجاج للسلطات الرتكية()33(.تاريخ فلسطني
الحديث،ص58وص.)59
ويف هذا العام  1911بات أيضا املوقف من االستيطان الصهيوين خالفا أساسيا مع الحكومة املركزية .فقد
عارضه أعيان فلسطني يف (مجلس املبعوثان العثامين).وقد أصبحت الطائفة اليهودية ظاهرة للعيان إذ
وصل عدد املستوطنات حوايل أربعني مستوطنة زراعية ،وقد أقيمت يف ثالثة تجمعات مركزة يف الشامل
والجنوب والوسط الفلسطيني ،وقد شكا حاكم نابلس من أن أمالك األهايل املحليني وأراضيهم قد ضاعت
وانتقلت لألجانب واليهود (()34حوليات القدس،ص60و)61
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كانت أوضاع فلسطني يف عام  1915يف أسوأ أحوالها وكانت مسألة السفربرلك ( التجنيد العام ) من األمور
التي ساعدت عىل بيع األرايض لليهود فعندما أعلنوه .أخذ بعض الفلسطينيني يدفع بدل أو (بخشيش)
،حتى ال يرسل الجميع إىل الحرب و “البدل” هو :مبلغ من املال يبلغ  60جنيها يدفعها الرجل ؛ليعفي أحد
أوالده من التجنيد ،فيأخذ أحمد القباين الذي كان رئيسا لشعبة التجنيد قطعة أرض مقابل املال ؛وبهذه
الطريقة جمع آالف الدومنات والحقا باعها للصهاينة ،واستغل رسسق األرمني مجاعات الحرب ،إذ افتتح
مكتبا لرشاء األرايض ،فاجتمع بيده أراض كثرية يف مرج ابن عامر ،حيث بيعت ال حقا لليهود (()35سجل
القادة والثوار،ص732وص.)733
وبعد االحتالل الربيطاين قامت شخصيات نابلس والقضاء بتأسيس الجمعية اإلسالمية املسيحية والتي
شكلت مرجعية وطنية لجميع أبناء املدينة واتبعت النضال السلبي وكان لها شأن وتأثري كبري يف املدينة
وعموم البالد ،وكانت الحكومة االنتدابية تخىش قراراتها ومواقفها ولهذا عينت أمهر ضباطها لرياقبوا هذه
الجمعية (()36تاريخ جبل نابلس ،ج،3ص 190و.) 196
ورغم حرمان أبناء مدينة نابلس من التوظيف ومقابلتهم بالفقر والتجهيل من قبل حكومة االنتداب ،لكن
رجاالتها أدركوا أهمية العلم وفضله ،ومببادرة من الحاج حسن أفندي حامد عقدوا اجتامعا ،وقرروا تأسيس
مدرسة وطنية باسم مدرسة النجاح الوطنية .عملت فيها مجموعة يف سنتها األوىل دون راتب ،وعملت عىل
بث الروح القومية بني طالبها ،فتضايقت الحكومة(( )37تاريخ جبل نابلس ج3ص.)191
وكان طالبها طليعة املتظاهرين والثائرين يف كل موقف وفيها عقدت املؤمترات واالجتامعات ،وتطورت
واتسعت من مسكن مستأجر ،إىل مبنى ثابت مبساعدة الوجيهن “أحمد الشكعة ،والحاج طاهر املرصي
،ثم قام األستاذ قدري طوقان ،وواصف العنبتاوي بجمع تربعات من بلدان الخليج العريب  ،فبنيت
كلية،وقام مؤسسو مدرسة النجاح بتأسيس( النادي العريب) الذي قامت عليه نخبة من مثقفي املدينة
وشكل مصدر إشعاع فكري وثقايف ،ونشط يف محارضاته وندواته الوطنية والقومية (()38املرجع
السابق،ص194و.)195
انتفضت يافا يف األول من أيار عام 1921وشاع أن اليهود هاجموها .ثارت ثائرة جبل نابلس فهاجموا
املستعمرات الصهيونية يف السهل الساحيل ،مثل :بتاح تكفا،والخضرية،وديران،ويهود يافا،واستمرت
مدة أسبوعني،وقد بطش الجيش الربيطاين بعرب أيب كشك وشيخهم الشيخ شاكر وسجن وفرضت عليه
غرامة(( )39قضية فلسطني يف دورها البلدي،ص.)111
حدثنا  :عبدالخالق محمود سويدان من عزون عام ”1997هب الناس باآلالف قادمني من قرى وبلدات
جبل نابلس ،وقضوا ليلتهم يف غابة عزون وعند الفجر مروا بالقرب من رعنانيا ،وانطلقوا نحو مستعمرة
ملبس وهاجموها من الشامل وكادوا الظفر بحرقها ولكن قوة بريطانية حرضت يف الحال واستشهد رزق
املرصي وأبو فرج من عزون وفيها أنشد الفالحون:
يوم الخميس خزينا إبليس خلينا أملبس حرايق ”.
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وشاركت قيادات نابلس يف إرسال أول وفد إىل لندن بتاريخ 25حزيران سنة  1921؛ وقد دفعت نابلس يف
سفرهم  1000جنيه ،واجتمعوا بترششل  ،ولكنه قطع لهم آماال بأن الوطن القومي قائم فرجعوا يائسني
( ()40تاريخ جبل نابلس ج ،3ص 198و.)199
وبعد عودتهم عقد يف مدينة نابلس املؤمتر الخامس يف آب ،1922ويعد أهم هذه املؤمترات العربية وتقرر
فيه :مقاطعة انتخابات املجلس الترشيعي واليهود مقاطعة تامة و واقرتح املؤمترون فرض رضيبة عىل
جميع أبناء فلسطني للقيام بالدفاع عن قضيتها وأقسموا أمام الله والتاريخ عىل تحقيق االستقالل واالتحاد
العريب،ورفض الوطن القومي اليهودي،والهجرة الصهيونية ،وقد أشادت الصحف العربية بنابلس ومؤمترها
ووصفته بـ “ بلد الوطنية”(()41تاريخ جبل نابلس ج 3ص 201و202و.)203
بقيت نابلس وجبلها تحتل صدارة الكفاح والنضال .فقد شهدت عام  1924أعامال ثورية ضد املستعمرات
الواقعة يف سهل سارونة وهي :كفار يعبتس ،وعني ورد ،وتل موند ،واتهم عارف عبدالرازق بتشكيل عصابة
بتحريض من سليم عبدالرحمن ،حيث قام أفرادها خلع األشجار واألسالك الشائكة املحيطة بالبيوت
،واجرب حراثون عرب عىل الشهادة ضد عارف وحكم بـ  5سنوات وحكم سليم بـ  6شهور (()42أنظر:
أمجاد ثورية فلسطينية،ص.)6
ورغم أن الحركة الوطنية الفلسطينية أصيبت بالجمود وببلوى”الوطنية الثنائية أو الخنثوية” التي عادت
عىل الوطنية وأحداثها بأرضار متنوعة  ،حتى أن بعض األشخاص املعروفني بوطنيتهم استساغوا السري يف
تيار السمرسة ،واستغل اليهود هذا الواقع للسري يف مرشوعهم()43( .الحركة العربية الحديثة،ص)52
إال أن أبناء قلقيلة عربوا عن وعيهم لآلثار الخطرية ملا يقوم به أحد أبناء بلدتهم من عمل يف السمرسة؛لهذا
اجتمعوا يف حزيران عام 1925يف أحد الدواوين وتدارسوا مخاطر ترسيب األرايض لليهود ،وقد جاء يف
الصفحة األوىل يف جريدة الريموك “شيوخ قلقيلية يعاهدون الله عىل عدم بيع األرايض ومقاطعة السامرسة
“ واتفقوا عىل مجموعة مبادئ وأهمها :اعتبار السمرسة وبيع األرض من الكبائر وهي “مهنة ممقوتة”
ومقاطعة من يعمل بها ومطالبة اللجنة التنفيذية بتعميم الفكرة ونرش الخرب يف عدة صحف ومنها:جريدة
فلسطني الشعب ،االتحاد العريب،الريموك (()44الريموك ع ،1925 /68،4/6ص.)1
ويف محاولة لزعزعة الحركة الوطنية الفلسطينية يف جبل نابلس عن مسارها ظهر حزبان متواطئان يؤمنان
بسياسة “خذ وطالب” وهام حزب الزراع عام  1924والحزب الوطني،وضم األول يف قيادته عددا من
أبناء القرى ،بينام ضم الثاين مجموعة من أعيان املدن ،وكالهام عمال بتأثري الدعاية الصهيونية واالنتداب
الربيطاين .وقد أضعف الحزبان العزائم وأشغال الناس بتوافه األمور وكانت هذه الحركة أقوى ما تكون يف
لواء نابلس؛ ألن هذا اللواء كان األشد واألعنف يف الحركة الوطنية ويف مقاطعته ملشاريع االنتداب ورسعان
ما اكتشف الفالح النبيه اتصاالت اليهود بهؤالء القادة فرتكهم الشعب واضمحلوا (()45حول الحركة
العربية،ص 41وص )42
قوبل تشكيل فرع للحزب الوطني يف طولكرم باستنكار أبناء املدينة ومل يبايل أبناؤهابدعوتهم لحضور
اجتامعه التأسييس سوى بعض البسطاء أو األعضاء املؤسسني ،وقد علقت جريدة الريموك يف  22ك1924 1
بعنوان “ :بهت األهلون ونظروا شزرا لهؤالء وقالوا لهم ال ترسعوا فإن األمة يقظة وهي تعرف الصالح من
الطالح فلم يعد مجاال للتظليل والتهويل” (()46الريموك ع،33ص. )2
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وعندما اشتعلت ثورة الرباق قامت نابلس بواجبها وشملت الهجوم عىل مراكز البوليس يف نابلس الذي
اعرتضهم يف مظاهرة وجرح بعضهم “وأمدت نابلس القدس بالرجال واملؤن طيلة االضطرابات” ()47
(تاريخ جبل نابلس ج،3ص206و( .)207تاريخ فلسطني الحديث،ص 202ـ.)206
ويف هذا العهد شغلت الرأي العام الفلسطيني قضية وادي الحوارث وأثارت الصحف قضية وادي الحوارث
،التي تعد أهم قضية أثارت الشعور العريب يف حينه وبينت كم كان وجوده مستهدفا  .وفيها كتب محرر
جريدة الجامعة العربية مقاال بعنوان ”:أأندلس أخرى يف فلسطني :نشاط الصهيونيني ملشرتي األرايض
يف طولكرم وإقبال األهلني عىل البيع بسبب سوء الحال الزراعية ،القدس  ”)23/8/1928وفيه بني الخطر
الذي يحيق بعرب الوادي والذي زادت مساحته عن  32000دونم ،وقد عرض يف املزاد العلني ،ومعه وادي
القباين وتبلغ مساحته  1000دونم()48(.مجموعة وثائق،ص،54وص.)55
مل يكن املجلس اإلسالمي األعىل يبدي اهتامما بهذه القضية وكان جل تركيزه عىل ترميم حائط الرباق
،وانرصف جهده يف عام  1928لجمع عرشين ألفا ،وأهمل املساومة التي جرت بني بشارة التيان واليهود،
وكان بإمكان املجلس اإلسالمي رشائه ويبقى عربيا( )49 ( .املوسوعة الرتبوية12ف1ـ 13ع،1ص11و.)12
عادت قضية وادي الحوارث من جديد تشغل الرأي العام وقد باعها أحد األحفاد للمسيحي اللبناين أنطون
بشارة التيان ،ونظرا لرهن األرض للدولة ،فقد عرضت باملزاد العلني ،وكان خانكني اليهودي مستعدا للرشاء
،وحاولت القيادة السياسية الضغط التيان ،ولكنه أعلن يف الجرائد عن رغبته يف بيع األرض ،وهنا دق
ناقوس الخطر يف طولكرم ،وتم تسجيلها يف دائرة تسجيل طولكرم باسم الصندوق القومي اليهودي، .،وملا
علم مخاتري بدو وادي الحوارث بالصفقة قاموا بتوكيل املحامي عوين عبدالهادي وأرسلوا إىل رئيس دائرة
األرايض يف فلسطني مكررين التنبيه للخطر الذي يستهدف  1000نسمة ،وعارضوا إدعاء التيان مبلكيته
واعرتض بعض املالكني من املنطقة الجبلية()50( .دعوى نزع امللكية،ص124ـ )126
وبعد أن أصدر قايض نابلس حكام بإخالء القاطنني يف أرايض وادي الحوارث يف  ،16/11/1929زاد غضب
العرب ،ومل يكن األمر مقبوال بنرص يهودي يف القضية،حيث تعاملت الصحافة العربية باستفاضة مع
الحدث وتوحدت جبهة العرب يف العمل لكسب القضية واتفقوا أن هذا يؤدي القتالع العرب وطردهم من
أراضيهم ويف عام  1932طرد العرب وتولدت مشاعر العداء لليهود،وارتفع صوت املآذن يف بغداد يطالب
مبقاطعتهم ونبه املشايخ لخطرهم يف خطبهم حتى بات اليهود يخافون أمنا(( )51دعوى نزع امللكية 127ـ
.)134
بذلت مجموعة من رجال نابلس وقضائها دورا مهام يف مقاومة البيع من خالل رشاء بيارات يف منطقة
طولكرم وبيسان  .وغرسوا مساحات من األرايض وزرعوها بالحمضيات.وحذت البالد حذوها بتأسيس
صندوق األمة الذي أنقذ  1000دونم من أرايض غزة ،ونشط املجلس اإلسالمي إلنقاذ األرايض املوقوفة
وتحصينها وقام برشاء أراض مستهدفة وسهر عىل أعامل التسوية (( )52قضية فلسطني يف دورها
البلدي،ص152ـ ص.)153
ويف سياق املبادرات الجديدة قامت مجموعة من املثقفني وعىل رأسهم عوين عبدالهادي ومحمد عزة
دروزة وأكرم زعيرت من نابلس بعقد اجتامع يف أواسط كانون األول /يناير 1931يف بيت املحامي عوين
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عبدالهادي وشهده قرابة خمسني شخصاً ،واتفق يف مداوالته عىل وضع ميثاق قومي عريب يجدد نشاط
الحركة العربية  ،ويحدد أهدافها وعقد مؤمتر عريب يف بغداد(.()53حول الحركة العربية الحديثة ج ،3ص
.)99
نشط الحزب ملدة  16شهرا وكانت فعالياته ملموسة ومنهجه واضح مع أن عدد أعضائه يبلغ ستني
عضوا ،وقد رفع الحزب مقولة أن بريطانيا أصل الداء،وفضح سياسة املهادنة واملجاملة عند الحزبني
الرئيسني(العريب والدفاع)( )54(.املرجع السابق،ص103ـ . )104
ويف عام 1931أظهر شباب نابلس نهوضا بالحركة الوطنية متثل يف عقد مؤمتر يف  31متوز منه ،وفيه التهب
الحضور حامسة ووجهت جميع الخطابات ضد االنجليز .قابلتهم السلطة بإجراءات تعسفية،فتظاهروا
بعنف  ،وكرسوا رجل الضابط الربيطاين كايلز ،وأرسوا بعض الجنود وفر الباقون .قبض االنجليز عىل خمسني
شابا وحوكموا باألشغال الشاقة  ،وخرجت سيدات نابلس للتظاهر ،وقد سد الجند الربيطاين الشارع
وصوبوا بنادقهم نحوهن فتفرقن يف البيوت (( )55تاريخ جبل نابلس،ج3ص213و.)214
مل تقترص األدوار املحركة للثورة عىل الشباب املثقف بل أنها طالت شبان من أصحاب الجنايات والسوابق.
فقد خرج بعض األشخاص يف منطقة نابلس عىل الحكومة ومل ينصاعوا ألوامرها ومنهم  :أحمد حمد
محمود “أبو جلدة” من قرية طمون ،الذي طورد بسبب جنايئ؛ التفت حوله مجموعة من الفالحني
وهم :صالح أحمد املصطفى “العرميط” من قرية بيتا ،ومحمود الدولة من قلقيلية .ادعت بريطانيا
أنه قام بعمليات قطع طرق وأنه قتل أفرادا من الرشطة(( )56القوات العسكرية والرشطة يف فلسطني
،1939ص.)418
طاردت السلطات عصابة أيب جلدة ،فتحول هؤالء إىل أبطال يف عيون الشعب ،.واستمروا ملدة
عامني،وبخروجها غذت العصابة مظاهر التمرد والثورة يف النفوس وتحدي الحكومة .واتحد الرأي العام
الفلسطيني ضد بريطانيا ولقبه مراسلو الصحف األجنبية بـ” امللك أيب جلدة “( ()57قضية فلسطني يف
دورها البلدي  ،ص  191ـ . ) 192
وأخريا وقع أبو جلدة والعرميط يف قبضة السلطات بعد الغدر بهام من قبل أحد أقربائه يف صيف عام
 .1934اقتيد األبطال إىل االعتقال وهناك مكثوا يف السجن بانتظار حكم اإلعدام ونفذ فيهام يف سجن
القشلة يف القدس ( )58(.حمزة ديرية،مقال أرسل للباحث)
وقد تسارعت وترية األحداث وهي تنذر مبستقبل مظلم ،وتراكم الوعي بجملة املخاطر التي يشكلها
االستعامر الصهيوين القائم عىل سلب األرض وتهويدها وحرمان العامل العرب وارتفاع الشعار الجديد
والقائل (بريطانيا أصل البالء والداء) (( )59حول الحركة العربية الحديثة،ص.)115ومنذ عام  1933ملدة
ثالث سنوات تنامى تيار الهجرة الصهيونية حتى بلغ.134.500وقد وصفها الشيخ املظفر باملوجات البرشية
التي ستطمس الوجود العريب يف البالد (()60الثورة العربية الفلسطينية 1936ـ  1939،ص.)33
وقد عرب الشاعر عبدالرحيم محمود عن اسوداد األوضاع بعد زيارة األمري عبدالعزيز آل سعود للبالد
الذي استقبل استقباال حافال يف مدن وبلدات فلسطني ففي زيارته لعنبتا ألقى الشاعر عبدالرحيم محمود
قصيدته (نجم السعود) نقتطف منها:
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أىن توجه ركب عزك يتبعه
نجم السعود ويف جبينك مطلعه
أم جئت من قبل الضياع تودعه؟
أجئت تزوره
املسجد األقىص َ
وغدا وما أدناه ال يبقي سوى دمع لنا يهمي وسن نقرعه !(()60من أوراق إبراهيم نصار).
وجاءت حادثة اكتشاف شحنة األسلحة املهربة،من ميناء يافا يف شهر ترشين األول  1935هي التي أثارت
القسام ودفعته للخروج مع إخوانه املجاهدين إىل أحراج يعبد(()61سجل القادة والثوار رواية طالل أبو
جعب ص.)498
فرض طوق انجليزي حول املجموعة وشيخهم القسام يف خربة زيد قرب يعبد واشتبكت مع أفراد الجيش
الربيطاين تتقدمهم قوات من الرشطة الفلسطينية  ،وأخذ االشتباك صفة االنتقال والحركة من قبل رجال
القسام ،وعندما دعا الضابط فيتزرجريالد الشيخ القسام لالستسالم  ،رد عليه بأن نادي رفاقه بأعىل صوته
قائال “ :أن موتوا شهداء” وقد استشهد منهم أربعة وقبض عىل أربعة ()62(.يوميات زعيرت،ص.)31
مثلت ثورة القسام انفجارا هائال وكبريا يف “وعي الشعب وثورته ،وترك أثره يف األجيال الحارضة والالحقة.
والذي كان يقول لرفاقه «سنكون عود الثقاب ومن يشعل جبل الحطب”(()63مقابلة الباحث مع عريب
بدوي يف بيته قرية قبالن عام . )1985

أسباب بروز الثورة بين فالحي جبل نابلس:
لقد حاولت بعض األقالم الصهيونية تصوير جهاد الفالحني ونضالهم عىل أنه حالة غليان أوجدها ساسة
البالد من طبقة األفندية  ،وقللت من شأن الثورة بطابعها الفالحي والشعبي.
إن القول بأن أحداث الثورة كانت مجرد أحداث شغب واضطرابات يدل عل سخف وتضليل وطرح مناف
للحقيقة  ،إذا علمنا أن كرثة الثوار تتألف من الفالحني الذين تتصل حياتهم ووسائل عيشهم باألرض  ،وإن
غضبهم وحنقهم املوجهني ضد املالك والسامرسة العرب الذين سهلوا بيوع األرض بدرجة كبرية وبتسهيل
من سلطات االنتداب وعىل مرأى ومسمعها( ( )64أمجاد ثورية فلسطينية  :ص . )21
إن غالبية سكان فلسطني يف العهد الربيطاين كانوا يسكنون القرى والتي زاد عددها عن  850قرية ،وهؤالء
يشكلون  % 70من مجمل سكان فلسطني (( )65الهزمية واأليديولوجية املهزومة ،ص .)19
لقد اصطبغت ثورة 1936ـ  1939بطابع فالحي أي أن نسبة كبرية من املشاركني والفاعلني كانوا من أبناء
القرى أو الريف فقد أظهرت دراسة تاريخية أن من بني  282قائدا تولوا مختلف املناصب العسكرية
( )65%يقيمون يف القرى  ،و(  )3%فالحني استقروا يف املدينة و ( )22%من سكان املدن و )8%(22من
البدو  ،والباقي من الدول العربية املجاورة (  ()66ثورة  1936يف فلسطني دراسة عسكرية ،ص 45ـ ص.)46
وملا كانت املناطق الجبلية يف فلسطني وعرة املسالك  ،ومل تشق الطرق املعبدة يف كثري منها  ،حتى عام
 ، 1936وفيها يقيم الفالحون وميتد أبناء الريف الفلسطيني يف قرى وبلدات تتوفر فيها األماكن العالية
املالمئة للمرابطة واالختباء والحامية  ،ومشاهدة الخصم  .فقد اختار الثوار جبل حريش وهو جبل شاهق
االرتفاع ال توجد مسارب سهلة تؤدي إىل قمته وقرية ياصيد الواقعة عىل قمة جبل عال وطرقه متعرجة
شديدة االنحدار،،و”ظهرة جمعة” يف أرايض قرية بلعا،التي يتعذر اجتياز طرقها ومساربها ()67(،الثورة
العربية الفلسطينية 1936ـ،1929ص 62و.)63
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وأدى اختالف الثقافتني العربية واليهودية إىل إظهار الفرق بينهام إن املجتمع العريب املعروف باملحافظة
عىل العرض والرشف والتقاليد،وله طابع مميز من النسيج االجتامعي التقليدي ،ويشمل الزي واللباس
والعادات والتقاليد وجد أن يف سلوكياته ما يتعارض مع املسلكيات األوروبية سواء يف شكل اللحى
والسوالف وتناول الطعام والعالقة مع الفتيات العاريات لإلغراء الجنيس ،كل ذلك جعل الثقافتني العربية
و األوروبية واليهودية منها يف تصادم  ،إىل جانب ما يحفل به القرآن من تحذير من غدر وخيانة اليهود
والطبيعة املتأصلة للغدر فيهم  ،وهم سبب الغدر يف عيىس املسيح عليه السالم .
وهناك تأثريات خارجية كتأثري اإلرضاب يف سوريا باعتبار فلسطني جزءا من سوريا الطبيعية .بعد أن خاض
الشعب العريب السوري اإلرضاب الشامل والطويل ،وهو الذي جعل فلسطني تقتدي بـ “األم سوريا”  .ففي
نابلس.عقد مؤمتر شعبي كبري يوم  26كانون ثاين يناير  1936وكان ممثال ملختلف فعاليات املدينة ،وكان
املؤمتر فرصة إلعالن التضامن بني البلدين الشقيقني(( )68يوميات زعيرت،ص43،ـ.)46
إذن اجتمعت مجموعة عوامل وتضافرت مع بعضها البعض ،وجعلت الرصاع يأخذ طابعا شموليا وقوميا
تناحر يا مبا يشكله من خطر جسيم عىل األرض واإلنسان العربيني.
وأمام هذا الواقع انطلقت رشارة الثورة وبدأت حادثة لية بلعا مبرابطة ثالثة رجال يلبسون لباسا فالحيا
عىل طريق نابلس ـ طولكرم ،مساء يوم  15نيسان عام  ،1936بقيادة الشيخ فرحان السعدي قتل فيها
يهوديان وجرح ثالث ،وكانوا يقولون للركاب العرب“ :إننا بحاجة لدراهم لنشرتي بها خرطوشا وقنابل
وبنادق للجهاد ولنثأر لشيخنا عزالدين القسام وإخوانه “ ( (.)69املرجع السابق ،ص . )54
تبع ذلك ردود فعل متبادلة بني اليهود والعرب وقتل فيها عاملني مرصيني كانا يبيتان شامل مستعمرة
ملبس قتال يف الثامن عرش من نيسان ،1936وانتقلت األحداث إىل يافا ،وتفجرت املظاهرات واالشتباكات
بني العرب واليهود  ،ورسى الخرب يف جميع البالد ( )70(.حول الحركة العربية الحديثة،ص .)117
تضامنت نابلس مع يافا وعقد اجتامع ضم رجال األحزاب فيها ،وجرى يف مصبنة أحمد الشكعة يوم
 19/4/1936واتفق املؤمترون عىل مجموعة أسس مهمة تجسدت يف  :أن تتوىل نابلس قيادة الحركة
الوطنية عىل أسس وطنية وليست حزبية وتشكيل لجنة قومية تتوىل مهمة االتصال بالبالد ،وشددت عىل
مطالب الشعب املعتادة يف رفض الهجرة  ،وداعية للتعاون بني الفالح واملدين (()71يوميات زعيرت،الحركة
الوطنية ،ص.)60
وأمام إعالن اإلرضاب يف العرشين من نيسان بفعل دعوة نابلس ومبادرتها .أصدرت حكومة االنتداب يف
فلسطني من خالل الجريدة الرسمية قوانني جديدة أطلقت عليها (قوانني الطوارئ ) والتي أطلقت اليد
للمندوب السامي وأباحت له فرض مجموعة إجراءات تعسفية كاإلبعاد ،والقبض عىل أي مشتبه دون
محاكمة()72(.املرجع السابق ،ص66و. )67
ويف يوم الجمعة املوافق  22نيسان عام  1936خرجت جامهري نابلس من مساجد املدينة واجتمعت تحت
لواء املجلس البلدي وخطب فيهم سليامن بك طوقان ردا عىل ديزنكوف رئيس بلدية تل أبيب الذي اتهم
العرب بالهمجية،واتفقوا عىل اإلرضاب الطويل وهزئ سليامن طوقان منه وافتخر بأن شعب فلسطني
محاط برعاية إخوانه العرب(()72املرجع نفسه ،ص.)74
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شجعت مبادرة نابلس الوطنية إىل اتفاق األحزاب وعقدت اجتامعا يف مدينة القدس يوم الخامس
والعرشين من نيسان  ،وشكلوا “ اللجنة العربية العليا” ؛ كقيادة تدير األحداث والبالد ،مقررين مواصلة
اإلرضاب والقيام بجولة يف جميع بلدان فلسطني(( )75جبل نابلس،ج،3ص 226وص . )227
واصل الشعب هياجه واستمراره يف العصيان و االضطرابات يف نابلس وزحفت جموع الفالحني نحوها
وتظاهر املدين والفالح واملسلم واملسيحي ،وانسحب الجند إىل مراكزهم باستثناء الطائرات التي حلقت يف
أجواء املدينة.وتجرأ الشباب وأطلقوا النار من بعيد عىل رسايا الحاكم .أما السلطة وقد نرشت منشورا عىل
لسان املسرت بييل مينع التجول بحسب قانون الطوارئ اعتبارا من يوم /22أيار  1936ومن الساعة السابعة
مساء حتى الخامسة صباح اليوم التايل(()76يوميات زعيرت،ص104وص )105
لعب ثوار جبل نابلس دورا رياديا يف تفجري الثورة وبدأت رجاالت جبل نابلس تنقل األحداث من النضال
السلبي للنضال االيجايب ،وكأنهم كانوا عىل ميعاد يف يومي 22و 23أيار،وبدا أن الفالح واملدين يتوثب نحو
الثورة املسلحة.
خرجت العصبة األوىل يف نابلس ،وعددها خمسة أشخاص،وأطلقت النار عىل الجند يف الجهة الشاملية من
املدينة مبا توفر لديهم من بنادق وطلقات محدودة ،بعد عرص يوم  23أيار يف حي القريون بنابلس وراحوا
يتلقون تعليامت وإرشادات من الحاج خورشيد الشخشري  .وكان خروجهم مفاجأة لنابلس التي غاب عنها
هذا املشهد منذ عهد اإلقطاع()77(.قضية فلسطني يف دورها البلدي،ص997ـ .)198
رد االنجليز بفرض منع التجوال عىل نابلس،وأخذت دورياتهم تستفز الناس ؛وعندها أطلق شاب من
مسدسه النار عىل الجند؛ فوجه الجند سالحهم عىل الجالسني باملقاهي ؛ فاستشهد بعضهم ،ويف منتصف
الليل اعتقلت السلطات أكرم زعيرت ،وشاع الخرب بني القرى أن نابلس تتعرض للذبح والقتل فتقلد القرويون
السالح وهاجموا مراكز الجند وأصلوها نارا حامية وتبادلوا معهم إطالق النار عدة ساعات(()78املرجع
نفسه،ص.)200
ويف سياق االهتامم بالثورة املسلحة اغتنم عبدالرحيم الحاج محمد فرصة لقائه مع داوود الحسيني يف
مقهى بيافا أوائل شهر أيار وعرب له عن رغبته واستعداده لتأليف الفرق من الشباب النشيط ملهاجمة
كل ما هو بريطاين بالسالح فحبذ أغلبية الجالسني فكرته  ،وجمع داود املال من بضعة تجار وشحن
السالح والعتاد وبعد خمسة أيام أرسلها لعبدالرحيم بجهود ممدوح السخن “أبو محمود” (()79حوليات
القدس،ص77وص.)78
ويف مساء يوم الجمعة  22أيار كان سليم عبدالرحمن يخطب ويحرض عىل الجهاد بينام كانت مجموعة
عارف عبدالرازق تطلق النار عىل مركز الجند يف الخضوري بطولكرم ويف صباح اليوم التايل بلغ أهايل
طولكرم والقضاء نبأ اعتقال سليم ومعه عرشات ,فثار الفالحون وتقلدوا سالحهم متجهني إىل طولكرم
,فالتقوا بقافلة للجيش ,فحدث اشتباك بني القوتني يف عطفه بلعا واستمر تبادل إطالق النار حتى
املساء(()80أمجاد ثورية،ص.)23
وأمام قوة الثورة يف الجبال واشتدادها يف جميع فلسطني .قررت وحدات من العصابات املسلحة الهجوم
عىل مواقع منتخبة من مراكز الجند الربيطاين وثكناته يف نابلس يف ،24/9/1936واتفقت الهجوم مرة
واحدة عىل أهدافها ،وقسمت الثوار إىل  7فرق يك تهاجم املواقع املختارة .كان الهجوم دقيقا ومركزا
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ودارت رحى معركة حامية .اشرتك فيها القائد عبدالرحيم الحاج محمد وفصائله ومعه مجموعة من
أبطال نابلس واستمرت املعركة طوال الليل وخرس االنجليز عددا كبريا واستشهد بضعة أشخاص من الثوار ،
وانتقم املحتل بأن أطلق النار عىل املدنيني،وعاملهم بوحشية()81(.الثورة العربية الكربى،ص161و.)162
وأمام جنون القيادة االنجليزية وصل إىل بيت رئيس البلدية السيد سليامن طوقان مدير البوليس الربيطاين
ومساعده مع قوة من الجند  ،ووضعوه عىل ظهر سطح مقر الحاكم ،حيث كان رجاله يتبادلون إطالق
النار من رشاشاتهم مع الثوار،وقىض ليلته عىل هذا الحال،ويف صباح اليوم التايل أعاد سليامن طوقان وسام
الحكومة الذي كانت منحته إياه سابقا احتجاجا عىل هذه املعاملة السيئة(( )82يوميات زعيرت،ص.)191
كان لواء نابلس مرسحا ملعارك حربية واسعة النطاق حقق الثوار فيها أروع االنتصارات عىل القوات
الربيطانية,وكانت مواقف هذه املنطقة يف غاية الوطنية ودروسا مثينة يف التاريخ املعارص .فقد شاركوا
يف اإلرضاب ويف املظاهرات الصاخبة ضد االحتالل من البداية حتى النهاية (()83الثورة العربية
الكربى,ص.)157
ومل تنجح محاوالت االنجليز يف استخدام القوة تجاه الشعب وال أسلوب “فرق تسد” الذي اشتهروا به
،فقد ألقوا املناشري ونرشتها طائراتهم يف املدن والقرى وراحت تخاطبهم مبنطق املصالح وتناقضها وأن
املدين يربح وهو مرتاح يف بيته ،أما الفالح فهو الخارس ألنه ال يتمكن من بيع محصوالته (()84املرجع
نفسه،ص165و.)166
وقد أثارت هذه املعارك الروح القومية عند املناضلني العرب،فتقاطروا للبالد بقيادة فوزي القاوقجي
،وشهدت القضية الفلسطينية تحريكا للموقف الشعبي والرسمي العريب ،وترسب إىل فلسطني املتطوعون
العرب وخاصة من العراق وسوريا يقودهم فوزي القاوقجي عىل رأس قوة ضمت أكرث من  250متطوعا
( ()85البعد القومي للقضية الفلسطينية ،ص )66
وصل القاوقجي أواخر آب 1936إىل ياصيد واجتمع بالثوار الفلسطينيني .التقى فوزي القاوقجي بعدد
من الثوار الفلسطينيني .وشكل عدة مفارز وتباحث معهم يف وضع خطط عسكرية،وأسس محكمة ولجنة
خاصة لجمع التربعات واإلعانات بصورة رسمية ونسق خططه معهم و.واجتمع بسليامن طوقان،وجعل
فخري عبدالهادي نائبا له ( ()86قضية فلسطني يف دورها البلدي219ـ. )222
وأمام شعور الحكومة الربيطانية بخطورة املوقف واشتداد املعارك التي خاضها الثوار العرب والفلسطينيون
أقنعت امللوك العرب ورؤسائهم بلعب دور الوسيط لوقف الثورة واإلرضاب وقبلت القيادة الفلسطينية
وقفه ،وتقرر انسحاب القاوقجي وقواته عىل أن ال يتعرض لهم االنجليز ،ولكنهم نقضوه وحاولوا تطويقهم
يف وادي الخشنة،ولكن أبناء البالد تقاطروا وتخابروا فيام بينهم وحصل توتر شديد ودارت مراسالت
،وانتقل فوزي إىل رشق األردن (  ()87املرجع نفسه,ص223و.)224
استمرت األعامل الثورية العربية ومل تنقطع وشملت هجامت عىل املستعمرات ومصالح الحكومة
وعمليات نسف سكك حديدية وقطع خطوط الربق والهاتف وعمليات اغتيال لرجال وضباط بوليس من
العرب الذي لعبوا أدوارا مخزية وارتكبوا جرائم وعمليات قتل ضد العرب؛وقد بلغ مجموع عمليات الثوار
يف فلسطني سنة  )511(1937عملية سقط فيها  276قتيال عدا عن خسائر الثوار( ( ) 88شعب فلسطني
أمام التأمر الربيطاين ،الكيد الصهيوين،ص. )247
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خرجت اللجنة امللكية بقرار تقسيم البالد ثالثة أقسام :القسم األول عريب والثاين يهودي والثالث بريطاين
،وقد أوصت اللجنة بتبادل السكان بني العرب واليهود .رفض العرب قرار التقسيم وطالبوا بالسيادة
الكاملة(( )89حول الحركة العربية،ص  154ـ .)159أما األحزاب الصهيونية املتطرفة فقد اتهمت ايزمن
بالتآمر مع االنجليز(( )90يوميات زعيرت،مرجع سابق ،ص 163و.)164
متثل رفض العرب بعقد مؤمتر بلودان يف سوريا يف شهر أيلول  1937بحضور ممثلني عن العراق ومرص
وأقطار بالد الشام ،وقوبلت قرارات اللجنة امللكية بالرفض املطلق وكان صوت العراق قويا وينادي بالقوة
كسبيل إلحقاق الحق والتخلص من “الُخراج” الصهيوين(()91املرجع السابق. )316،
وعادت الثورة تشتعل من جديد بعد أن قامت (جامعة الكف األسود)بتصفية عدد من ضباط البوليس
العرب والحكام االنجليز وكان عىل رأسهم قائد فصيل قباطية املرحوم محمد أبو جعب .فقد اغتال لويس
أندروز حاكم الجليل بسبب ضغوطه عىل العرب لبيع أراضيهم للصهاينة (()92سجل القادة والثوار
،ص496و.)729
جن جنون حكومة االنتداب بعد مقتله ،وكأن هسترييا أصابتها فأخذت متارس أبشع صور العنف والقتل
والتعذيب يف محاولة لقمع الحركة الوطنية الفلسطينية واتبعت بريطانيا سياسة عنيفة ضد زعيم البالد
محمد أمني الحسيني واللجنة العربية العليا واعتربتهم مسؤولني عن الحوادث طيلة األشهر املاضية .وبلغ
املفتي رغبة بريطانيا باعتقاله فتسلل إىل املسجد األقىص واحتمى فيه وبعد أيام فر بقارب رشاعي من يافا
إىل لبنان.وقبضت عليه السلطات الفرنسية ولكنها قبلته الجئا سياسيا مع بعض القيود ،وأخذ املفتي يدير
أحداث الثورة عرب تعليامته ل”دروزة” يف لجنة الجهاد املركزية التي ضمت مجموعة من قادة البالد وكان
مقرها يف دمشق وبريوت (()93هليل ،أمنون ،جيش الظالل،ص. )125
ومام زاد لهيب الثورة اشتعاال بعتقال الشيخ فرحان السعدي يف قرية املزار وإعدامه دون محاكمة ،ونفذ
فيه الحكم وهو صائم  .يف  27ترشين الثاين املوافق  14رمضان  1356هـ ،تألفت يف فلسطني بتاريخ
،2/12/1937مجموعة من املجاهدين أطلقت عىل نفسها اسم( :إخوان فرحان) ( ()94الثورة العربية
الكربى يف فلسطني،ص .) 176
نشطت عمليات الثوار داخل املدن وراحت تشن حمالتها عىل املراكز واملعسكرات يف داخلها،وكان الثوار
يتجولون يف نابلس دون أن يعرتضهم أحد .وبلغ من قوة الثورة يف عام 1938أنها شكلت محاكم شعبية
،ونجحت يف حل الخصومات بعد منعهم من التوجه للمحاكم الربيطانية، .كام أنها أمرت بوقف املطالبة
بسداد الديون ،ومنع امللتزمني من التعهد للحكومة بشق الطرقات العامة أو تعبيدها ،وأنذرت أبناء املدن
بلبس الكوفية والعقال بدال من الطربوش حتى يختفي الثوار وال يسهل القبض عليهم( ()95املرجع السابق
،ص119و.)120
وبلغ من سلطان الثورة أن القائد العام عارف عبدالرازق نسق جهوده مع الفصائل التابعة له ومع ثوار
القدس و،نجح يف تحريرها ملدة تزيد عن ثالثة أيام وسيطروا فيها عىل مركز الرشطة ،وهرب من فيه
واستوىل الثوار عىل معداته و مرت ثالثة أيام واألعالم الفلسطينية ترفرف يف سامء املدينة وعىل أسوارها
ومآذنها ومراكز الرشطة والسكان يهللون ويهتفون بالنرص ( ()96أمجاد ثورية ص 177و.) 178
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ونجح االنجليز باستخدام ( الدروع البرشية) بعد إعالن القيادة العسكرية كذبا فتح املدينة ،فخرج الناس
من بيوتهم وتدفقوا لرؤية بعضهم ويف وسط الزحام دخل الجيش محميا بالناس املزدحمني يف الشوارع
وتفرق الثوار(( )97يف خضم النضال،مرجع سابق،ص 110و.)111
محاولة تنظيم الثورة :انترشت يف جبل نابلس مجموعة فصائل بلغت قرابة  180فصيال حسب إحصاء
الباحث وبرز فيه دور القادة العامني وهم :عبدالرحيم الحاج محمد ،وعارف عبدالرازق ،ويوسف أبو
درة ،حتى أن تأثريهم بلغ يافا وغزة  ،والقدس ،وحيفا. .ولقد طعمت الثورة بعنارص مثقفة من نابلس
وهم :واصف كامل وممدوح السخن ومصطفى الطاهر وعزة دروزة بالتنسيق مع الزعيم الفلسطيني أمني
الحسيني (( .)98شخصيات ووثائق  :ص )27
وقد برز دور عبدالرحيم وعارف يف الثورة اللذين اختلفا عىل مجموعة قضايا تتعلق بجباية األموال
ومامرسات بعض املحسوبني عىل عارف وورود الشكاوى عنهم والحاجة لتنظيم الثورة يف مجلس
قيادة،وتنظيم املعارك الحربية ،وتوسط القائد محمد الصالح “بو خالد “ بينهام وعقد مؤمتر دير
غسانة بحضور عديد من رؤساء الفصائل بني  15ـ  18أيلول . 1938وضم املؤمتر أكرث من  1000ثائر
.نجح املؤمترون باتفاق عىل تنسيق األعامل الحربية الرئيسة وتوزيع الصالحيات وتشكيل مجلس قيادة
ثورة،لكنها خرست أيب خالد باستشهاده (()99أمجاد ثورية،ص 134ـ136و شخصيات ووثائق،ص. )22

نهايات الثورة:
رغم الجهود الحثيثة التي جرت لتنظيم عمل الثورة يف مؤمتر ديرغسانة أيلول 1938إال أن الثورة كانت
تسري نحو نهاياتها وذلك ألسباب مختلفة أهمها:
•اإلرهاق والتعب بسبب سلسلة املعارك ،واستشهاد القادة وفرض األطواق العسكرية ونقص السالح
واملال والرجال ففي كانون ثاين عام  1939بدأ اإلنهاك والتعب يظهران جليا.كتب الثائر عبدالفتاح
خدرج يف مذكراته ... ”:هكذا يجري بنا نحن العرب املسلمني الله اكرب من بالد تدمرت وكل جياع
باتوا يتأوهون خصوصاً يف تاريخ /3ذي الحجة1357/هـ اي،23/1/1939ويف نفس يومنا هذا فال تسمع
إال تطويق كل يوم يضم البالد من نابلس ،عنبتا وطولكرم ،وقلقيلية ،وخربة كفرثلث ،ودير استيا...،
لقد أصبح الرجل بداره غري مطمنئ حتى ال يطمنئ أن يفتح بيته...ويؤدي ذلك إىل قتله ،كام صار
بحسني الحاج عيل الله اكرب ما هذه الحياة البائسة ،لقد أثقلت كاهلنا()100(“ ....مذكرات عبدالفتاح
بحوزة الباحث).
•كرثة أعامل القتل والتصفية التي أساءت للثورة والتي نسبت لعبدالله األسعد،وهو ساعد الحزب
املتطرف ويعمل وفق تعاليمه ويقتل النساء يف عتيل ليفرض زواج البلطجة ،أو ليأخذ مصاغا()101
(القافلة السادسة لضحايا اإلرهاب،جريدة الجهاد،د.ع) ونسبت إىل يوسف أبو درة عمليات قتل
طالت  42مختارا،وحتى أن القائد عبدالرحيم الحاج محمد نسبت إليه اغتيال أوالد ارشيد ،رغم كونه
أفضل منوذج للثورة.
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•االختالف حول الصالحيات واملسؤوليات وإدارة املناطق وعىل لقب القائد العام وغياب قيادة مركزية
ومجلس ثوري موحد.
•جمع اإلعانات املالية وجبايتها عىل حساب التربع للثورة واستخدام الشدة والقتل والجلد كام فعل
الحاج محمد املسلم ،واغتيال أشخاص معارضني بتهمة العاملة،مثل حسن صدقي الدجاين وجميل
عبدالرحمن ،وتدخل املحاكم الشعبية يف حياة الناس مبا ال يريض الكثريين حتى رست أقوال بأن
الحاج محمد املسلم وغياث ومحمد اليمني يهود مستعربني دخلوا الثورة وتبنى هذا الرأي مؤرخون
عرب( ( )102سجل الثوار 861ـ.)866
وزاد األمر سوءا استشهاد قائد الثورة عبدالرحيم الحاج محمد الذي توجه إىل سوريا أوائل عام 1939
إىل دمشق للتباحث مع القيادة السياسية الفلسطينية فيها حول شؤون الثورة  ،وكان مراقبا من قبل
القنصل الربيطاين  ،ومعه الثائر يوسف أبو درة حتى أنها خططت للقبض عليه كام أوردت بعض التقارير
الربيطانية(. ) RECORD OFFICE PUBLIC CO 733 ()103
عاد عبدالرحيم من سوريا،ومعه فوزي جرار قائد فصيل صانور ،ونام ليلته يف قرية صانور يف بيت صديقه
كامل الحسني ومعه رفيقيه سعيد سليم وسليامن أبو خليفة ،وفوجئ القائد بالطوق املفروض عىل صانور
،وحاول الخروج ولكنه استشهد ومعه سليامن ونجح سعيد بالهرب.كان نبأ استشهاده عالمة حزن وصدمة
كربى يف فلسطني  .أرضبت البالد وأغلقت الحوانيت ،وتوقفت حركة السري وصدرت الصحف مجللة
بالسواد ،وأعلنت حالة الطوارئ يف يافا يف يوم ،29/3/1939وتحدى الناس (( )104بيان حول استشهاده
بحوزة الباحث)
رثاه رفاقه يف السالح وهم كرث ونقتطف منها رثاء عبدالحميد املرداوي له:
شجرة األرض تسقى باملاء وشجرة االستقالل تسقى بالدماء
أبيك عليك وما أعز من البكا وأنوح إذ ناح الحامم وأسجع
وعىل أثر استشهاد عبدالرحيم خرج القائد العام عارف عبدالرازق عن ساحة فلسطني منذ 14/4/1939
،ومعه اثنا عرش شهيدا وسلم نفسه للسلطات الفرنسية ،وقامت اللجنة املركزية للجهاد بتعيني أحمد أبو
بكر الذي فشل يف ملء الفراغ رغم نجاحه يف معركة قفني والذي شكا من قسوة قادة الفصائل مع الفالحني
،ونقص األموال وانعدام العمليات ،ومترد الفالحني،وشكوى الناس من ترصفات فصيل أبو درة معهم ()105
(شخصيات ووثائق ص129و)130
ومع أن الثائر فارس العزوين رجع إىل البالد يف أيار  1939ثم قام بعملية يف رأس العني يف أوائل حزيران
وقتل مثانية من الجنود ،إال أن فصيله خرس رجاله يف معركة مكشوفة يف واد اسحق ،وهرب إىل لبنان ،ثم
سلم لالنجليز واعدم يف سجن عكا (()106مقابلة أجريت مع أسعد قاسم.)1997،
قبض عىل يوسف أيب درة من قبل قوات الجيش العريب وسلم لالنجليز وأعدم يف صيف عام،1939وخرجت
مجموعة أخرى من الثوار للعراق وآخرين سقطوا يف أرض الرباط أو قبض عليهم من فصائل املعارضة
،وقليل منهم بقوا مرشدين ومطاردين يف البالد  ،مثل:فريد املزرعاوي وحمد زواتا ،وأحمد عودة
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،وضيق الخناق عليهم بسبب تعاون الفرنسيني والربيطانيني استعدادا للحرب العاملية الثانية وطرحت
مشاريع سياسية كالكتاب األبيض والتي ألغت فكرة التقسيم وحددت رشوط الهجرة وإقامة حكم ذايت
للفلسطينيني (مقابلة أجريت مع الثائر عبدالفتاح املزرعاوي عام . )1994
انقلب حال نابلس بعد محاولة الغتيال رئيس البلدية سليامن طوقان وخروجه وأحمد الشكعة إىل بريوت
وتشكيل فصيل سالم مناهض للثورة،وفشلت جهود مصطفى األسطة يف تنظيم أحوال نابلس التي شهدت
رصاعا بني جامعة املفتي واملعارضة وأخذ فصيل السالم والجيش يتعقبون الثوار واشتد النفور بني املدين
والفالح وقتل عديد من الثوار واملعارضني بعد فشل عبدالرحيم الحاج محمد يف ضبط األوضاع)107(.
(قضية فلسطني يف دورها البلدي،ص 273ـ 277بترصف)
وانتقل فخري عبدالهادي من معسكر الثورة إىل معسكر األعداء بتحريض من فخري النشاشيبي
،ومستغال أخطاء الثورة ،وحقده عىل لجنة الجهاد التي منعته من العودة للبالد وبعد عودته وتشكيله
كتيبة حطني  .هجم الثوار عىل قريته عرابة مثلام هاجم قرية عتيل وسيلة الحارثية “لقد عز عىل دروزة
حضوري لبالدي وإعالن راية جهادي عاليا ...فكاد يل كيد العداوة وبث دعاياته الفاسدة إىل أتباعه (قواد)
الفتنة ليحاربوين ما استطاعوا بجهالتهم للحقائق ولقد استطاع نفر منهم دخول قريتي “عرابة” وأهلها
آمنني فقتلوا منهم خمسة أشخاص أبرياء فقابلناهم باملثل األعىل وأردينا قسام منهم ليس بالقليل وهم
زهاء عرشة ويزيدون( )110(”..منشور لفخري ،بحوزة الباحث سابق،ص.)3
سببت فصائل السالم (الثورة املضادة) خسائر جسيمة للحركة الوطنية متثلت يف:نجاحها يف نزع أسلحة
الثوار بفعل املطاردات والوشاية وتشخيص املتهمني فبلغت عام  1939نحو  2076بندقية و 785مسدسا
و 335بندقية صيد ،ونفذت وعاونت يف احتالل وتفتيش  758قرية .كام أنهم قاموا بإغراء البعض من الثوار
بأن يسلم نفسه مقابل اإلفراج عنه من قبل السلطات وترك هؤالء الثورة (()111أنظر:سجل الثوار ص
87وص.)88
وقبضوا عىل ثوار بتخديرهم كام جرى لحافظ ومحفوظ من كفر الديك ورفاقهم يف قرية برقني بتخطيط
من رجال املعارضة يف سلفيت ونابلس وكفرالديك.وهكذا تجمعت هذه القوى ومعها القوات الربيطانية
والخفارة اليهودية والهجناة ورسايا امليدان ضد الثوار( ( ) 112رواية توفيق حامد من كفرالديك يف مقابلة
جرت عام .) 1985
انتهت فصائل السالم بعد نشوب الحرب العاملية الثانية وسحب السالح من بني رجاله ،وملا كان فخري
عبد الهادي يخىش من انتقام أعدائه منه لذلك سمحت له السلطات مع ثالثة من حراسه بحيازة سالح
ناري ،ويف  3/1/1940تم حل فصيل فخري نهائياً ومل يعد له وجود وقتل فخري أثناء عرس ابنه شوقي..
ويف  17/12/1939استشهد يوسف الحمدان الفحاموي مع أحد عرش من رجاله(()113املفصل يف تاريخ
عارة،ص)127
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خاتمة
•لقد كانت بحق أول ثورة شعبية تقوم يف فلسطني منذ الحرب العاملية األوىل ،شارك فيها الفالح
واملدين واتحدوا وتعاضدوا يف املرحلة األوىل،وعندما غابت الرؤية الثورية السليمة يف املرحلة الثانية
كرث أعداء الثورة وكانت نهايتها يف الثورة املضادة.
•رفعت راية العصيان ضد االستعامر الربيطاين واعتربته الخطر األسايس الذي ينبغي عىل العرب
مواجهته  ,بل وحولت هذه اإلسرتاتيجية إىل واقع عميل بحملها السالح وخوضها املعارك ضد القوات
الربيطانية.
•لقد نقلت القضية الفلسطينية من قضية محلية إىل قضية عربية إسالمية يهتم بها العرب واملسلمون
من املغرب حتى الهند  ,وكانت مشاركة الثوار العرب يف عمليات الثورة تعبريا ايجابيا عن هذا
االهتامم وعن وحدة النضال .
•متيزت برسية العمل وبعدها عن االستعراض خاصة يف املرحلة األوىل ،حيث كان الثوار يلبسون مالبس
عادية ورسعان ما يذهبون للعمل يف الحقول.ولكنهم يف الثورة الثانية عام  1937كانوا مكشوفني
للعدو بسبب لباس الخايك والتصوير وغريه مام جعلهم فريسة لقذائف الطريان والجواسيس.
•لقد دلت الثورة عىل عظم تضحيات الشعب واستعداده للمفاداة والتضحية سواء أكان رجال أم شيخا
أم امرأة.ولكن الشعب مل تكن مقوماته املالية والتسليحية مبا لدى أعدائه االنجليز واليهود.
•امتدت نضاالت الباقني من الثوار وتضحياتهم إىل 1948و. 1965أمثال :عبدالقادر الحسيني ،وعيل
الفارس ،وحسن سالمة .وبهجت أبو غربية ،وحمد زواتا ،والشيخ عبدالفتاح املزرعاوي .وفاطمة
خاصكية،وأبراهيم أبو دية.وعبدالفتاح خدرج.
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المصادر والمراجع

بيانات ووثائق :ـ بيانات ومنشورات الشهيد عبدالرحيم الحاج محمد بحوزة الباحث.
بيانات لفخري عبدالهادي عام . 1939
وثائق بريطانية. )RECORD OFFICE PUBLIC CO 733 (:

كتب:

 1.1أبراش ،إبراهيم :البعد القومي للقضية الفلسطينية،مركز دراسات الوحدة العربية،،ط1987،
2.2أبو غربية،بهجت :مذكرات املناضل بهجت أبو غربية 1916ـ  1949يف خضم النضال العريب الفلسطيني،مؤسسة الدراسات الفلسطينية .1993
3.3أبو غوشة ،صبحي ـ شمسنا ال تغيب،الجزء األول أنغام الحياة .19882
4.4أريه ،لـ .أفنريي ،دعوى نزع امللكية االستيطان اليهودي والعرب 1878ـ ،1948دار الجليل للنرش والدراسات واألبحاث الفلسطينية،ص.)27
5.5ادوارد،لوكروا،الجزار قاهر نابليون(،د.ت)
6.6الكيايل ،بهجت :تاريخ فلسطني الحديث ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش.ط( 9د.ت)
7.7حسني أدهم جرار،شعب فلسطني أمام التآمر الربيطاين والكيد الصهيوين 1920ـ ،1939دار الفرقان،عامن ـ األردن(.د.ت)
8.8الحافظ،ياسني :الهزمية واأليديولوجية املهزومة ،دار الطليعة العربية،بريوت(،د.ت)
9.9حسني ،حامد،مجموعة وثائق حول تاريخ فلسطني 1909ـ ،1939منشورات املركز الفلسطيني للثقافة اإلعالم،جنني2003،
1010دروزة ،محمد عزة :حول الحركة العربية الحديثة ج ،3لبنان ـ صيدا :املكتبة العرصية  ،1951ص 83ـ 84
1111زعيرت  ،أكرم  ،الحركة الوطنية الفلسطينية 1930ـ  1939يوميات زعيرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية،ط ، 1بريوت  ،سنة .1980
1212رسحان  ،منر وكبها ،مصطفى  :سلسلة دراسات التاريخ الشفوي لفلسطني ،وعبد الرحيم الحاج محمد القائد العام لثورة  ، 1936-1939رام الله
 ،ط ،1عام . 2000
1313شولش ،الكزندر،مرتجم،تحوالت جذرية،عامن1993،
1414صايف،محمد خالد ،الحكم املرصي يف فلسطني 1831ـ ، 1840مؤسسة الدراسات الفلسطينية،ط،1بريوت.2010،
1515خليل طوطح وحبيب خوري،جغرافية فلسطني،مطبعة بيت املقدس،القدس.1923،
1616العارف ،عارف:املفصل يف تاريخ القدس،املؤسسة العربية للدراسات والنرش،بريوت،لبنان،ط2007،
1717زياد عودة،عبدالرحيم الحاج محمد بطل ...وثورة،الوكالة العربية للتوزيع والنرش1984 ،
1818الدباغ ،مراد مصطفى  ،بالدنا فلسطني،الديار النابلسية،القسم الثالث ،دار الهدى -آم الفحم،سنة 1990
1919النمر  ،إحسان
2020قضية فلسطني يف دورها البلدي  ،نابلس ،مطبعة جمعية العامل التعاونية،سنة. 1975
2121تاريخ جبل نابلس  ،مطبعة جمعية العامل التعاونية ،عدة أجزاء
2222دنني  ،عزرا ( :لغة عربية)شخصيات ووثائق 1936ـ ، 1939ط،11مطبعة مغنيس  ،الجامعة العربية  ،سنة .1944
2323عبدالرازق  ،فيصل عارف  :أمجاد ثورية فلسطينية وحياة بطل من أبطالها  ،الطيبة  ،دار ابن خلدون ،ط ،1سنة .1995
2424عرار،عبد العزيز :
2525سرية الثائر فارس العزوين،جمعية كفرثلث الخريية1906،
2626عقل محمد،املفصل يف تاريخ وادي عارة،ج1999
2727يوسف رجب الرضيعي،ثورة  1936يف فلسطني دراسة عسكرية،منشورات شمس..1982،

موسوعات:

1.1الجمعية العلمية الفلسطينية  ،الشيخ رشيد عبد السالم ، 1907-1994
2.2املوسوعة الرتبوية الفلسطينية  ،منشورات الدار الوطنية للرتجمة والنرش والتوزيع  ،نابلس ،سنة 1995
(3.3املوسوعة الفلسطينية القسم الثاين الدراسات الخاصة املجلد األول :الدراسات الجغرافية .ط 1بريوت  1990فلسطني املوضع واملوقع
عبدالقادر عابد)
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الحوليات والبيانات

 1.1حوليات القدس،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،سميح حمودة،أوراق داود الحسيني :جوانب مسترتة من النضال الفلسطيني يف فرتة
االنتداب.
2.2مجلة الجليل،مقال :عبدالعزيز أمني عرار ،صدرت ملرة واحدة،رام الله .1994

الصحف :

1.1جريدة الجهاد ـ 1939ـ بدون عدد ـ ص .3
2.2جريدة الدفاع الصفحة األوىل والخامسة 1938 /12/5 ،ـ الجمعة ـ ع 11145ـ

المقابالت واللقاءات :

1.1أسعد القاسم من قرية عسلة ،1998يف قرية عسلة.مساعد فارس العزوين.
2.2توفيق عبدالعزيز من كفر الديك وعمره  84سنة وجرت املقابلة عام  ،1986وهو أحد الذين رافقوا حافظ ومحفوظ .
3.3رفعت أحمد عودة ابن الثائر أحمد عودة  ،كفرالديك 1986
4.4عبدالخالق محمود سويدان  .عزون  1994و1997
5.5فاطمة أبو دية خاصكية عام  ،1988عسلة .شاكت يف الثورة.
6.6فيصل عارف عبدالرازق يف عام  1984و 186و1993
7.7كامل عبدالرحيم الحاج محمد يف قرية ذنابة عام 1986و2011
8.8عبدالفتاح املزرعاوي قائد منطقة رام الله يف ثورة 1936ـ  1939مقابلة يف املزرعة الرشقية عام .1994
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الحركة األسرية (واقع وتحديات وآمال)

اعداد  /أ .سامر سامرو
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كان لالحتالل اإلرسائييل لفلسطني (الضفة الغربية) وقطاع غزة عام  1967اكرب األثر يف ازدياد عدد األرسى ،
إذ كان ال بد من مقاومة هذا االحتالل الغاشم  ،والذي ترتب عليه استشهاد وأرس ....
وبالفعل بدأت تشكيالت الحركة األسرية بالظهور  ،وتم انتشار السجون عىل نطاق واسع يف نابلس والخليل
وجنني وكافة محافظات الوطن...
وقد كانت سياسة االحتالل تقتيض بوضع األسري الفلسطيني أطول فرتة ممكنة يف السجن وعزله عن
محيطه الخارجي،وقد أرادوها مقابر لألحياء...إال أن ذلك ارتد عليهم .فغدت معاقل للثوار وجامعات
تتصدر منها حركات التحرر العاملي ،وأضحت مدارس ثورية حيث بدأت تتبلور داخل الحركة األسرية
األنظمة والقوانني واملسلكيات الثورية .
وقد مرت الحركة األسرية من حيث الزخم واألعداد بعدة منعطفات كان أوجها انتفاضة عام ، 1987
وانتفاضة األقىص عام  ، 2000إذ بلغ عدد الذين تم اعتقالهم يف االنتفاضة األخرية حوايل مثانني ألف
( )80000فلسطيني...

معاناة الحركة األسيرة.
إن تعذيب األرسى واالعتداء عليهم يتم منذ لحظة اعتقالهم وخالل اقتيادهم إىل معسكرات الجيش
وقبل معرفة أسباب اعتقالهم وتوجيه تهم لهم قبل وصولهم إىل مراكز اعتقال رسمية.
ووفق التقارير فان  95%من األرسى يتعرضون لالعتداء والرضب الوحيش من قبل الجنود وأصبح التنكيل
والتعذيب أصبح سياسة وال يقترص عىل أفراد معينيني.
وتتلخص معاناة الحركة األسرية يف سبع مكونات أساسية يعتمدها جهاز األمن العام :
1.1االنقطاع عن العامل الخارجي  :حيث مينع اللقاء بني املعتقل ومحاميه والذي مينع املعتقل من
الحصول عىل اإلرشاد القانوين بخصوص حقوق االعتقال والتحقيق.
2.2ظروف السجن كوسيلة ضغط نفسية :حيث يتم التحقيق مع األرسى يف زنازين معزولة التضم
شبابيك ويوجد يف أرضيتها فتحة لقضاء الحاجة.
3.3ظروف السجن كوسيلة إلضعاف الجسم :حيث يتم مصادرة حق املعتقلني يف السري يوميا مدموجا
بذلك الجلوس املستمر خالل ساعات التحقيق كام يعاين املعتقلون من سوء التغذية من ناحية
كميات الطعام وجودتها.
4.4التقييد بوضعية “ الشبح” :حيث يتم تقييد املعتقل بكريس عادي مثبت عىل األرض بصورة متواصلة
مقيدا بالقيود املعدنية من وراء ظهره ويكون املعتقل مربوطا بالكريس.
5.5التقريع واإلذالل  :حيث يتم إرغام املعتقلني عىل خلع مالبسهم متاما والوقوف عراة متاما ويقوم
املحققون بشتم وتقريع املعتقلني بصورة فظة وقاسية .
6.6التهديد والتخويف :إن أكرث من ثلث املعتقلني يتعرضون للتهديدات بدءا بالتهديد بالتعذيب البدين
مرورا بتهديد يقوم عىل اعتقال عائلة املعتقل وصوال إىل هدم بيت عائلة املعتقل .
7.7تخليص املعلومات بواسطة العصافري :حيث يتم نقل املعتقلني إىل سجن عادي إليهامهم بان التحقيق
قد انتهى ويتم إدخالهم إىل زنزانة مع عصافري يتظاهرون أنهم سجناء .
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معاناة ذوي األسرى.
إن معاناة الحركة األسرية ال تقترص عىل األرسى فقط وإمنا تتعداه إىل أهل األسري فمنذ لحظة مداهمة
منزل املعتقل والقيام يف معظم األحيان بتفجري األبواب والشبابيك التي ترعب النساء واألطفال  ،انتقاال إىل
منع األهايل من زيارات ابنهم املعتقل لدواعي أمنية .وما يعانوه أثناء الزيارة من معاناة حيث تستغرق
رحلة الزيارة ما يقارب  24ساعة وما يتعرضون له من تحرشات واهانات من قبل جنود االحتالل وصوال إىل
الزيارة التي ال تتعدى النصف ساعة والتي تكون عرب هاتف وجدار زجاجي يفصل بني األسري وذويه.
إضافة إىل ذلك فقد كشفت منظامت حقوق اإلنسان عن قيام جهاز الشاباك اإلرسائييل باعتقال عائلة
وأقارب املعتقلني بهدف الضغط عىل املعتقلني وذلك بغطاء حكومي وأدى ذلك يف إحدى الحاالت إىل
محاولة احد األرسى االنتحار عدة مرات بسبب الضغط النفيس عليه بهذه الوسيلة.

أعداد وإحصائيات الحركة األسيرة.
إن السمة الغالبة عىل الشعب الفلسطيني هي سمة االعتقال  ،إذ ال تكاد أرسة أن تخلو من اعتقال احد
أفرادها  ،فقد تم اعتقال مثامنائة ألف ( )800000فلسطيني منذ عام  1967ولغاية اآلن  ،أي مبعنى آخر
إن  25%من الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة قد تم اعتقاله ،وذلك يعكس توق الشعب
الفلسطيني لنيل الحرية واالستقالل ،ولن تنتهي معاناة هذا امللف إال بزوال االحتالل فهذا هو الجرح
النازف لهذا الشعب والذي مل يندمل بعد!!!!!!
ويوجد حالياً حتى إعداد هذا التقرير أكرث من أربعة آالف وسبعامئة ( )4700معتقل ،بينهم:
•مائة وثالثة عرش ( )113أسري ما قبل اتفاقية أوسلو وأقدمهم األسري “ كريم يونس” الذي دخل عامه
الثالثني يف األرس .
•يوجد أكرث من مائتان وأربعني ( )240طفل “ اقل من مثانية عرش عاما” داخل األرس.
•يوجد أكرث من ثالمثائة ( )300معتقل إداري “ أي بدون تهمة”.
•يوجد ست أسريات أقدمهم “ لينا جربوين” والتي قضت أكرث من عرش سنوات داخل االعتقال.
•يوجد أربعة وعرشون ( )24نائب ترشيعي يف االعتقال.
•من بني هؤالء األرسى يوجد خمسامئة وخمسة وثالثون ( )535أسريا محكومون بالحكم املؤبد “ أي
مدى الحياة”.

خصوصية محافظة نابلس من الحركة األسيرة.
إن محافظة نابلس التي دفعت مثنا باهظا يف االنتفاضة الثانية جراء حالة الدمار التي خلفتها االجتياحات
اإلرسائيلية واإلغالق الخانق الذي الحق دمارا كبريا باقتصاد املحافظة،دفعت مثنا ال يقل إن مل نقل أعىل
كلفة عىل املستوى البرشي من شهداء وجرحى وأرسى.
وانه ملن دواعي الفخر واالعتزاز القول أن محافظة نابلس تصدرت محافظة نابلس تصدرت محافظات
الوطن يف عدد األرسى إذ سجلت وحدها منذ بداية انتفاضة األقىص ولغاية اآلن أكرث من تسعة عرش ألف
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حالة اعتقال ،وال يزال أكرث من  850أسري قابعني يف سجون االحتالل اإلرسائييل وتجاوزت نسبتهم من ضمن
النسبة العامة أكرث من  22%من أرسى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وما يستدعي التنويه أن محافظة نابلس تتصدر محافظات الوطن من حيث عدد األسريات ،ومن حيث
عدد األطفال األرسى.عدا عن أنها تحتل املركز األول من حيث عدد األرسى املحكومني باملؤبد،إذ أن عددهم
 85أسري من كافة الفصائل محكومني بالحكم املؤبد أقدمهم إبراهيم الطقطوق وسمري النعنيش.
وبدون شك أن الوجه اآلخر لهذه املعطيات عن األرسى واألسريات يف املحافظة يتمثل يف مدى الخسارة
التي طالت املجتمع والتي تسببت يف أرضار سلبية طالت الجوانب النفسية واالجتامعية واالقتصادية لذوي
األرسى .وهو ما يتطلب توفري أشكال مختلفة من أشكال التضامن مع األرسى وذويهم ومبا يخفف من
معاناتهم ويؤكد مساندة املجتمع بكافة مؤسساته لألسري وذويه.

ما يقدم لألسير من وزارة شؤون األسرى والمحررين:
بداية ال بد من التنويه انه ال توجد يف العامل كله وزارة يطلق عليها وزارة شؤون األرسى إال يف فلسطني
وهو ما يشري إىل أهمية موضوع األرسى وأثره عىل عموم املجتمع  ،وكام ذكرنا سابقا أن  25%من الشعب
الفلسطيني قد ذاقوا مرارة االعتقال وبالتايل كان من الطبيعي أن تكون هناك وزارة أرسى ليك تتابع قضايا
األرسى أثناء وجودهم يف األرس وبعد تحررهم أيضا ،إذ تبدو قضية التأهيل لألرسى بالبعدين النفيس
والحيايت من أهم القضايا التي تشغل بال الوزارة والسلطة الوطنية الفلسطينية عموما.
ومع إدراكنا وإقرارنا أن الحرية ال تقاس باملقياس املادي فقط إال أننا البد أن نذكر ما تقدمه وزارة شؤون
األرسى واملحررين ألرسانا البواسل هي كالتايل:

أوال  :األسري نفسه داخل املعتقل.

بالنسبة لألسري نفسه يوجد لدى وزارة شؤون األرسى إدارة عامة للمتابعات القانونية تشمل متابعة األسري
منذ بداية اعتقاله ويندرج تحت لواء هذه اإلدارة العامة( )35محاميا يف الضفة الغربية والخط األخرض
يتابعون ملفات األرسى أمام املحاكم العسكرية “ مجانا” حيث تقوم بتغطية رواتبهم الوزارة بواسطة وزارة
املالية  ،األمر الذي يخفف عن كاهل أرسة املعتقل دفع تكاليف املحاماة،كام تقوم الوزارة بدفع الغرامات
حتى أربعة آالف شيكل .
كام تقوم وزارة شؤون األرسى بإيصال “كنتني” شهري لكافة األرسى يف سجون االحتالل بغض النظر عن
مشاربهم الفكرية وانتامءاتهم السياسية بواقع ثالمثائة( )300شيكال لكل أسري.
باإلضافة إىل ذلك فان وزارة األرسى واملحررين تقوم بتغطية نفقات الدراسة الجامعية لألرسى داخل
املعتقل  ،حيث تتكفل بدفع كافة الرسوم املرتتبة عليهم بالجامعات التي تسمح لهم االلتحاق بها.
كام تقوم وزارة األرسى بتغطية بعض النفقات الطبية التي قد يحتاجها بعض هؤالء األرسى مثل ( األطراف
الصناعية ،بعض املصاريف الزائدة التي يرتتب عليها نوع غذاء معني أو دواء معني يحتاجه األسري املريض
كأمراض الكىل).
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ثانيا :ذوي األسري.

•تقوم وزارة شؤون األرسى برصف مبلغ ألف وأربعامئة شيكل لألسري األعزب  ،ولألسري املتزوج تضاف
عالوة عائلية ثالمثائة شيكل عن الزوجة و خمسني شيكال عن كل ولد.
•يف حالة األسري متزوج أكرث من زوجة ،تقوم الوزارة برصف راتب أو مخصص لكل زوجة من زوجاته،
مبعنى أن األسري لو كان متزوج من أربع نساء يرصف راتب لكل زوجة منهن بغض النظر عن عدد
األوالد.
•تقوم الوزارة مبنح ذوي األرسى سواء األعزب أو املتزوج تأمني صحي ساري املفعول من لحظة
اعتامده.
•تقوم الوزارة بزيادة مخصص األسري بعد قضائه أكرث من ثالث سنوات باألرس حيث يصل املخصص إىل
ألفني شيكل بدون عالوة عائلية لألسري األعزب.
•وتقوم الوزارة بزيادة املخصص بعد قضاء األسري أكرث من خمس سنوات حيث يصبح أربعة أالف
شيكل...
•تقوم الوزارة وبالتنسيق مع بعض الجهات األخرى بتقديم مساعدات عينية لذوي األرسى يف حال
توافر ذلك.

ثالثا :األسري بعد التحرر.

•تقوم الوزارة برصف ستة أشهر بدل بطالة ألي أسري أمىض أكرث من عام يف األرس.
•تتكفل الوزارة برصف راتب مقطوع ملن أمىض أكرث من خمس سنوات يف األرس  ،بواقع ألف و
أربعامئة ( )1400شيكل سواء أكان أعزب أو متزوج حتى سقف ألفني ( )2000شيكل ويعتمد ذلك
عىل عدد سنوات االعتقال.
•كام ترصف الوزارة تأمني صحي ملدة عام ملن أمىض أكرث من عام يف االعتقال وتأمني صحي دائم ملن
أمىض أكرث من خمسة أعوام.
•تقوم الوزارة برصف مساعدة إفراج وذلك عىل النحو التايل:
1.1أقل من سنة ،خمسامئة دوالر ( )$ 500ملرة واحدة.
2.2من سنة إىل ثالث سنوات  ،ألف دوالر (. )$ 1000
3.3من ثالث سنوات إىل خمس سنوات  ،ألفي دوالر (.) $ 2000
4.4من خمس سنوات إىل سبع سنوات  ،ثالثة آالف دوالر ( .)$ 3000
وهكذا.....
هذا عىل الصعيد املادي ،أما عىل صعيد برنامج التأهيل فتقدم الوزارة اإلرشاد النفيس واالجتامعي لألسري،
وذلك لدمج األرسى باملجتمع بعد فرتة األرس بالتنسيق مع املؤسسات ذات العالقة مثل ( أطباء بال حدود،
ضحايا التعذيب ،جمعية الشبان املسيحية).
•التعليم الجامعي  :حيث تقوم الوزارة بتوفري  50%وقد يصل إىل  70%من القسط الجامعي لكل
أسري محرر يرغب بااللتحاق بالجامعة و ذلك حسب التخصص.
•الدورات التدريبية :هناك قسم التدريب املهني يقوم بعقد دورات مهنية لألرسى املحررين ويشمل
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”:صيانة أجهزة حاسوب ،رخص سياقه ،تربية نحل ،أملنيوم ،كهرباء” ،أو دورات فردية حسب رغبة
األسري
•برنامج القروض :تقوم الوزارة بتقديم قروض بالتنسيق مع بنك الرفاه لتغطية املشاريع الصغرية عىل
ان يتقدم األسري بدراسة جدوى اقتصادية للمرشوع الذي يرغب بافتتاحه حيث تصل قيمة القرض إىل
عرشة أالف دوالر.

خاتمة.....
إن كل ما فعلناه يف املايض وما نفعله اليوم وما سنفعله غدا ال يفي األرسى واملعتقلني حقوقهم ،فهم
وعوائلهم أمانة يف أعناقنا ،ذلك أنهم وهم يتحدون املحتل كال من عرينه لهم حق علينا أن نوفر لهم فرصة
مقارعة السجان اإلرسائييل ال أن تأرسهم الهواجس والقلق اتجاه عائالتهم وذويهم.
وأخريا إن قضية األرسى قضية سياسية بالدرجة األوىل رغم أبعادها وتداعياتها اإلنسانية واالجتامعية وهو
ما يعني أن نتعامل مع هذه القضية باملستوى الذي تستحق ووضعها ضمن األولويات الوطنية ورفض
توقيع أي اتفاق ال يشمل إطالق رساحهم بشكل كامل ودون رشوط ألنهم كانوا وسيبقون فرسان ملحمة
الحرية واالستقالل.
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الحياة االجتامعية يف نابلس أثناء فرتة الحروب الصليبية
 690-492هـ  1291 - 1099 /م
اعداد  :د.سعيد عبدالله البيشاوي
جامعة القدس املفتوحة
1433هـَ2012/م.

293

خزانة فلسطني التاريخية ()1

الحياة االجتماعية
1.1فئات السكان
2.2الدين
3.3العادات و التقاليد يف نابلس و مدى تأثر الصليبيني بها
4.4النظام القضايئ يف املدينة يف ظل الحكم الصليبي
5.5العالقة بني اهل نابلس و الصليبيني

الحياة الثقافية
1.1الحياة الثقافية يف نابلس قبيل قدوم الصليبيني
2.2الحياة الثقافية يف ظل الحكم الصليبي
3.3دور العلم يف نابلس خالل فرتة الرصاع االسالمي الصليبي
4.4اشهر علامء نابلس الذين ظهروا خالل فرتة الحروب الصليبية

املقدمة

سيطر الصليبيون عىل معظم األرايض املقدسة بحد السيف  ،ولكن نابلس خضعت لسيطرتهم
باألمان من خالل الوفد الذي أرسله سكان املدينة للتفاوض مع الصليبيني اثناء حصار املدينة املقدسة،
وتم اإلتفاق بني أهل نابلس والصليبيني عىل أن يتم تسليم املدينة دون قتال .ولعل السبب الذي جعل
الفرنجة الصليبيني يوافقون عىل استالم املدينة دون قتال هوما أخربهم به الوفد أن مدينتهم فاحشة الرثاء،
ويريدون تجنبيها التدمري .وعندما سيطر الصليبيون عىل بيت املقدس طلب األمري جودفري البويوين من
القائد تانكرد ان يتوجه للسيطرة عىل نابلس  ،وهنا ارص يوستاش البويوين عىل مرافقة تانكرد حتى يحرمه
من االستئثار بالغنائم،وعندما وصال املدينة مل يجدا شيئا من الغنائم.
رسعان ما احتك الصليبيون بأهل نابلس وأخذوا عنهم عاداتهم وتقاليدهم  ،فلبسوا املالبس
الفاخرة،وقلدوا املسلمني باإلهتامم بادوات الزينة واستخدام مختلف انواع األثاث  ،كام قلدوا املسلمني يف
اإلستحامم يف الحاممات  ،ولكنهم مل يضعوا املئزر لسرت عوراتهم.
وعرف اهل نابلس وقراها مجموعة من املحاكم اهمها املحكمة العليا واملحكمة الربجوازية ومحكمة
املدينة ومحكمة السوق ومحكمة الرئيس  .وظهرت يف نابلس محموعة من القوانني حملت اسم قانون
نابلس.
وعىل الرغم من حالة نابلس وسيطرة الصليبيني عىل املنطقة فقد ظهر مجموعة من العلامء
والخطباءالذين تصدوا للصليبيني،وحردوا الناس عىل العصيان املدين ،وعرف الصليبيون ذلك  ،وحاولوا
القبض عليهم لكنهم متكنوا من الفرار إىل دمشق حيث اقاموا بالقرب من جامع ايب صالح وعرفوا
بالصالحية.
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قال ابن رستة كان سكان نابلس «أخالطا من العرب والعجم والسامرة «( ،)1إىل جانب األتراك
السالجقة الذين سكنوا فلسطني قبيل قدوم الصليبيني( )2وخالل سيطرة الصليبيني استقرت جامعات
منهم يف مدينة نابلس  ،بلغ عددهم نحو خمسامئة فرد ،فضال عن من استقر منهم بقرى املدينة( ،)3وقد
حرضالصليبيون هؤالء إىل نابلس من الغرب األورويب ،وكان معظمهم من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ،كام
أنهم كانوا ينتمون إىل مقاطعات مختلفة .ولعل عبارة للمؤرخ الصليبي املعارص فوشيه الشارتري تشري
إىل بعض سكان أوروبا الذين استقروا يف األرايض املقدسة »،نحن الذين كنا غربيني ،أصبحنا اآلن رشقيني،
والذي كان رومانيا أو فرنسيا ،أصبح جليليا أو فلسطينيا ،والذي كان من رميز أو شارتر ،أصبح اآلن مواطنا
يف صور أو انطاكيا ،ونسينا اآلن أماكن والدتنا ،وأصبحت تلك األماكن غريبة للعديد منا ،أو حتى ال نذكر
منها شيئا»( .)4ويفهم من حديث فوشيه الشارتري أن األوروبيني طاب لهم اإلقامة واالستقرار يف األرايض
املقدسة ،ألن عبارته « نسينا أماكن والدتنا « تحمل بني طياتها الكثري من املعاين والتفسريات .ولعل هذا
يشري إىل أن الفرنجة الصليبيني الذين استقروا يف نابلس كانوا من مناطق مختلفة من أوروبا .وهذا يعني
أنهم كانوا من أمم مختلفة ،جمعتهم املصالح اإلقتصادية والطمع يف ثروات الرشق لدرجة أنهم نسوا أماكن
والدتهم يف بالد كثرية الخريات.وبعد اسرتداد املسلمني لنابلس وقراها ،استقرت فيها بعض العائالت الكردية
واأليوبية واململوكية واملغاربية ( .)5
أما فيام يتعلق بالطوائف الدينية يف املدينة وقراها فكان معظمهم من املسلمني( ،)6و وجود بعض
الطوائف األخرى كالسامريني واملسيحيني الرشقيني إىل جانب الفرنجة الصليبيني الذين استقروا يف نابلس.
وكان بعض سكان نابلس املسلمني يعتنقون املذهب الشيعي ،وبعضهم اآلخرمن أهل السنة ،وأثناء الحكم
الفاطمي للمدينة بلغ عدد من يعتنق املذهب الشيعي نحو نصف السكان  ،بينام كان أهل السنة يف
خفية من أمرهم( ،)7لكن يبدو أن أتباع املذهب الشيعي يف نابلس عادوا لإلختفاء أثناء الحكم السلجوقي
للمدينة ،ومن املرجح أنهم ظهروا مرة ثانية عىل أثر اسرتداد الفاطميني للبالد مرة أخرى قبيل وصول
الصليبيني إىل األرايض املقدسة بفرتة وجيزة .وأثناء الحكم الصليبي ملدينة نابلس كان ال يزال هناك أتباع
للمذهب الشيعي يف املدينة(.)8
أما بالنسبة للسامريني فقد أقاموا يف نابلس منذ أمد بعيد ،وتحدث عنهم املؤرخون والجغرافيون
كثريا فنسبوا نابلس إليهم أحيانا ،ويف ذلك يقول االصطخري « ونابلس مدينة السامرة ،يزعمون أن
بيت املقدس هو نابلس ،وليس للسامرة مكان يف األرض إال بها «( )9وذكر الهروي أن» السامرة بنابلس
كثرية»( )10والسامريون فرع من اليهود ،وهم صنفان  :صنف يقال لهم « الدستان « وصنف يقال لهم «
الكوشان( ،»)11وقد ساعدوا نبوخذ نرصالبابيل حني هاجم بالد الشام عام 586ق.م  ،فلم يتعرض لهم «
ومل يقتلهم ومل يسبهم « ،بل أنه أسكنهم يف فلسطني ،ومعظمهم يقيم يف مدينة نابلس وبها كنائسهم(،)12
وهم ال يعرتفون مبن جاء بعد موىس – عليه السالم – من أنبياء بني إرسائيل( . )13وينعت السامريون
أنفسهم باملحافظني ،ألنهم حافظوا وال يزالوان يحافظون عىل أدق وأقدم توراة( ،)14وهم ينكرون نبوة
داود ومن تاله من األنبياء ،ألنهم يدعون انه ظلم واعتدى ،وأبوا أن يكون بعد موىس ( عليه السالم )
نبي( ،)15ويعتقدون أن داود وسليامن غريا من املجتمع الديني حسب هداهام ،حتى تحول إىل مملكة
دنيوية تشبه مملكة فرعون أو نبوخذ نرص( ،)16وجعل السامريون رؤساءهم من ولد هارون ( عليه
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السالم )( ،)17وأثناء الحكم الصليبي ملدينة نابلس كانوا ال يزالون يقيمون يف املدينة( ،)18وقد أشار إليهم
بنيامني التطييل الذي زار نابلس خالل الحكم الصليبي لها(،)19وذكر الهروي بأنهم يقيمون يف جبل جرزيم
ويتخذونه قبلة لهم()20
أما املسيحيون الرشقييون فكانوا يقيمون يف نابلس جنبا إىل جنب مع املسلمني والسامريني ،وكانوا
يعتنقون املسيحية عىل املذهب األرثوذكيس( )21بعكس الفرنجة الصليبيني الذين كانوا يعتنقون املذهب
الكاثولييك ،وكانت عالقتهم مع املسلمني قوية جدا ،وبذلوا التضحيات الكثرية من أجل تحرير األرايض
املقدسة من الصليبيني ،وكانوا يعيشون يف نابلس حياة مستقرة وميارسون شعائرهم الدينية يف حرية تامة ،
لدرجة أنهم فضلوا البقاء يف نابلس بعد عودتها للحكم اإلسالمي عقب معركة حطني عام 583هـ 1187 /م.
كانت اللغة العربية هي لغة السكان األصليني يف نابلس وغريها من مدن فلسطني( ،)22وكان املسلمون
والسامريون من سكان نابلس يتحدثون اللغة العربية بلهجة محلية ،وقليل من السامريني كان يعرف
اللغة العربية ،ومن كان يعرفها مل يكن يتحدث بها( .)23وكان املسيحيون الرشقيون يتحدثون اللغة
العربية أيضا ،واىل جانبها كانوا يعرفون ا للغة الرسيانية التي كانت سائدة يف شامل بالد الشام( .)24ومل
تكن اللغة الرتكية شائعة بني أهل البالد ،بل أنها مل تكن معروفة لدى الكثريين( )25عىل الرغم أن األتراك
السالجقة حكموا بالد الشام وفلسطني فرتة من الزمن .أما لغة الفرنجة الصليبيني يف نابلس فكانت لغة
شامل فرنسا الشائعة عند الرنمنديني  ،بينام كانت اللغة الالتينية هي اللغة الدارجة يف الكنائس ويف تدوين
القوانني(.)26
استقر الغزاة الصليبيون من الفرسان والنبالء ورجال الدين والتجار يف نابلس وقراها  ،وكان من الطبيعي
أن تقوم بينهم وبني السكان عالقات مختلفة ال سيام يف النواحي االجتامعية ،وال بد أنهم تأثروا بعادات
أهل نابلس وبأسلوب معيشتهم ،وبخاصة فيام يتعلق بالطعام والرشاب ونوعية املالبس ،إذ أن الفرنجة
الصليبيني بصفة عامة تأثروا بالرشقيني يف كثري من العادات والتقاليد( . )27وقد وصف املقديس البشاري
بعض عادات أهل نابلس وبيت املقدس عىل أنها متشابهة ،إذ كان أهل نابلس وبيت املقدس يرتدون
زيا واحدا ،ويخبزون األرغفة عىل الحىص يف األفران التي توقد بروث الحيوانات  ،وكانوا يطبخون العدس
والبيسار « ،ويقلون الفول املنبوت بالزيت ويصقلونه ،ويباع مع الزيتون وميلحون الرتمس ويكرثون أكله،
ويصنعون من الخرنوب ناطفا يسمونه القبيط ويسمون ما يتخـذون مـن السكـر ناطفـا ،ويصنعون زالبية
يف الشتاء من العجني غري مشبكة )28(...ولعل حديث املقديس عن أهم العادات والتقاليد عند أهل بيت
املقدس ونابلس يوضح أسلوب حياة أهل هاتني املدينتني قبيل استيالء الصليبيني عليهام .وليس هناك شك
يف أن هذه العادات والتقاليد كانت شائعة عند أهل نابلس أثناء فرتة الحكم الفرنجي الصليبي  ،وال بد أن
الفرنجة الصليبيني الذين أقاموا يف نابلس قد تأثروا ببعض هذه العادات ،هذا إن مل يكن كلها .
عاش الصليبيون يف نابلس حياة أقرب إىل الرفاهية  ،فلبسوا املالبس الفاخرة وتشبهوا باملسلمني ،واهتموا
بأدوات الزينة والجواهر الثمينة ،واستخدموا مختلف أنواع األثاث الضخمة ،فعىل سبيل املثال كانت
املرأة الصليبية تهتم بزينتها بارتداء املالبس الحريرية والتحيل بالجواهر ومبختلف أدوات الزينة ،وقد أورد
لنا املؤرخون أخبار باسك دي ريفريي  ، Pasque de Riveriزوجة أحد التجار الصليبيني الذين يبيعون
األقمشة والثياب يف نابلس  ،والتي فاقت بحسنها وجاملها وزينتها األمريات ،لدرجة أن جاملها وسحرها
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جعل البطريرك هرقل ( بطريرك بيت املقدس ) يقع يف غرامها( . )29وكانت السيدة الصليبية تضع
الحجاب عىل وجهها ،ال عىل سبيل الوقار والحشمة ،بل خوفا عىل الطالء واملساحيق التي تغطي وجهها.
()30
اهتم الفرنجةالصليبيون يف الرشق برشاء املالبس الفاخرة ،غالية الثمن التي تضفي الفخامة واألبهة  ،رغم
أنها اتخذت الطابع الرشقي( ،)31إذ أن املالبس الرشقية كانت متتاز بأنها فضفاضة  ،زاهية األلوان موشاة
بالحرائر والتطريزات( .)32وقد اتبع الصليبيون يف بناء بيوتهم وقصور امللوك واألمراء الطراز العريب يف البناء
الذي يتالئم مع ظروف البالد وأجوائها ،واتخذ الصليبيون لبيوتهم وقصورهم من األثاث ما يتفق مع الروح
الرشقية(.)33
وكان الفارس الصليبي يرتدي برنسا من الحرير ويضع العاممة عىل رأسه يف أوقات السلم ،كام كان يرتدي
فوق درعه سرتة من الكتان للوقاية من حرارة الشمس عند الخروج إىل القتال ويجعل عىل خوذته كوفية
مثل التي يضعها الفارس العريب عىل رأسه( )34واىل جانب ذلك قلد الصليبيون املسلمني يف االستمتاع
بالحياة .وليس من املستغرب أن نرى ذلك عند املسلمني خاصة وأنهم أصحاب حضارة مادية وفكرية
عريقة مل يشاهدها الصليبيون يف بالدهم قبل زحفهم إىل الرشق(. )35
يتضح مام سبق أن املرأة املسلمة يف نابلس وغريها من البالد ،كانت تضع الحجاب عىل وجهها إضافة إىل
قيامها بارتداء املالبس الفضفاضة ذات األكامم الطويلة الواسعة ،كذلك فان الفارس املسلم كان يرتدي
العاممة والكوفية وسرتة من الكتان وكل هذه األشياء اتخذها الصليبيون وقلدوا بها العرب .
وتأثر الصليبيون يف نابلس وغريها من مدن سورية وفلسطني بكثري من عادات أهل البالد ،كاالستحامم يف
الحاممات العامة التي كانت من العادات الشائعة عند أهل نابلس  ،ووجد يف نابلس حاممات كثرية قبل
استيالء الصليبيني عليها ،وقد أشار املقديس البشاري إىل ذلك بقوله  »:ولهم دواميس عجيبة «(،)36وكان
املسلمون يذهبون إىل الحاممات العامة من أجل الطهارة للصالة وقراءة القرآن ،ونصح األطباء برضورة
اإلسستحامم يف الحاممات ،ألنها تشفي من بعض األمراض الجلدية والصدرية )37(،ويف ذلك قال أحد
الحكامء « خري الحاممات ما قدم بناؤه  ،واتسع هواؤه وعذب ماؤه .وقال أيضا الحامم تذهب الحكة
والجرب ،واالعياء وترطب البدن )38(»...كذلك فإن الرحلةالتجارية وما كان يعانيه التاجر من العنت
واملشقة ،كان البد له بعد الوصول إىل مدينة من املدن أن يستحم مبجرد دخوله للمدينة ،حتى يزيل عن
جسمه العرق وعناء السفر )39(،فضال عن أن الحاممات تعود مبردود مادي عىل أصحابها.
جذب االستحامم يف الحاممات العامة أنظار الصليبيني وشجعهم عىل الذهاب إليها واالستحامم بها()40
وكان يجري يف الحامم حالقة شعر الرأس وإزالة الشعر الزائد يف الجسم  ،وكان الحالق يقوم بإزالة الشعر
للرجال ،بينام تتوىل البالنة إزالة الشعر من عىل جسم النساء( ،)41وكان الرجل الصليبي يحرض زوجته
إىل الحامم ،وال يجد حرجا عندما يطلب من الحالق العريب أن يزيل لها الشعر الزائد عىل جسمها ( .)42
ومن املرجح أن حامم البيدرة وحامم الخليل هام من الحاممات التي كانت مستخدمة زمن الصليبيني ألنها
رومانية البناء وبقية حاممات نابلس ترجع للفرتة اململوكية والعثامنية.وكان املسلمون يشدون املئزر عىل
وسطهم أثناء االستحامم يف الحاممات العامة ألجل سرت عوراتهم ،بينام أنكر الصليبيون هذه العادة وكانوا
يستحمون بدون شد املئزر عىل وسطهم( )43وقد استمرت عادة الذهاب إىل الحاممات العامة واالستحامم
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بها بعد رحيل الصليبيني عن البالد ،كام استمر االهتامم بالحاممات والعناية بها عىل أكمل وجه ،وكانت
حاممات نابلس مشهورة بحسنها وجودتها ،وأشار إليها األنصاري الدمشقي بأنها « حاممات طيبة «)44( .
ومن العادات التي كانت سائدة بني الصليبيني يف نابلس وغريها من البالد الواقعة تحت سيطرتهم ،اختالط
الرجال والنساء دون أن يكون لديهم أي إحساس بالغرية نحو بناتهم وزوجاتهم ،وتحدث أسامة بن منقذ
الذي تجول يف معظم البالد الواقعة تحت السيطرة الصليبية ،عن اختالط الرجال بالنساء ووصفهم بأنهم
مل يكن لديهم «غرية وال نخوة» ()45إذ أن الرجل منهم يكون سائرا مع زوجته يف الشارع فيلقاه رجل
آخر»،يأخذ املرأة  ،ويعتزل بها ويتحدث إليها ،والزوج واقف ناحية ينتظرفراغها من الحديث ،فإذا طولت
عليه خالها مع املتحدث ومىض»( .)46وال شك أن هذه العادة تتناىف مع العادات والتقاليد اإلسالمية،
ولهذا فقد استنكرها املسلمون .ويحدثنا أسامة بن منقذ عن قصة جرت وقائعها يف مدينة نابلس توضح
عدم الغرية عند الصليبيني وتعكس جانبا من حياتهم االجتامعية،و تدور هذه الحادثة حول أحد تجار
النبيذ يف مدينة نابلس الذي رجع إىل بيته  « ،ووجد رجال مع مع امرأته يف الفراش  ،فقال له  « :أي يشء
أدخلك إىل عند امرأيت ؟ « قال  « :كنت تعبان دخلت أسرتيح « قال  « :فكيف دخلت إىل فرايش ؟ «
قال  »:وجدت فراشا مفروشا منت فيه « قال « واملرأة نامئة معك ؟ « « قال  « :الفراش لها  .كنت أقدر
أمنعها من فراشها ؟ « قال  « :وحق ديني إن عدت فعلت كذا تخاصمت أنا وأنت «( .)47وال شك أن
هذه القصة تثري الدهشة واالستغراب عند سامعها ،ألنها تتناىف مع التعاليم اإلسالمية واألخالق الرشقية
التي تتمسك بالفضيلة والرشف  .وقد علق أسامة بن منقذ عىل موقف تاجر النبيذ بقوله  »:فكان هذا
نكريه ومبلغ غريته( )48ومل يقترص األمر عىل الرجال العاديني من الصليبيني  ،بل وصل األمر إىل رجال
الدين الذين كان لهم عالقات غري رشعية ببعض النساء  ،ومثال ذلك عالقة البطريرك هرقل مع باسك دي
ريفيريي زوجة أحد التجار الصليبيني يف مدينة نابلس( ،)49وأشار تاريخ هرقل إىل أن البطريرك هرقل
قام بالتأثري عىل السيدة وجعلها تحرض إليه يف بيت املقدس عدة مرات  ،وقد حدث ذلك بالفعل وذهبت
إليه ،ومكثت هناك نحو خمسة عرش يوما أو أكرث(،)50و»كان يغدق عليها وعىل زوجهااملال الكثري،حتى
صارت هي وزوجها من الرثاة واألغنياء،ومن أجل هذا اعتاد زوجها أن يغمض عينيه ويتغاىض عنها «(.)51
وكان البطريرك هرقل قد أخذ املرأة لنفسه  ،ثم قدمها للبارون الذي جعلها يف غاية الرثاء( .)52وبعد وفاة
زوجها أرسل البطريرك هرقل إليها يدعوها للقدوم عليه يف بيت املقدس ،فلام حرضت إليه اشرتى لها بيتا
جميال وجعلها بالقرب منه( )53كام»أغدق عليها املجوهرات الثمينة واألحجارالغالية حتى صارت اغنى
امرأة عرفتها بيت املقدس،وما من غريب رأهاحتى ظنها كونتيسة ،أو حسبهابارونة لكرثة ما تتحىل به من
األحجار الكرمية وما ترتديه من الثياب الغالية املوشاة بالذهب »»)54(.وروى املؤرخ املجهول »:أن خادم
القرص حرض إىل البطريرك وقال له « :لقد وضعت السيدة باسك دي ريفري الساعة ابنة لك» فرد عليه
البطريرك قائال :اخرس أيها األحمق وال تزد»( .)55ويتضح من هذا العرض جانبا هاما يف حياة الصليبيني
االجتامعية يف نابلس  ،مام يؤكد عدم الغرية عندهم وتدين القيم الخلقية لدى الكثري منهم .
أما فيام يتعلق بالنظام القضايئ يف نابلس ،فكان ال بد للصليبيني من أن يهتموا بالنظم القضائية نظرا
الختالف الطوائف والفئات التي تشكل منها مملكة بيت املقدس ومن ضمنها إقطاعية نابلس ،ولهذا
ظهرت محكمة امللك ( املحكمة العليا  ، The Highcourtالتي يجتمع امللك فيها بكبار اإلقطاعيني(،)56
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ومتثل فيها الكنيسة وجامعات الفرسان الرهبانية  :الداوية واإلسبتارية( ،)57وممثلون لرعايا املدن اإليطالية
التجارية باعتبارهم كيانا هاما يف اململكة ولهم مصالح هامة يف كثري من مدن اململكة  ،فال بد أن يجري
متثيله يف هذه املحكمة لجاليات أجنبية منهم البنادقة والجنوية والبيازنة(.)58
وكانت املحكمة يف اصلها هيئة قضائية  ،ولكن مل تلبث أن اتسعت اختصاصاتها فأصبحت مبثابة هيئة
ترشيعية ال بد من موافقتها عىل أي قانون أو ترشيع جديد يف اململكة( )59فضال عن الفصل فيام ينشأ بني
األمراء من خالفات وفوق هذا كان للمحكمة رأي مسموع يف توجيه السياسة العامة للمملكة(.)60
وكانت املحاكم الوطنية  Civil Courtsمنترشة يف مختلف إقطاعيات اململكة ومن ضمنها إقطاعية نابلس
 ،وكانت تختص بالقضايا املتعلقة بالسكان الوطنيني ،إذ سمح لهم بالتقايض أمام محاكمهم الوطنية الخاصة
بهم ،إىل جانب تطبيق القوانني السابقة عىل قدوم الصليبيني ،وقد تم ذلك يف السنوات األوىل للحكم
الصليبي( ،)61وكان قضاة تلك املحاكم من سكان البالد الوطنيني ،وكانت تنظر يف القضايا الصغرى التي ال
تشمل الجنايات ،ونستنتج من كل هذا قيام سكان نابلس بالتقايض أمام محاكمهم الوطنية يف السنوات
األوىل لالحتالل الصليبي ،غري أن املحاكم الوطنية مل تستمر يف عملها فرسعان ما اندمجت يف محاكم
املدن( ،)62إذ أوجد الصليبييون يف فرتة الحقة محكمة تعرف باسم محكمة املدينة Cour de la Fonde
يرأسها موظف فرنجي يدعى بيايل  ، Bailliيختاره فيسكونت املدينة من بني طبقة الفرسان أو من الطبقة
الربجوازية ، Burgessesيساعده ستة محلفني  ،Juresأربعة من السكان الوطنيني واثنان من الفرنجة،
وكان ملحكمة املدينة سلطان قضايئ عىل جميع الطوائف والفئات املتواجدة يف املدينة( )63ومن خصائصها
النظر يف القضايا التجارية( )64والقضايا البسيطة الخاصة بسكان املدينة عىل اختالف طوائفهم( ،)65إضافة
إىل أنها تقوم بتسجيل كل صفقات العقارات املتعلقة بالسكان الوطنيني ،مثل البيع والتأجري والرهونات
العقارية  ،وأرايض املدينة والحدائق واآلبار( .)66وكان مواطنوا نابلس املسلمون يحلفون عىل القران
الكريم ( ،)67أما السامريون فيحلفون عىل التوراة( ،)68واملسيحيون عىل اإلنجيل نوكان فيسكونت نابلس
يقتسم اختصاصاته الواسعة مع محكمة املدينة ،وصار للمحكمة حق إصدار القرارات الخاصة بالنواحي
الداخلية يف املدينة لحفظ األمن ومراقبة األسعار  ،فضال عن مسئوليتها عن نظافة الشوارع  ،مبعنى أن
محكمة املدينة كانت تقوم بتعيني املوظفني والعامل املختصني يف ذلك( )69ووجد يف نابلس محكمة
للربجوازية  Court of the Burgessesالتي متثل طبقة هامة يف بعض املدن التابعة للمحكمة  ،وكان
فيسكونت نابلس رئيسا لتلك املحكمة  ،يساعده اثنا عرش محلفا يختارهم من بني أتباعه الالتني(، )70
وكانت املحكمة الربجوازية تنعقد ملدة ثالثة أيام يف األسبوع فيام عدا أيام املواسم واألعياد الدينية(، )71
وتنظر يف القضايا التي مل يكن النبالء طرفا فيها( ،)72وتبحث يف جميع القضايا املتعلقة بالنواحي املدنية ن
كقضايا التعدي عىل األرايض فضال عن معالجتها لشئون العبيد(، )73وتقوم املحكمة الربجوازية بالفصل يف
جميع القضايا املتعلقة بأفراد الطبقة الربجوازية ،كذلك فإنها تفصل يف قضايا الفرسان  ،إذا اختاروا املثول
أمامها( ، )74وللمحكمة الربجوازية ما للمحكمة العليا من قوانني وان كانت يف مجموعها تستند إىل العرف
والتقاليد املرعية أكرث من كونها قوانني مدونة( )75وقد أوجد الصليبيون محكمة للسوق Court of the
 ، Marketحيث يوجد اخالط من الناس مبا يثور بينهم من الخالفات( ،)76ويقال أن محكمة السوق هي
نفس محكمة املدينة  ،واألرجح أنها كانت إحدى محاكم املدينة الفرعية وتنعقد تحت رئاسة فيسكونت
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املدينة  ،الذي كانت مهمته املحافظة عىل األوضاع العامة يف األسواق  ،وكان يساعده يف إمتام تلك املهمة
املحتسب أو رئيس الرشطة يف املدينة( . )77وليس من شك يف أن محكمة السوق كانت تقوم بخدمة قطاع
كبري من السكان يف نابلس وقراها ،وبهذا ميكن اعتبارها أهم محاكم مدينة نابلس الداخلية  ،اعتامدا عىل
اتساع نشاطها وأهمية أعاملها .
ووجد يف قرى إقطاعية نابلس كثري من املحاكم الوطنية  ،حيث أبقى الصليبيون عىل تلك املحاكم يف قرى
اإلقطاعية  ،ألن التوسع يف إنشاء محاكم جديدة اقترص عىل املدن( . )78وكانت محكمة القرية تنعقد
تحت رئاسة أكرب شخصية يف القرية والذي أطلق عليه الرئيس  ، Rayisيساعده اثنا عرش محلفا من سكان
القرية  .وتعتمد محاكم القرى يف أحكامها عىل العرف والتقاليد املرعية  ،إذ سمح الصليبيون ألهايل القرى
بالتقايض أمام محاكمهم ( ،)79وتجدر اإلشارة إىل أن محكمة املدينة كانت مسئولة عن قضايا سكان القرى
الكبرية  ،نظرا لوجود األسواق والفنادق يف تلك القرى  ،مبعنى أن محكمة املدينة كانت تعقد يف املناطق
التي توجد بها األسواق والفنادق(.)80
ومن املرجح أيضا وجود محاكم كنسية يف نابلس  ،وقضاء ديني يلجأ إليه الرعايا املسيحيون خاصة
 ،ال سيام وأن الكنيسة قد حظيت برعاية ملوك بيت املقدس  ،ومنحت اإلقطاعات والهبات يف مدينة
نابلس( )81وكانت الكنيسة تفصل يف القضايا املتعلقة برجال الدين  ،فضال عن بعض قضايا األحوال
الشخصية( ،)82وكان لألساقفة سلطان قضايئ عىل األطباء  ،إذ مل يسمح لألطباء الجدد مبامرسة مهنة الطب
حتى يخترب الطبيب من قبل لجنة من أحسن أطباء البلد وبوجود األسقف أو من ينوب عنه من رجال
الدين  ،وبعد إجراء االختبار يقوم األسقف مبنح الطبيب رسائل تفوضه مامرسة تلك املهنة( )83وكان كثري
من الرعايا يفضلون اللجوء إىل هذه املحاكم التي يفصل فيها األسقف أو من ينوب عنه من رجال الدين ،
رمبا لشعورهم بنزاهة املحاكم (. )84
ويروي لنا أسامة من منقذ الذي زار نابلس أثناء تبعيتها للحكم الصليبي بعض القصص التي تكشف عن
شجاعة أهل نابلس ومقاومتهم للصليبيني ،فقد تحدث عن رجل من املسلمني كان يحتال عىل الحجاج
املسيحيني « ،ويتعاون هو وأمه عىل قتلهم  ،فاتهموه بذلك وعملوا له حكم الفرنج بأن أحرضوا بتية
عظيمة ،وملئوها ماء وعرضوا عليها دف خشب  ،وكتفوا ذلك املتهم  ،وربطوا يف كتافه حبال ورموه يف
البتية ،فان كان بريئا غاص يف املاء  ،فرفعوه بذلك الحبل يك ال ميوت وان كان له الذنب ما يغوص يف املاء،
فحرص ذلك (املتهم )ملا رموه يف املاء أن يغوص فام قدر  ،فوجب عليه حكمهم … .فكحلوه ( . )85وأشار
أسامة إىل أن الشاب األعمى ذهب لزيارة معني الدين أنر( )86يف دمشق ن فأكرمه هذا  ،وأمر بتعليمه
قراءة القران « وشيئا من الفقه « غري أن الشاب طلب حصانا وبغلة وسالحا وأن يكون فارسا  .فأدهش
طلبه بطبيعة الحال األمري معني الدين الذي قال  »:ما اعتقدت أن أعمى يصري من الفرسان ( . )87وال شك
أن ما طلبه هذا الشاب يوضح تصميمه عىل االستمرار يف محاربة الصليبيني ومقاومتهم عىل الرغم أنه قد
فقد البرص .
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أما عن الحياة العلمية والفكرية يف نابلس وقراها أثناء فرتة الرصاع اإلسالمي الصليبي  ،فال بد لنا من إلقاء
نظرة رسيعة عىل أحوال املدينة وقراها قبل قدوم الصليبيني إىل البالد ،إذ اشتهرت نابلس بأنها أنجبت عدد
كبريا من العلامء( )88لعل أشهرهم محمد بن أحمد بن سهل بن نرص أبو بكر املعروف بابن النابليس ،
الذي حظي مبكانة عظيمة لدى امللوك واألمراء  ،لدرجة أن كافور األخشيدي أرسل إليه مبلغا من املال ،
وإن كان هذا العامل الجليل قد رده عليه( . )89ومن علامء نابلس أيضا الفقيه نرص بن إبراهيم بن نرص
املقديس النابليس  ،أبو الفتح الزاهد شيخ الشافعية بالشام وصاحب التصانيف « وكان إماما عالمة مفتيا
محدثا حافظا زاهدا متبتال ورعا كبري القدر عديم النظري «  ،وكان يقتات من غلة تحمل إليه من أرض له
مبدينة نابلس  ،بينام كان مقيام يف دمشق  ،ويخرب له يف كل ليلة قرص يف جانب املوقد(.)90
وعىل الرغم مام عرف عن أهل نابلس من حبهم للعلم( ، )91وكرثة العلامء الذين أنجبتهم املدينة وقراها
 ،إال انه مل يصلنا ما يفيد بوجود مدارس بها أثناء الحكم الفاطمي والسلجوقي لها  ،واستمر الحال عىل
ذلك زمن الصليبيني واأليوبيني ومل تظهر املدارس يف نابلس إال يف العهد اململويك ،وكان التدريس يتم يف
املساجد  ،حيث كانت تدرس العلوم الدينية  ،وكان القران أول ما يدرس ويحفظ للطالب  ،باإلضافة إىل
علم الحديث وروايته  ،والفقه والتفسري  ،واىل جانب العلوم الدينية كانت املساجد تدرس علم اللغة
مبختلف فروعه( . )92وكان التدريس يتم عىل أساس اإللقاء والتلقني وأول ما يلتزم به املتعلم أن يحفظ
القران الكريم  ،ثم ييل ذلك كل ما يستطيع أن يحفظه ويستوعبه من األحاديث الرشيفة  ،وجرت العادة
بأن يتىل الحديث ثالث مرات حتى يحفظه الطالب  ،ثم تحول التلقني إىل اإلمالء  ،وكان الطالب يكتبون
ما يلقى عليهم إال يف حالة القران ن وانترشت هذه الطريقة أيضا يف علوم اللغة والدراسات األدبية ويف
الحديث والتفسري وقصائد الشعراء( )93وعندما آلت نابلس وغريها من مدن فلسطني للحكم الصليبي
تأثرت الحياة الثقافية يف البالد تأثرا كبريا  ،إذ أن الصليبيني قتلوا عددا كبريا من العلامء والفقهاء والزهاد
عند احتاللهم لبيت املقدس(.)94
وهذا باإلضافة إىل ما ارتكبوه من مجازر يف مختلف املدن التي اجتاحوها  .ومن املرجح أن عددا من علامء
نابلس قد غادروها عند اقرتاب الصليبيني منها  ،فضال عمن غادرها بعد استيالء الصليبيني عليها( )95وال
شك أن رحيل هؤالء عن بالدهم بسبب املجازر التي كان يرتكبها الصليبيون ضد السكان اآلمنني .
وكان طالب العلم من أهل نابلس يرحلون إىل دمشق أو إىل مرص لدراسة العلوم الدينية  ،كعلم الحديث
والفقه والتفسري( . )96وقد اشتهر آل قدامة سكان قرية جامعيل بالتقوى والعلم وقوة التأثري عىل سكان
القرى املجاورة لجامعيل  ،اذ كان سكان هذه القرى يفدون إىل جامعيل لسامع خطبهم أيام الجمع(، )97
ومن املرجح أنهم كانوا يأتون إىل جامعيل يف األعياد الدينية لسامع الوعظ واإلرشاد من آل قدامة  .وكانت
االجتامعات التي تعقد يف جامعيل مبثابة حلقات دراسية ألهل القرى املجاورة  ،يتم فيها قراءة القران
وحفظ الحديث والتفقه يف األمور الدينية( )98هذا باإلضافة إىل أنهم كانوا يشجعون الناس عىل مقاومة
الصليبيني ويشجعون الفالحني عىل ترك العمل يف أرايض الصليبيني واالنرصاف إىل أمور الدين( . )99وال شك
أن تحريض آل قدامة للفالحني عىل ترك العمل يف أرايض الفرنج كان يلقى استجابة من أهل القرى الذين
كانوا يعانون الكثري من ظلم اإلقطاعيني( 100وتنبه الصليبيون لنشاطات آل قدامة وتحريضهم الفالحني
ضدهم  ،وأشار صاحب إقطاع نابلس آنذاك بقتل كبري عائلة آل قدامة الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة
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،وعلم الشيخ بذلك عن طريق رجل كان يعمل كاتبا لصاحب اإلقطاع فقرر الهرب إىل دمشق  ،ومتكن من
الهرب فعال يف شهر رجب سنة 551هـ ( يف العرشين من أغسطس إىل التاسع عرش من سبتمرب سنة 1156م
)  ،وكان يرافقه يف رحلته إىل دمشق ثالثة من عائلة آل قدامة( )101ويف شوال من نفس السنة رحل من
نابلس عدد من آل قدامة بلغوا نحو خمسة وثالثني نفسا بني ذكر وأنثى كانوا موزعني يف قرى ياسوف
والساوية ومردا ودير عوريف وزيتا( )102ومتكن هؤالء من الوصول إىل دمشق حيث استقبلهم الشيخ
احمد وأنزلهم يف أحد مساجد دمشق (.)103
وتجدر اإلشارة إىل أنه طهر من بني الفرنجة الصليبيني عدد من املؤرخني والدباء نخص بالذكر منهم
فوشية الشارتري الذي رافق الحملة الصليبية األوىل وكان مرافقا للملك بلدوين األول أثناء اقامته يف
إمارة الرها ثم يف مملكة بيت املقدس وقد وضع فوشية مؤلفا عن الحملة الصليبية األوىل أسامه أعامل
الفرنجة حجاج بيت املقدس  Gesta Francorum Iheerusalem Peregrinantiumتعرض فيه ألهم
أحداث الحملة الصليبية األوىل التي شاهدها بنفسه  ،وينتهي كتاب فوشيه بحوادث عام )l 1127 (104
 .ومن اشهر املؤرخني الصليبيني عىل اإلطالق  ،وليم الصوري الذي وضع كتابا اسامه « األعامل التي متت
فيام وراء البحر «  ،وميتاز وليم بأنه عاش يف الرشق فرتة طويلة من الزمن ودرس اللغة العربية وادابها
( ، )105وتناول يف كتابه أحوال الصليبيني يف الرشق وعالقاتهم باملسلمني  ،وتعرض لالجتامعات التي عقدت
يف نابلس سنة 1120م وسنة 1167م  .وهناك مؤرخ آخر يرجح أنه عاش يف مدينة نابلس  ،وهو املؤرخ
أرنول الذي كان سائسا لباليان ابلني سيد نابلس  ،وقد وضع كتابا هو تذليل لكتاب وليم الصوري()106
،كام وضع وصفا لألرايض املقدسة ،ومن املرجح أنه عاش يف نابلس مدة طويلة من الزمن  ،ميكن تحديدها
بتاريخ حيازة باليان الثاين إلقطاعية نابلس وحتى هزميته الصليبيني يف حطني وعودتها للحكم اإلسالمي .
ومل يعرف أي نشاط ثقايف للصليبيني يف نابلس إال ما كتبه أرنول سائس باليان الثاين ومجوعة القوانني التي
صدرت يف نابلس يف االجتامع الذي دعا إليه امللك بلدوين الثاين يف الثالث والعرشين من يناير سنة 1120م
( التاسع عرش من شوال سنة  513هـ )( )107وعرفت القوانني التي صدرت يف هذا االجتامع باسم قانون
نابلس( ، )108رشعت فيه ألول مرة عقوبات تختص بالزنا والرسقة أو اإلخالل بقانون اململكة(. )109
ومل يهتم الصليبيون بإنشاء املدارس وتشجيع الحياة الثقافية يف نابلس أثناء سيطرتهم عىل املدينة وقراها
 ،وعىل هذا فلم تظهر املدارس يف نابلس يف ظل السيطرة الصليبية ،كذلك فانه مل يصلنا ما يفيد قيام
األيوبيني بإنشاء مدارس يف نابلس أثناء فرتة حكمهم لنابلس وقراها  ،وبطبيعة الحال فقد استمر التدريس
يف املساجد التي كانت تهتم بتعليم القران والحديث والفقه ومختلف العلوم الدينية  ،واىل جانب املساجد
التي لعبت الزوايا دورا هاما يف التعليم  ،فعىل سبيل املثال كانت زاوية الشيخ عبد الله بن غانم األنصاري
 ،املقامة عىل جبل جرزيم يف نابلس  « ،معمورة بالفقراء واألخبار والواردين «( . )110ال شك أن هؤالء
كانوا ينهلون من علم الشيخ غانم الذي كان من « أعيان املشايخ « ذائعي الصيت( . )111ومن الزوايا
التي وجدت يف نابلس زاوية الشيخ عبد الله بن غانم سالفة الذكر  ،والزاوية التي أقامها الشيخ يوسف
بن نجاح بن موهوب يف قرية عقربا من أعامل نابلس( )112ويف العرص اململويك بدأت املدارس تظهر
يف نابلس ن أول مدرسة نشأت هي مدرسة العامد الحافظ بن بدران بن شبل النابليس ( ، )113وظل
التدريس بهذه املدرسة حتى وقت قريب ( ، )114ومن املدارس التي أقيمت يف نابلس يف عرص املامليك ،
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املدرسة التي أنشأها الرئيس فخر الدين محمد بن فضل الله ناظر الجيوش بالديار املرصية ( . )115ومام
ال شك فيه أن بناء املدارس يف نابلس من شأنه زيادة النشاط العلمي واألديب يف املدينة يف العرص اململويك
 ،وال شك أيضا أن أهل قرى نابلس كانوا يفدون إىل مدارس املدينة طلبا للعلم واملعرفة .
وشهدت نابلس وقراها ظهور عدد كبري من العلامء واألدباء والفقهاء خالل فرتة الرصاع اإلسالمي الصليبي
 ،وسنكتفي بالحديث عن اشهر علامء نابلس وقراها يف هذه الفرتة ولعل أشهرهم  :تقي الدين عبد الغني
بن عبد الواحد بن عيل بن رسور بن حسن الجامعييل  ،ولد بقرية جامعيل من أعامل نابلس يف ربيع
اآلخر سنة 541هـ ( سبتمرب سنة 1146م ) (، )116وهاجر صغريا إىل دمشق سنة 551هـ ( ، )117وقرأ
القرآن وسمع الحديث وسافر إىل األمصار املختلفة وكتب كتبا كثرية ( . )118واهتم تقي الدين بالحديث
اهتامما كبريا وصنف فيه تصانيف حسنة « وكان غزير الحفظ من أهل اإلتقان والتجويد «  ،كام كان كثري
العبادة « ورعا متمسكا بالسنة عىل قانون السلف  ،تكلم يف الصفات والقرآن بيشء أنكره أهل التأويل (
من ا لفقهاء ) وشنعوا عليه  ،فعقد له مجلس بدار السلطان بدمشق فأرص وأباحوا قتله فشفع فيه أمر
األكراد عىل أن يربح من دمشق ( « )119وترك تقي الدين عدة مؤلفات هامة يف العلوم الدينية (،)120
وتويف يف مرص يف الثاين والعرشين من ربيع األول سنة 600هـ ( التاسع والعرشين من نوفمرب سنة 1203م
)  ،وكان قد ناهز التاسعة والخمسني من عمره ()121
ومن علامء نابلس أيضا  ،محمد بن احمد بن قدامة بن مقدام الحنبيل  ،ولد بقرية جامعيل عىل رأى
بعض الباحثني ويف قرية الساوية عىل رأي آخرين ،وكان مولده يف سنة 528هـ ( . )122هاجر مع والده
الشيخ احمدإىل دمشق وأقام معه مبسجد أيب صالح  ،وكان الناس ينسبون آل قدامة إىل مسجد أيب صالح
ويسمونهم بالصالحية ( . )123وكان الشيخ محمد « معتدل القامة حسن الوجه عليه أنوار العبادة وال
يزال مبتسام نحيل الجسم من كرثة الصيام والقيام « ( ، )124قرأ القران وحفظ مخترص الخرقي يف الفقه
وسمع الحديث مبرص ودمشق  ،وقرأ النحو واهتم بالعبادة ومل يشتغل يف رواية الحديث ( ،)125وكان
ينام عىل الحصري ويأكل خبز الشعري وثوبه خام إىل أنصاف ساقيه وما نهر أحدا وال أوجع قلب أحد(،)126
وكان يصعد املنرب ويشجع الناس عىل الجهاد يف سبيل الله ن وشارك صالح الدين األيويب يف غزواته وحروبه
ضد الصليبيني( ،)127وتويف بدمشق سنة 607هـ  1210 /م عن عمر يناهز الثامنني ودفن بسفح جبل
قاسيون(. )128
ومن رجال نابلس أيضا عز الدين محمد بن الشيخ اإلمام الحافظ عبد الغني ولد يف مدينة دمشق سنة
566هـ 1170-71 ( /م ) ( ،)129وكان عز الدين محمد فقيها عىل مذهب احمد بن حنبل( )130وكان من
احسن الناس قراءة وأرسعهم ثقة  ،وسمحا كرميا غزير الدمعة عند القراءة  ،وكان يتكلم يف مسائل الخالف
كالما حسنا( ،)131رحل إىل بغداد وقرأ بها مسند احمد بن حنبل  ،وكان له حلقة للدرس بجامع دمشق
 ،وكان من أصحاب امللك املعظم عيىس  ،وكان صالحا ورعا حافظا ( ، )132وتويف يف شوال سنة  613هـ (
يناير سنة 1217م ) (.)133
وكان عبد الرحمن بدر بن بكار رشيد الدين النابليس شاعرا مشهورا  ،مدح صالح الدين األيويب وأوالده
والعادل سيف الدين وأبا بكر وأوالده  .وتويف رشيد الدين النابليس سنة 619هـ1223/م ( . )134وكان
اإلمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة املولود يف قرية جامعيل يف شعبان سنة 541هـ  ( ،يناير
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سنة 1147م ) من أعظم علامء نابلس الذين ظهروا أثناء الحكم الصليبي ( ، )135وكان موفق الدين « كثري
الحياء هينا لينا متواضعا محبا للمساكني حسن األخالق جوادا سخيا من رآه فكأمنا رأى بعض الصحابة «
وكان كثري العبادة  ،يقرأ يف كل يوم سبعا من القرآن وال يصيل ركعتي السنة إال يف بيته اتباعا للسنة (.)136
وكان موفق الدين إماما من أمئة املسلمني وعلام من أعالم الدين يف العلم والعمل  )137(،إذ أنه كان إماما
يف التفاسري والفقه والحديث والفنون  ،وصنف كتبا كثرية(، )138وتويف اإلمام موفق الدين يف أول شوال
سنة  620هـ ( السبت الثامن والعرشين من أكتوبر سنة 1223م ) وقد ناهز الثامنني من عمره ودفن
برتبته املشهورة بسفح جبل قاسيون (. )139
ومن علامء نابلس أيضا  ،الشيخ غانم بن عيل حسني األنصاري الخزرجي ولد بقرية بورين من أعامل
نابلس سنة 561هـ1166/م  ،واله النارص صالح الدين يوسف املشيخة بالخانقاه الصالحية ببيت املقدس ،
وكان الشيخ غانم عىل عالقة حسنة مع مشايخ زمانه  « ،وأخذ عنهم مكارم األخالق وحسن املآثر «  ،وتويف
بدمشق يف رجب سنة 632هـ ( مارس – ابريل سنة 1234م ) ( . )140ومنهم أيضا جامل الدين أبو الفرج
عبد الرحمن بن نعمة بن سلطان بن رافع بن حسن بن جعفر املقديس النابليس  ،الفقيه املحدث  ،ولد
يوم عاشوراء املوافق العارش من محرم سنة 594هـ ( الثالثاء الثالث من ديسمرب سنة 1197م )  ،حدث
مبدينة نابلس وكان له سمعة وفية فضل  .وتويف جامل الدين يف نابلس يف شهر ذي القعدة سنة 656هـ /
أكتوبر سنة  1258م(. )141
ومن خطباء نابلس أبو عبد الله محمد بن إسامعيل بن أحمد أيب الفتح املقديس النابليس  ،ولد بقرية مردا
من أعامل نابلس سنة 566هـ1770-71 /م  ،وتفقه بدمشق  ،وعمل خطيبا لقرية مردا  ،وحدث مبدينة
القاهرة ( ، )142وذكره املقريزي عىل انه تريك حنبيل ( )143وقد تويف بقرية مردا يف أوائل ذي الحجة سنة
656هـ ( أوائل ديسمرب سنة 1258م )وكان قد ناهز السبعني من عمره(.)144ومن خطباء نابلس يوسف
بن محمد بن قدامة الجامعييل ن وكان شيخا صالحا مصنفا عابدا استشهد يف قرية الساوية التي كان يؤم
مسجدها( .)145ومن علامء نابلس أيضا اإلمام الشيخ زين الدين خالد بن يوسف بن سعد النابليس ،ولد
سنة 585هـ 1189/م بنابلس  ،ونشأ يف مدينة دمشق  ،وحصل األصول النفسية ونظر يف اللغة العربية
( ،)146وكان إماما ذكيا فطنا ظريفا  ،حلو النادرة واملزاج  ،وكان يعرف جملة كبرية من غريب الحديث
وأسامء الرجال واملختلف واملؤتلف  ،وله حكايات متداولة بني الفضالء ويل مشيخة الحديث بأماكن
مختلفة  ،فكان شيخ دار الحديث بدمشق( )147وكان فيه خري وصالح وعباده( ، )148تويف يف أواخر
جامدى األوىل سنة 663هـ ( العرشين من مارس سنة 1265م )( .)149وقد اشتهر من علامء نابلس أيضا
نجم الدين محمد بن سامل النابليس  ،ويعرف بقايض نابلس ولد سنة 590هـ1194 /م ( ،)150وكان لنجم
الدين حظوة عند امللوك والحكام  ،وكان كريم األخالق جوادا وكانت له مكانة عند الصالح نجم الدين
أيوب  ،وسمع الحديث وأسمعه  ،وأقعده يف آخر عمره  ،وأقام يف نابلس عند ابنه جامل الدين قايض
املدينة إىل أن تويف بها يف الثالث والعرشين من ربيع األول سنة 679هـ ( الثالث والعرشين من يولية سنة
 1280م ) (. )151
ومن رجال نابلس أيضا الشيخ الخطيب اإلمام أبو الذكاء عبد املنعم بن يحيى بن إبراهيم القريش النابليس
 ،خطيب بيت املقدس  ،ولد مبدينة نابلس سنة 603هـ ،وكان فقيها شافعيا وشيخا جليال  ،له ذكر ومنزلة
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واشتغل بالفقه  ،وكان يحفظ كثريا من تفسري القرآن الكريم  ،وسمع الحديث الرشيف وأجاز له جامعة
من شيوخ دمشق وحلب واملوصل وبغداد وأواسط وهمذان  ،وكان الناس يقصدونه  ،العتقادهم يف علمه
ودينه ويلتمسون دعاءه وبركته واشتغل أبو الذكاء خطيبا وإماما ومفتيا للمسجد األقىص أكرث من أربعني
سنة( ،)152وتويف يوم السابع من رمضان سنة 687هـ ( الثالثاء الخامس من أكتوبر سنة 1288م ) (،)153
وكان قد ناهز الرابعة والثامنني من(. )154
ومن فقهاء نابلس اإلمام أحمد بن عبد الرحمن بن عبد املنعم بن نعمة بن سلطان ابن رسور املقديس
النابليس ،ولد بنابلس يف الثالث عرش من شعبان سنة 628هـ ( الثالثاء السادس عرش من يونية سنة 1230م
) ( ،)155وكان فقيها حنبليا تلقى علومه يف بداية األمر يف مدينة نابلس  ،ثم تنقل بني دمشق ومرص
طلبا للعلم ووصف بأنه فقيه وعامل ال يدرك شأنه يف تفسري الرؤيا  ،وكان يلقب « بالعابر «  ،وله كتاب يف
التعبري سامه « البدر املنري يف فن التعبري « ،تويف مبدينة دمشق سنة 697هـ (.)156
ومن رجال نابلس أيضا  ،العامد عبد الحافظ بن بدران بن شبل املقديس النابليس  ،أول من أنشأ مدرسة
بنابلس  ،عمر طويال  ،وقصد بالزيارة وتفرد بأشياء  ،تويف يف شهر ذي الحجة سنة 698هـ( سبتمرب سنة
1299م ) وقد قارب التسعني من عمره (. )157
هذا عن أهم علامء نابلس الذين ظهروا خالل فرتة الرصاع اإلسالمي الصليبي  ،ويالحظ أن بعض العلامء
كانوا من مواليد دمشق  ،لكنهم كانوا ينتسبون إىل نابلس أو إحدى قراها  ،وهذا بطبيعة الحال يعود إىل
هجرة العلامء من نابلس وقراها بسبب التعسف الصليبي  ،واملثال عىل ذلك هجرة آل قدامة من جامعيل
وياسوف ومردا وغريها من قرى نابلس واستقرارهم يف دمشق  ،فال عجب أن نرى أن بعض علامء نابلس
كانوا من مواليد دمشق  .ويالحظ أيضا أن علامء نابلس كانوا يحثون الناس عىل الجهاد يف سبيل الله بإلقاء
الخطب يف املساجد  ،بل نجد أن بعضهم شارك صالح الدين األيويب يف غزواته ومعاركه ضد الصليبيني .
وقد اهتم علامء نابلس بدراسة العلوم الدينية ،واللغة العربية  ،فظهر من بينهم فقهاء وخطباء وشعراء
وأدباء وقضاة  ،وكان لهم تأثري يف دفع الحركة العلمية يف املنطقة  ،ونال بعض العلامء من أهل نابلس
مراكز مرموقة عند الخلفاء وامللوك  ،وتولوا مناصب عالية  ،فكان منهم قاض قضاة الديار املرصية ،
وخطيب دمشق  ،وعىل العموم فقد أسهم علامء نابلس يف الحياة الفكرية والعلمية يف مختلف البالد
،وذلك خالل فرتة الرصاع اإلسالمي الصليبي .
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نتائج الدراسة
بدا واضحا من خالل الدراسة أن الفرنجة الصليبيني تأثروا بعادات وتقاليد سكان نابلس املسلمني،فلبسوا
املالبس الفضفاضة  ،واقتنوا األثاث الفخم  ،كام قلدوا املسلمني يف التوجه إىل الحاممات العامة واإلستحامم
بها ،ولكن الصليبي مل يكن يجد حرجا يف اصطحاب زوجته او ابنته إىل الحامم وكان يطلب من الحالق
أن يزيل لها الشعر الزائد عىل جسمها .ومل يكن هناك غرية عند الصليبيني ،فالرجل الصليبي كان يسري يف
الشارع وتقف زوجته تتحدث مع رجل آخر،بينام يقف زوجها ينتظرها واذا تأخرت عليه تركها وذهب.
ومن النتائج الهامة التي توصلنا لهاأن علامء وخطباء اهل الريف النابليس كانوا يحرضون الناس ضد الغزاة
الصليبيني  ،وكانت نتيجة هذا العمل أن تعرضوا للمالحقة من قبل الغزاة،وقد هرب بعضهم إىل دمشق
التي كانت مالذا آمنا لسكان نابلس  ،وقد ابدع هؤالء يف العلوم الدينية واألدبية .وكان هناك العديد من
املؤلفات التي تحدثت عنهم نذكر منها :كتاب القالدئد الجوهرية يف تاريخ الصالحية ،وكتب أحد املؤرخني
الحديثني مقالة عن آل قدامة يف الصالحية.
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1717املقريزي  :املصدر السابق  ،نفس الجزء والصفحة .
.17Conder , p. 248- Richard , J., Vol.1., p. 135 – Benvenisti , M.p1818
1919انظر ايضا  :يوشع برافر  :عامل الصليبيني  ،ص . 114
Cf. Also : Conder , op . cit. Loc.cit
2020بنيامني  ،ص  ،96-97ص . 189
2121اإلشارات ملعرفة الزيارات ،ص24
2222أشار ستيفن رانسيامن إىل أن معظم املسيحيني الرشقيني كانوا ينتمون إىل الكنيسة األرثوذكسية  .انظر  :تاريخ الحروب الصليبية  ،جـ ،2ص
. 472
Conder , p. 166.2323
2424أنظر أيضا  :يوشع برافر  :عامل الصليبيني  ،ص 122
2525محمد كرد عىل  :خطط الشام  ،جـ ،6ص  – 216أنظر ايضا  :جورج بوست  :قاموس الكتاب القمدس  ،جـ ،1ص  – 624عبد الله عارف :
مدينة نابلس  ،ص  – 105محمود محمد الحريري  :األوضاع الحضارية يف بالد الشام يف القرنني الثاين عرش والثالث عرش من امليالد  ،ص . 101
26. Conder , p. 166
27. Ibid ., p. 166
2828ستيفن رانسيامن :املرجع السابق  ،نفس الجزء والصفحة  -محمود الحويري  :األوضاع الحضارية يف بالد الشام يف القرنني الثاين عرش والثالث
عرشمن امليالد  ،ص . 50
2929أشار بول جونسون إىل أن الصليبيني تأثروا وبرسعة بأهم العادات والتقاليد الرشقية خاصة فيام يتعلق بنوعية املالبس الفضفاضة والوسائد
والحاممات الساخنة  ،وأنواع الطعام املختلفة  ،هذا باالضافة اىل استعامل التوابل وأنواع الطيب املختلفة Cf . Civillzation of the Holy .
. Land , p. 196
3030أحسن التقاسيم يف معرفة االقاليم  ،ص  . 183-184الخرنوب  :هو الخروب  ،انظر  :فؤاد افرايم البستاين  :منجد الطالب – بريوت « يف املطبعة
الكاثوليكية « 1941 ،م  ،ص  – 184القبيط او القباط بالضم والتشديد ،مبعنى الناطف  .انظر  :محمد بن ايب بكر بن عبد القادر الرازي :
مختار الصحاح  ،عني برتتيبه محمود خاطر  ،القاهرة « دار نهضة مرص للطبع والنرش « بدون تاريخ  ،ص . 519
31. Estoire d’Eracles , p. 60- Cf: also : Addison , The History of the Knights Temblars , p. 118 .
3232ستيفن رانسيامن  :تاريخ الحروب الصليبية  ،جـ  ،2ص . 509-510
3333املرجع السابق  ،جـ ،2ص . 509
3434ستيفن رانسيامن  :تاريخ الحروب الصليبية  ،جـ ،2ص . 509
3535زيك النقاش  :العالقات االجتامعية والثقافية واالقتصادية بني العرب والفرنج خالل الحروب الصليبية  ،ص Cf. Also : Conder , pp. . 147
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3636زيك النقاش  :املرجع السابق  ،ص . 146
3737ستيفن رانسيامن  :املرجع السابق  ،جـ  ، 2ص . 509
3838محمود محمد الحويري  :األوضاع الحضارية  ،ص . 80
3939أحسن التقاسيم يف معرفة االقاليم  ،ص  .174الدواميس  :جمع دمياس وهي الحاممات وتجمع أيضا دماميس ودياميس  .انظر  :فؤاد افرايم
البستاين :منجد الطالب  ،ص .241
4040وائل ابوصالح:الحاممات العامة عرب التاريخ اإلسالمي،مجلة جامعة النجاح لألبحاث،نابلس حزيران .1983،82-103
4141الشيزري ،نهاية الرتبة يف طلب الحسبة  ،تحقيق اليد الباز العريني  ،لجنة التأليف والرتجمة والنرش،القاهرة 1946م،ص، 86ابن االخوة
القريش:معامل القربة يف احكام الحسبة ،تحقيق محمد شعبان وصديق املطيعي  ،الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة ،1976ص ،240أنظر أيضا:وائل
ابو صالح ،املرجع نفسه،ص84
4242املرجع نفسه،ص85
4343أسامة بن منقذ  :كتاب االعتبار  ،ص . Cf. Also : Johnson , P., civillzation of the Holy land . 175-176
4444سعيد عبد الفتاح عاشور  :أضواء عىل الحروب الصليبية  ،القاهرة 1964م  ،ص  108-محمود محمد الحويري  :األوضاع الحضارية يف بالد
الشام يف القرنني الثاين عرش والثالث عرش من امليالد  ،ص . 245-246
4545اسامة بن منقذ  :املصدر السابق  ،ص . 175
4646املصدر السابق  ،ص .175
4747نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر  ،الصفحة  - .200انظر  :رحلة ابن جبري  ،ص . 278-279
4848كتاب االعتبار ص .174أشار أسامة إىل أن الصليبيني فيهم « الشجاعة العظيمة « ويعلق عىل ذلك بقوله  »:وما تكون الشجاعة إال من النخوة
واالنفة من سوء األحدوثه  ».أنظر  :كتاب االعتبار  ،ص 175
4949املصدر نفسه  ،ص Cf. Also : Grousset , R., vol.2., pp. 141-142 .174
5050كتاب االعتبار،ص174
5151املصدر نفسه،ص174
 -.Estoire d’Eracles , p. 60-Cf. Also : Addison, The History of Knights Templars , p. 1185252ستيفن رانسيامن  :تاريخ الحروب
الصليبية  ،جـ ،2ص  .687 ،509ورد اسم السيدة يف تاريخ هرقل باسم باسكو دي ريفتي Pasque de Riveti Cf.Estoire d’Eracles
53. Estoire p. 60 d’Eracles
54. p. 6051-Addison, The History of the Knights Templars , p. 118.
5555مجهول:ذيل وليم الصوري،ترجمة حسن حبيش ،الطبعة األوىل ،الهيئة العامة للكتاب،القاهرة ص.81
5656املصدر نفسه،ص.81
5757نفسه ،ص.81
5858نفسه ،ص.82
5959كان ملك بيت املقدس يرتأس جلسات املحكمة العليا  ،ويف حالة غيابه ينوب عنه أكرب الشخصيات يف اململكة ( الصنجيل  ) Senechalوكان
يساعد امللك مجموعة من القضاة يتم اختيارخم من الفرسان الذين يدينون بالوالء اإلقطاعي للملك Cf. Conder , p. 172- Archer and
Knigsford , p. 125
6060ستيفن رانسيامن  :تاريخ الحروب الصليبية  ،جـ ،2ص  – 480-481يوشع برافر  :عامل الصليبيني  ،ص.131
6161املرجع السابق  ،جـ ،2ص . 481
6262كانت املحكمة العليا يف األصل  ،محكمة قانونية  ،ولها سلطان قضايئ عىل كبار السادة اإلقطاعيني يف اململكة  ،وجرى استشارتها يف املسائل
الكربى املرتبطة بسياسة اململكة  ،وبناء عىل ذلك أصبحت املحكمة العليا ذات اختصاص سيايس وقضايئ معا Cf. Archer and Knigsford .
. . p. 125
6363ستيفن رانسيامن  :تاريخ الحروب الصليبية  ،جـ ،2ص . 481-483
6464ومل يكن للمحمة العليا مقر ثابت بل كانت تعقد يف أي مدينة من مدن اململكة حسب الظروف املحيطة باململكة  ،وكلام اقتضت األوضاع اىل
عقد هذه املحكمة  ،وقد شهدت نابلس انعقاد املحكمة العليا أكرث من مرة كام سبق أن بنا ذلك يف مكانه La Monte , p. 90 .
6565يوشع برافر  :عامل الصليبيني  ،ص  – 31ستيفن رانسيامن  :تاريخ الحروب الصليبية  ،جـ ، 2ص . 482 481-
66. Besant and Palmer , op. Cit., p. 225 . Michaud , M. op.cit., vol.3., p. 272
6767أرنست باركر  :الحروب الصليبية ص  . 63املحاكم الوطنية كان يرتأسها أحد السكان الوطنيني ويعرف باسم الرئيس  Reiyisوكان يساعده إثنا
عرش محلفا . Cf. Conder , p. 127- Richard , J., Vol.1., P . 138 .
6868أرنست باركر  :املرجع السابق  :ص  – 63ستيفن رانسيامن  :املرجع السابق جـ ،2ص . Conder , pp. 127-173 .484
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 . Richard , J., Vol. 1., p. 139 – Cf. Also : Conder , p. 173 – Benvenisti , M., pp. 20-296969ستيفن رانسيامن  :تاريخ الحروب
الصليبية  ،جـ ، 2ص  . 484بيايل  : Bailliموظف يرتأس محكمة املدينة  Cour de La fondeوقد ورد اسمه بصور مختلفة منها  :بيالف
 Bailliffمبعنى (مأمور التنفيذ أو الرشيف )  ،ثم ورد اسمه باسم  ( Baillleأمني الصندوق أو الخازن . ) Treasurer
 . Conder , op.cit., Loc . cit – Archer and Kingsford , p. 126 – Richard , J., Vol.1., p. 1397070ستيفن رانسيامن  :املرجع السابق ،
جـ ،2ص . 484
71. Conder , op. Cit , Loc .cit – Archer and Kingsford , p. 126
7272ستيفن رانسيامن :املرجع السابق  ،نفس الجزء والصفحة .
7373يوشع برافر  :عامل الصليبيني  ،ص . 136
7474ستيفن رانسيامن :املرجع السابق  ،نفس الجزء والصفحة .
7575ينكر السامريون نبوة داود – عليه السالم – ومن تاله من األنبياء ويزعمون أن نابلس هي بيت املقدس أنظر  :املقريزي  :الخطط  ،جـ ، 3ص
 . 509ويزعم السامريون أن التوارة التي بني أيديهم أصدق وأقدم من توراة اليهود  .أنظر  :محمد كرد عيل  :خطط الشام  ،جـ ،6ص – 216
أحمد رمضان أحمد  :املجتمع االسالمي يف بالد الشام يف عرص الحروب الصليبية  ،القاهرة 1977م  ،ص . 61
7676يوشع برافر  :عامل الصليبيني  ،ص . 136
Conder , p. 172 – Archerand Kingsford , p. 126 – Richard , J., Vol.1., p. 127 – Beyer , G., p. 78 – Benvenisti ,M., pp.7777
 . 28, 42 – La Monte p. 107ستيفن رانسيامن  :املرجع السابق  ،جـ ،2ص  – 484يوشع برافر  :عامل الصليبيني  ،ص  . 136أشار Richard
إىل أن امللك أو السيد املحيل يختار املحلفني للمحكمة الربجوازية  ،غري أن العادة جرت أن يقوم فيسكونت املدينة باختيارهم Cf. The .
. Latin Kingdom of Jerualem , Vol.1., p. 127
7878ستيفن رانسيامن :الحروب الصليبية  ،جـ ،2ص  – 484يوشع برافر  :عامل الصليبيني  ،ص . Runciman, Vol.2., p. 303 .136
79. Conder , p. 172 – La Monte , J., p. 106
 Archer and Kingsford , p. 1268080ستيفن رانسيامن :املرجع السابق  ،جـ ،2ص  – 484عبد القادر اليوسف  :املرجع السابق  ،ص . 88
81. Conder , op. Cit ., Loc .cit
8282أرنست باركر  :الحروب الصليبية  ،ص 59-61
8383يوشع برافر  :املرجع السابق  ،ص . Benvenisti , M., pp. 20, 28 . 137
Ibid ., p. 288484
8585يوشع برافر  :املرجع السابق  ،ص .137
 Conder , pp. 172 –173 – Richard , J., p. 138 – Benvenisti , M., p. 208686كانت عالقة أهل القرى بالسيد االقطاعي تتم عن طريق
رؤساء القرى . Benvenisti , M., op. Cit ., Loc .cit Richard , J., Vol.1., p. 139 .
Kohler , Ch ., Chartes , P. 112 – Rohricht, R., Regesta , pp. 10-11 , 308787
8888آرنست باركر  :الحروب الصليبية ص  – 65ستيفن رانسيامن  :تاريخ الحروب الصليبية  ،جـ ،2ص La Monte , pp. 215 –216 – .499
Richard , J., Vol.1., p. 107
89. Ibid . p. 107 .
9090كانت املحاكم الكنسية تنظر يف كثري من القضايا لعل أهمها  :قضايا النزاع بني الرجل وزوجته  ،والزنا والهرطقة والوصايا واللوط  ،كام كانت
تعاقب السحرة واملشعوذين  .انظر  :آرنست باركر  :املرجع السابق  ،ص  65-ستيفن رانسيامن  :املرجع السابق  ،جـLa Monte , . 499 ، 2
. PP. 215-216 – Richard , J.l op.cit ., Loc. Cit
9191كتاب اإلعتبار،ص.179
9292كتاب اإلعتبار،ص .179كانت أحكام الصليبيني تم عن طريق محاكمة املتهمني عن طريق املبارزة واملحاكمة عن طريق املاء  .انظر  :أسامة بن
منقذ  :كتاب االعتبار  ،ص . 179– 178
9393معني الدين انر:تحالف مع امللك فولك األنجوي،زار فلسطني زم الحكم الصليبيى لها بصحبة اسامة بن منقذ،وهو والد خاتون زوجة نور الدين
محمود زنيك،ويف عهده كانت الحملة الصليبية عىل دمشق،تويف يف دمشق عام 544ه1158/م.انظر:ابن القالنيس،تاريخ دمشق ،تحقيق سهيل
زكار،ط ا،دمشق 1983م476ـ ،اسامة بن منقذ،كتاب اإلعتبار  ،ص ، 4،38،56-57،173،179ابن األثري ،الكامل،جـ،11ص147
.9494ابن منقذ  :املصدر نفسه ،ص.179
9595ابواليمن العليمي  :األنس الجليل  ،جـ ،2ص  – 75الديار بكري  :املصدر السابق  ،جـ ،2ص .88
9696ابن تغري بردى  :النجوم الزاهرة  ،جـ ،4ص .106
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9797الذهبي  :العرب  ،جـ ،3ص  – 329ابن العامد  :شذرات الذهب  ،جـ ، 3ص  – 395انظر ايضا  :عارف باشا العارف  :املفضل يف تاريخ القدس
 ،ص  103شاكر مصطفى  :آل قدامة يف الصالحية  ،الكويت  ، 1982ص  . 10تويف الفقيه نرص بن ابراهيم بن نرص املقديس النابليس يوم
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الحروب الصليبية  ،ص  – 93نيقوال زيادة  :دمشق يف عرص املامليك  ،ص . 241 ،163
10100السيد الباز العريني  :مرص يف عرص األيوبيني  ،القاهرة  ،ص . 224
10101ابن الجوزي  :املنتظم  ،جـ ، 9ص  – 108ابن األثري  :الكامل  ،جـ ، 10ص  283-ابن خلكان  :وفيات االعيان  ،جـ ،1ص  – 197ابن الراهب :
تاريخ ابن الراهب  ،ص  – 72ابن العربي  :تاريخ مخترص الدول  ،ص  – 197الذهبي  :دول االسالم  ،جـ ،2ص  – 21ابو الفداء  :املخترص ،
جـ ، 2ص  211-ابن الوردي  :تتمة املخترص  ،جـ ،2ص  – 20ابن خلدون  :العرب  ،جـ ، 5ص  – 21السالمى  :مخترص التواريخ  ،ورقة 274-
السيوطي  :تاريخ الخلفاء ،ص . 679
10102ستيفن رانسيامن  :تاريخ الحروب الصليبية  ،جـ ،2ص . 17 16-
10103شاكر مصطفى  :آل قدامة يف الصالحية  ،ص .11
10104املرجع السابق  ،ص .12
10105ابن طولون  :القالئد الجوهرية يف تاريخ الصالحية  ،تحقيق محمد أحمد دهامن  ،دمشق  1949م  ،جـ ،1ص  – 27انظر ايضا  :شاكر مصطفى
 :املرجع السابق  ،ص . 12
10106شاكر مصطفى  :املرجع السابق  ،ص . 12
10107ابن طولون  :القالئد الجوهرية  ،جـ  ، 1ص . 27
10108املصدر السابق  ،جـ ، 1ص  – 27-28انظر ايضا  :شاكر مصطفى  :املرجع السابق  ،ص  – 13-14نقوال زيادة  :دمشق يف عرص املامليك  ،ص
. 204
10109أشار ابن طولون إىل أن صاحب إقطاع نابلس كان باليان ورمبا يقصد بذلك باليان األول صاحب يبنى ويافا واملعروف باسم باليان األول ،
أماباليان الثاين فكان صاحب نابلس يف فرتة الحقة  ،بعد زواجه من مريم كومنينا  .وال يعقل أن يكون قد توىل حكم نابلس يف هذه املدة (
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11110ابن طولون  :القالئد الجوهرية  ،جـ ،1ص  – 29-30انظر ايضا  :شاكر مصطفى  :آل قدامة يف الصالحية  ،ص 14
11111املرجع السابق  ،ص . 15
11112جوزيف نسيم يوسف  :العرب والروم والالتني  ،ص .7-8
11113ستيفن رانسيامن  :تاريخ الحروب الصليبية  ،جـ ،2ص . 772
11114ستيفن رانسيامن  :تاريخ الحروب الصليبية  ،جـ ،2ص . 775
115. - William of Tyre , Vol.1., pp. 535- 536 – Assises de Jerusalem Vol.2., p. 223, note (B) , Michsud’s Vol.1., p. 367 – R.,
Geschelchte des Konigreichs jerusalem , p. 146 – Rohricht, R., Regesta, P. 20 – Conder , p. 192 – Richard ,J., Vol.1., p.
68 – Enlart , C., Vol. 2., p. 283 – Mayer , p. 179 .
116. Jean d’lbelin , Assises de Jerusalem , Vol.2., pp. 111. Note (A) , 152,note 205
(B) 210, 221, note (A) , 223 note (B
117. 109- Richard , J., Vl,.1., p. 68 – Mayer , op. Cit .Loc.cit . Cf . also : Assises de Jerusalem , Vol.2., pp. 111, note (A) , 205
), note (B), 221note (A) , 223, note (B
11118اليونيني  :ذيل مرآة الزمان  ،جـ ،3ص .51
11119اليونيني :املصدر السابق  ،جـ ،3ص  51-انظر ايضا :ابن كثري :البداية والنهاية  ،جـ ، 13ص .266
12120اليونيني :املصدر السابق  ،جـ ، 4ص . 78
12121ابن العامد  :شذرات الذهب  ،جـ ، 5ص  ، 442ابن تغرى بردى  :النجوم الزاهرة  ،جـ ، 8ص  – 185انظر ايضا  :مصطفى مراد الدباغ  :بالدنا
فلسطني  ،جـ ، 2ق ،2ص  – 212 ،132-133عرفان سعيد الهواري  :أعالم من أرض السالم  ،ص . 223
12122مصطفى مراد الدباغ  :بالدنا فلسطني  ،جـ ، 2ق ،2ص  212-محمود العابدي  :اآلثار االسالمية يف فلسطني واألردن  ،ص . 61
12123ابن تغرى بردى  :املنهل الصايف  ،جـ ،3ورقة  – 239مصطفى مراد الدباغ  :بالدنا فلسطني  ،جـ ، 2ق ،2ص . 212
12124فخر الدين محمد بن فضل الله ناظر الجيوش  ،كان نرصانيا ثم أسلم بني ملدينة الرملة مستشفى واكرث من أعامل الرب  ،انظر :ابن تعرى بردى
 :املصدر السابق  ،جـ ،3ورقة . 239
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12125سبط بن الجوزي :مرآة الزمان  ،جـ ،8ق ،2ص – 519ابو شامة  :تراجم رجال القرنني السادس والسابع ص  – 46الذهبي  :العرب  ،جـ ، 4ص
 – 313الذهبي :تذكرة الحفاظ  ،جـ  ،4ص  – 1327النويري  :نهاية االرب  ،جـ ، 27لوحة  – 9ابن تغرى بردى :النجوم الزاهرة  ،جـ ، 6ص 185
– الزركيل  :االعالم  ،جـ ،2ص . 532
12126الذهبي  :العرب ،جـ ،4ص . 313
12127سبط بن الجوزي  :املصدر السابق  ،نفس الجرء والصفحة .
12128الذهبي  :تذكرة الحفاظ  :جـ ،4ص . 1373
12129من أشهر مؤلفات تفي الدين عبد الغني  :كتاب «نهاية املراد من كالم خري العباد « نحو مائتي جزء وكتاب « اليواقيت « يف مجلد وكتاب «
مشكل األلفاظ ) مجلدان وكتاب « املصابح يف عيون األخبار الصحاح « يف مثانية واربعني جزءا وكتاب « اآلثار املرضية يف فضائل خري الربية «
يف أربعة أجزاءوكتاب « الصالت من األحياء اىل االموات « جزءان  .انظر  :سبط بن الجوزي  :املصدر السابق  ،جـ ، 8ق  ، 2ص – 521 – 520
الذهبي  :تذكرة الحفاظ  ،جـ ، 4ص . 1374
13130سبط بن الجوزي  :املصدر السابق  ،جـ ،8ق ،2ص  – 551ابو شامة  :تراجم رجال القرنني السادس والسابع  ،ص  ، 47ياقوت الحموي  :معجم
البلدان  ،جـ ،2ص  – 160الذهبي  :تذكرة الحفاظ  ،جـ ،4ص  – 1373النويري  :نهاية االرب  ،جـ،27لوحة  – 9الذهبي  :العرب جـ ،ص – 313
ابن تغرى بردى  :النجوم الزاهرة  ،جـ ، 6ص . 185
13131سبط بن الجوزي  :املصدر السابق  ،جـ،8ق ، 2ص  – 546ابو شامة  :املصدر السابق  ،ص  71-ابن تغرى بردى  :النجوم الزاهرة  ،جـ ، 6ص
 – 201انظر ايضا  :عرفان سعيد الهواري  :اعالم من ارض السالم ص . 348
13132سبط بن الجوزي  :املصدر السابق  ،جـ ، 8ق  ،ص . 546
13133املصدر السابق  ،جـ ، 8ق  ،2ص  – 547انظر ايضا  :ابن تغرى بردى  :النجوم الزاهرة  ،جـ ،6ص . 201-202
13134ابو شامة  :تراجم رجال القرنني السادس والسابع  ،ص . 71
13135املصدرنفسه  ،ص . 71
13136نفسه  ،ص .71
13137سبط بن الجوزي  :املصدر السابق  ،جـ ، 8ق ،2ص – 546-547ابو شامة  :املصدر السابق  ،ص  71-ابن تغرى بردى  :املصدر السابق  ،جـ، 6
ص – 201انظر ايضا  :عرفان سعيد الهواري  :اعالم من ارض السالم  ،ص . 349
13138ابن الفرات  :تاريخ ابن الفرات  :املجلد الخامس  ،جـ ،1ص  – 218ابن كثري  :البداية والنهاية  ،جـ ، 13ص . 74
13139ابن الفرات  :املصدر السابق  ،نفس الجزء والصفحة .
14140الذهبي  :تذكرة الحفاظ  ،جـ ، 4ص . 1402
14141ابن كثري  :املصدر السابق  ،جـ ،13ص . 74
14142ابن الفرات  :املصدر السابق  ،املجلد الخامس  ،جـ ،1ص  – 219الذهبي  :تذكرة الحفاظ  ،جـ ،4ص . 1402
14143الكتبي  :فوات الوفيات  ،جـ1ن ص  – 532-534ابن العامد  :شذرات الذهب  ،جـ ، 5ص  114-انظر ايضا :الزركيل  :االعالم  ،جـ ، 2ص ، 487
مصطفى مراد الدباغ  :بالدنا فلسطني  ،جـ،2ق ،2ص – 116عرفان سعيد الهواري  :اعالم من ارض السالم  ،ص . 230 – 229
14144من شعر رشيد الدين النابليس يف مدح السلطان صالح الدين بعد فتح بيت املقدس :
فليوف الله أقـوام مبـا نـذروا
هـذا الـذي كانـت اآلمال تنتظر
يف سالف الدهـر أخبار وال سري
مبثل ذا الفتح ال والـه مـا حكيت
اإلسالم من بعد طي وهو منترش .
يا بهجة القدس إذ أضحى به علم
انظر ابن العامد  :شذرات الذهب  ،جـ  ، 5ص114
14145سبط بن الجوزي  :مرآة الزمان  ،جـ ، 8ق ، 2ص  – 627ابو شامة  :تراجم رجال القرنني السادس والسابع  ،ص  – 140 – 139ابن كثري :
البداية والنهاية  ،جـ ،13ص . 100
14146سبط بن الجوزي  :املصدر السابق  ،جـ،8ق ،2ص  – 628ابو شامة  :املصدر السابق ن ص .140
14147ابو شامة املصدر السابق ص 139
14148سبط بن الجوزي  :ممرآة الزمان  ،جـ ، 8ق  ، 2ص  . 628من أشهر مؤلفات االمام موفق الدين كتاب « الزهد يف علوم القران « وكتاب «
فضائل الصحابة « وكتاب « القدر « و» ذم التأويل « وكتاب « فضائل عاشوراء « وكتاب « ذم الوسواس « وكتاب « املغني يف رشح مخترص
الخرقي « يف عرش مجلدات و « الشايف « يف مجلدين وكتاب « الروضة يف أصول الفقه « هذا اىل جانب العديد من املؤلفات التي ال حرص لها .
انظر  :ابن الجوزي  :مرآة الزمان  ،جـ ، 8ق ، 2ص  – 627-628ابن كثري  :البداية والنهاية  ،جـ ، 13ص . 100
14149الذهبي  :كتاب دول االسالم  ،جـ ،2ص  – 124ابن كثري البداية والنهاية  ،جـ،13ص  100-ياقوت الحموي  :معجم البلدان  ،جـ ،2ص – 160
السالمي مخترص التواريخ  ،ورقة  – 424انظر  :نقوال زيادة  :دمشق يف عرص املامليك  ،ص . 204
15150ابو اليمن العليمي  :االنس الجليل بتاريخ القدس والخليل  ،جـ ،2ص . 146
15151ابن العامد  :شذرات الذهب يف اخبار من ذهب  ،جـ ،5ص . 278
15152املقريزي  :السلوك  ،جـ ،1ق ،2ص  414-ابن العامد  :املصدر السابق ،جـ ،5ص . 283
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15153السلوك ملعرفة دول امللوك  ،جـ ، 1ق ، 2ص . 414
15154املقريزي  :املصدر السابق  ،جـ ، 1ق ،2ص  – 414ابن العامد  :املصدر السابق  ،نفس الجزء والصفحة .
15155اليونيني  :ذيل مرآة الزمان  ،جـ ،2ص  – 73ابن تغرى بردى  :النجوم الزاهرة  ،جـ ، 7ص  92-ابن العامد  :املصدر السابق  ،جـ ، 5ص . 295
15156الذهبي  :تذكرة الحفاظ  ،جـ ، 4ص  ، 1447الكتبي  :املصدر السابق  ،جـ  ،1ص . 298
15157الذهبي  :املصدر السابق  ،جـ ، 4ص ، 447الكتبي  :املصدر السابق  ،جـ ،1ص  – 298ابن كثري  :البداية والنهاية  ،جـ ، 13ص .246
15158املصدر السابق  ،نفس الجزء والصفحة .
15159الذهبي  :تذكرة الحفاظ  ،جـ ، 4ص  – 1447الكتبي  :املصدر السابق  ،جـ ، 1ص  – 297ابن كثري  :املصدر السابق  ،جـ ، 3ص .246
16160الكتبي  :عيون التواريخ  ،جـ ، 31ق ، 2ورقة  – 232اليونيني  :ذيل مرآة الزمان  ،جـ ، 4ص .60
16161الكتبي  :عيون التواريخ  ،جـ ، 21ق ، 2ورقة  – 232اليونيني  :ذيل مرآة الزمان  ،جـ ، 4ص  60ابن الفرات  :تاريخ ابن الفرات  ،جـ ، 7ص 203
.
16162ابو اليمن العليمي  :األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل  ،جـ ، 2ص . 136
16163ابو اليمن العليمي  :املصدر السابق  ،نفس الجزء والصفحة – ابن العامد  :شذرات الذهب  ،جـ ، 5ص . 402
16164املصدر السابق  ،جـ ، 5ص . 402
16165ابن القايض  :ذيل وفيات األعيان املسمى درة الحجال يف أسامء الرجال  ،تحقيق دكتور محمد األحمدي ابو النور  ،جـ ، 1القاهرة – 1970
1971م  ،ص . 32-034
16166ابن العامد  :شذرات الذهب  ،جـ ، 5ص – 437ابن تغرى بردى  :النجوم الزاهرة  ،جـ ، 8ص  –114ابن القايض  :ذيل وفيات االعيان  ،جـ ،1ص
 32-34أنظر أيضا  :مصطفى مراد الدباغ  :بالدنا فلسطني  ،جـ، 2ق ،2ص . 13316167ابن العامد ك شذرات الذهب ،جـ ، 5ص ،442ابن تغري بردي  :املصدر نفسه جـ ،8ص  ،189مصطفى مراد الدباع  :املرجع نفسه،جـ ،2ق،2
ص  ،132-133محمود العابدي  :اآلثار اإلسالمية  ،ص ،61عرفان سعيد الهواري :أعالم من أرض السالم  ،ص.223

المصادر والمراجع

1.1ابن االخوة القريش(ت729هـ1329/م) محمد بن محمد بن أحمد :معامل القربة يف احكام الحسبة ،تحقيق محمد شعبان وصديق املطيعي ،
الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة .1976
2.2أرنست باركر :تاريخ الحروب الصليبية،ترجمة السيد الباز العريني ،الطبعة الثانية،بريوت بدون تاريخ.
3.3األصطخري( تويف يف النصف األول من القرن الرابع الهجري/العارش امليالدي) ابو اسحق ابراهيم بن محمد الفايس املعروف بالكرخي :املسالك
واملاملك،تحقيق محمد جابر عبدالعال الحسيني ،القاهرة 1381ه1961/م.
4.4األنصاري الدمشقي(ت727هـ1326/م)شمس الدين ايب عبدالله محمد بن ايب طالب املعروف بشيخ الربوة :نخبة الدهر يف عجائب الرب
والبحر،بطربورغ 1865م.
5.5البالذري)ت279ه892/م)ابو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر:فتوح البلدان،تحقيق رضوان محمد رضوان ،بريوت1978م.
 6.6البريوين(ت440ه1048-1049/م) أيب الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي :اآلثار الباقية عن القرون الخالية  ،تحقيق إدوارد شاو  ،ليربج
1923م
7.7البنداري(ت622ه1225/م)الفتح بن عيل بن محمد البنداري األصفهاين:سنا الربق الشامي،،تحقيق فتحية النرباوي،القاهرة1979م.
8.8بنيامني التطييل(ت569هـ1173/م)بنيامني بن يونه :رحلة بنيامني،ترجمة عزرا حداد،بغداد 1945م.
9.9ابن تغري بردى (ت 874هـ1469/م) جامل الدين ابو املحاسن يوسف األتابيك:
•النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة 16،جـ ،الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة 1963-1972م
•املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف ،الجزء الثاين والثا لث ،دار الكتب املرصية رقم 2355تاريخ
1010جورج بوست :قاموس الكتاب املقدس2،جـ،بريوت 1894-1901م.
1111حسن ظاظا  :الفكر الديني اليهودي  ،دمشق ( دار القلم ) بدون تاريخ .
1212ابن خلدون(ت808ه1405/م)عبدالرحمن بن محمد:العرب وديوان املبتدأ والخرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي
السلطان األكرب7،جـ،بريوت1979م.
1313ابن خلكان (ت681ه1282/م)شمس الدين أبوالعباس أحمد بن إبراهيم:وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان8،جــ،تحقيق إحسان عباس،بريوت
1968-1972م.
1414خري الدين الزركيل:األعالم ،جـ،3القاهرة 1927-1928م.
1515الديار بكري(ت1066ه1559/م)اإلمام الشيخ حسيننب حمد بن الحسن:تاريخ الخميس يف احوال انفس نفيس2،جـ يف مجلد،مؤسسة شعبان
للنرش والتوزيع،بدون تاريخ.
1616الذهبي (ت748هـ1348/م)شمس الدين محمد بن أحمدبن عثامن:
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•العربيف خرب من غرب،جـ،3تحقيق فؤاد سيد  ،الكويت 1961م ،جـ ،4تحقيق صالح الدين املنجد،الكويت 1963م.
• كتاب دول اإلسالم  2 ،جـ ،تحقيق فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم ،القاهرة 1974م.
•تذكرة الحفاظ 4،جـ ،الهند 1955-1958م.
 1717ابن رستة(تويف يف أوائل القرن الرابع الهجري/اوائل القرن العارش امليالدي)أيب عيل احمد بن عمر :األعالق النفسية ،ليدن»مطبعة
بريل»1891م
 1818زيك النقاش  :العالقات االجتامعية والثقافية واألحوال االقتصادية بني العرب والفرنج خالل الحروب الصليبية،بريوت 1958م.
1919ستيفن رانسيامن  :تاريخ الحروب الصليبية 3،جـ ،ترجمة اليد الباز العريني ،الطبعة األوىل،بريوت 1967-1969م.
2020سبط بن الجوزي(ت654ه1257/م) أبو املظفر شمس الدين يوسف بن قيزوغيل :
2121مرآة الزمان يف تاريخ األعيان  ،جـ ، 8حيدرآبادالدكن.1951-1952
2222سعيد عبدالفتاح عاشور:
•الحركة الصليبية2 ،جـ،الطبعة الثالثة ،القاهرة1975-1976م
•أضواء عىل الحروب الصليبية  ،القاهرة 1964م
2323سعيد البيشاوي وآخرون  :دراسات يف األديان والفرق  ،الطبعة األوىل  ،عامن  1990م املمتلكات الكنسية يف مملكة بيت املقدس الصليبية ،دار
املغرفة الجامعية  ،اإلسكندرية 1990م
 2424السالمي(تاريخ الوفاة غري معروف) شهاب الدين أحمد :مخترص التواريخ،مخطوط مصور بدار الكتب املرصية رقم 9051ح.
2525السيد الباز العريني  :مرص يف عرص األيوبيني  ،القاهرة 1960م.
2626شاكر مصطفى :آل قدامة يف الصالحية ،حوليات كلية اآلداب بجامعة الكويت،حولية رقم ،3الكويت 1982م.
2727ابو شامة (ت665ه1267/م) عبدالرحمن بن إسامعيل بن عثامن شهاب الدين:الروضتني يف أخبار الدولتني 2 ،جـ،بريوت بدون تاريخ ،تراجم
رجال القرنني السادس والسابع
2828الشيزري (ت589ه1193/م)عبدالرحمن بن نرص :نهاية الرتبة يف طلب الحسبة  ،تحقيق اليد الباز العريني  ،لجنة التأليف والرتجمة
والنرش،القاهرة 1946م
2929ابن طولون (ت953ه1553/م)محمد بن عيل الصالحي :القالئد الجوهرية يف تاريخ الصالحية 2،جـ ،تحقيق محمد أحمد دهامن  ،دمشق
1949م.
3030عبدالله عارف:مدينة نابلس»دراسة إقليمية» ،دمشق1964م.
3131عبدالقادر اليوسف:العالقات بني الرشق والغرب بني القرنني الحادي هرش والخامس عرش ،صيدا،بريوت 1969م.
3232عرفان سعيد الهواري  :أعالم من أرض السالم،حيفا 1979م.
3333ابن العربي(ت685ه1226/م/غريغوريوس أبو الفرج أهرون امللطي  :تاريخ مخترص الدول،تحقيق األب أنطون صالحاين اليسوعي،الطبعة
الثانية ( ،املطبعة الكاثوليكية)بريوت1958م.
3434ابن العامد(ت1089ه1679/م)ابوالفالح عبدالحي بن عيل بن محمد :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب8اجزاءيف  4مجلدات ،دار اآلفاق
الجديدة ،بريوت،بدون تاريخ
3535ابن الفرات(ت 807ه1404/م)نارصالدين محمد بن عبدالرحيم :تاريخ ابن الفرات املعروف باسم الطريق الواضح املسلوك إىل معرفة تراجم
امللوك ،جـ 7تحقيق قسطنطني زريق ونجالء عزالدين،بريوت 1942م.
 3636فؤاد افرايم البستاين  :منجد الطالب،املطبعة الكاثوليكية،بريوت 1941م.
3737ابن القايض(ت1025ه1615/م) ايب العباس أحمد بن محمد املكنايس :ذيل وفيات األعيان املسمى درة الحجال يف أسامء الرجال  ،تحقيق
دكتور محمد األحمدي ابو النور  ،جـ ، 1القاهرة 1971 – 1970م ،
3838القلقشندي(ت821هـ1418/م) احمد بن عيل بن احمد عبدالله:صبح األعىش يف صناعة اإلنشا14،جـ،
3939الكتبي(ت764ه1363/م)محمد بن شاكر بن أحمدبن عبدالرحمن فخرالدين  :فوات الوفيات2 ،جـ ،تحقيق محمد محيي الدين
عبدالحميد،القاهرة 1951-1952م.
4040الكتبي  :عيون التواريخ 16 ،مجلد،دار الكتب املرصية،رقم « 949تصوير شميس.
4141ابن كثري(ت774ه1273/م)عامد الدين ابو الفداء اسامعيل بن عمر:البداية والنهاية يف التاريخ14،جـ يف  7مجلدات بريوت 1966م
4242مجهول:ذيل وليم الصوري،ترجمة حسن حبيش ،الطبعة األوىل ،الهيئة العامة للكتاب،القاهرة2002م.
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تاريخ.
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:م)تقي الدين أحمدبن عيل1442/ه821املقريزي(ت4848
.م1957 الطبعة الثانية، تحقيق محمد مصطفى زيادة،جـ2،•السلوك ملعرفة دول امللوك
.م1967-1968 القاهرة،جـ3،•املواعظ واالعتبار يف ذكر الخطط واآلثار
.1981  الدار املتحدة للنرش بريوت،تحقيق فيليب حتى، كتاب اإلعتبار:م) مؤيد الدولة ابواملظفر أسامة بن مرشد1188/هـ584ابن منقذ(ت4949
.نقال عن طبعة برنستون يف الواليات املتحدة
القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، الطبعة األوىل،ترجمة حسن حبيش،ذيل وليم الصوري:مجهول5050
.م1966 بريوت،  دمشق يف عرص املامليك: نقوال زيادة5151
.م1953 دمشق، املعهد الفرنيس، تحقيق جانني سورديل طومني،اإلشارات ملعرفة الزيارات:م )عيل بن أيب بكر1215/ه611الهروي ( ت5252
تحقيقأحمد رفعت،جـ2،تتمة املخترص يف أخبار البرش:م)ابو حفص زين الدين عمر بن مظفر بن عمر1349/ه749ابن الوردي(ت5353
.م1970 بريوت،الطبعةاألوىل،البدراوي
جـ يف مجلد2،  األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: م) عبدالرحمن بن مجري الدين الحنبيل1521/ه927ابو اليمن العليمي(ت5454
.م1973بريوت،
م1979  بريوت،جـ5، معجم البلدان:م)ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله1228/ه626ياقوت الحموي(ت5555
.م1954-1961حيدراباد الدكن، الطبعة األوىل،جـ4، ذيل مرآة الزمان:م) الشيخ قطب الدين موىس بن محمد1326/هـ726اليونيني(ت5656
.م1981 القاهرة، الطبعة األوىل،ترجمة قاسم عبده قاسمومحمدخليفة حسن، عامل الصليبيني:  يوشع برافر5757
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خزانة فلسطني التاريخية ()1

تمهيد وتقديم:
تقوم مدينة نابلس يف منطقة غنية بينابيع املياه العذبة وسط فلسطني ,عىل واد جبيل مستطيل الشكل
ميتد من الرشق اىل الغرب ،ويقع ما بني جبيل عيبال (( )1الشاميل) وجرزيم( ( )2الجنويب)(.)3
أسست مدينة نابلس يف أواسط االلف الثالث قبل امليالد عىل يد العرب الكنعانيون الذين اقاموها عند
املدخل الرشقي املفتوح ملدينة نابلس الحالية فوق تل كبري يدعى بتل بالطة( ,)4وقد دعوها باسم شكيم
( ) SHECHEMالذي يعني (املكان املرتفع) أو (الكتف)(.)5
شهدت مدينة شكيم عرب تاريخها الطويل عدة أدوار حضارية متثلت ببنائها وهدمها أكرث من مرة.كام
عرفت خالل ذلك كثريا من الغزاة والفاتحني حتى آلت أخريا ً اىل الرومان الذين سقطت يف أيديهم سنة 63
ق.م (.)6
ويف سنة 69-72م قرر الروملن هدمها للمرة االخرية ,وبناء مدينة جديدة اىل الغرب منها قليال أي يف داخل
الوادي الذي تقوم عليه البلدة القدمية من نابلس اآلن ,وقد أطلق عليها الرومان إسم نيابولس  ( �NE
 )APOLISوهي لفظة رومانية التينية وتعني املدينة الجديدة التي تحرفت عنها يف ما بعد لفظة نابلس
الحالية(.)7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1يرتفع عن سطح البحر 940م وقد عرف تاريخيا بعدة أسامء أيضاً مثل جبل صلمون ( أي الصخر) وجبل (ستي سليمية) نسبة للمقام االسالمي
القائم عليه واملعروف بهذا االسم.
أنظر الدباغ:بالدنا فلسطني .ج.1ص11
2.2يرتفع عن سطح البحر 881م ويعترب املكان املقدس الوحيد لدى السامريني واليه يحجون ويطلقون عليه عدة أسامء منها جبل الفرائض
والجبل املقدس والطور
أنظر:بوست:قاموس الكتاب املقدس.ج.1ص,127منصور:مرشد الطالب اىل جغرافية الكتاب.ص77-79
3.3الدباغ :بالدنا فلسطني.ج.1ق.1ص177
4.4بالطة:قرية عربية قدمية تبعد عن مركز نابلس الحديثة ½ 1كم وهي اليوم ضمن حدود بلدية نابلس
وملزيد من التفاصيل أنظر:املوسوعة الفلسطينية(.مادة بالطة)ج.1ص411
5.5بوست:قاموس الكتاب املقدس.ج.1صwright .shechem.p.17,624
6.6الربغويث وطوطح:تاريخ فلسطني.ص57
7.7أنظرEbers und guth,pãlāstina.vol.1.p.258:
Hood.guide to the holy land .p.686
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لقيت مدينة نيابولس من الرومان كل رعاية وإهتامم معامري وإداري وديني حتى أصبحت املواطنة فيها
لها نفس حقوق املواطنة يف روما.كام أصبح لها الحق يف إصدار وسك النقود الخاصة بها(.)1
ويف سنة 15ھ 636 /م تم فتح مدينة نابلس عىل يد القائد عمرو بن العاص (.)2حيث بدأت نابلس بذلك
تشهد مرحلة تاريخية تختلف كلياً عن مراحلها التاريخية السابقة ,إذ أنها وخالل القرنني الهجريني األولني
من فتحها جرت يف نابلس مجموعة كبرية من التحوالت السكانية واللغوية والدينية واملعامرية ,بحيث
أصبح سكانها نتيج ُة لهذا يتكونون من سامريني ونصارى وغالبية إسالمية عربية ()3وقد بقيت عىل ذلك وال
زالت منذ فتحها وعرب العهود االسالمية التي تعاقبت عليها إبتداءا ً من العهد الراشدي ,واالموي والعبايس
والفاطمي وفرتة االحتالل الصليبي ,والعهد االيويب واململويك والرتيك العثامين حتى سقطت بيد االحتالل
االنجليزي سنة 1918م عىل أثر هزمية االتراك العثامنيني يف الحرب العاملية االوىل أمام الحلفاء( )4حيث
بدأت نابلس بذلك صفحة جديدة من تاريخها وال زالت تعيش آثارها اىل اليوم.
وعليه فإن نابلس وعرب تاريخها الطويل هذا غرفت كثريا ً من أوجه النشاط الحضاري والسيايس واالقتصادي
واملعامري واالجتامعي والديني ,وكان من بني هذه النشاطات الحضارية ( نظام البيامرستانات) أي
املستشفيات بشقيها الطبي واملعامري ,وهي تعترب من أهم املنشآت املعامرية والطبية والعلمية
واالجتامعية التي متس حياة املواطنني جميعاً وال تقترص عىل طبقة واحدة دون غريها أو دين دون األديان
االخرى.ولهذا كانت وال زالت تعترب من االهمية مبكان يف تاريخ وحياة سكان نابلس اىل اليوم.
وبالرغم من هذه االهمية اال أن الرحالة واملؤرخني الذين زاروا نابلس ,وكتبوا عنها عرب مراحلها التاريخية
املتعاقبة مل يقدموا لنا ما يكفي من معلومات خاصة بها توضح هذه االهمية سواء فيام يخص تاريخ
انشاؤها يف املدينة أو أساليبها وأنظمتها املعامرية والطبية واإلدارية التي كانت عليها .بل أن هذه
املعلومات الخاصة بها وعىل قلتها كانت مقتضبة جدا ً وال تفي بالغرض املطلوب منها وهكذا كان حال
باحثينا الجدد يف هذا امليدان الحضاري من تاريخ وحضارة مدينة نابلس.
ومن هنا تأيت أهمية هذا البحث الذي سوف يلقي الضوء عىل بيامرستانات نابلس التاريخية بحيث يوضح
تاريخ نشأتها يف املدينة وأنواعها ووظائفها وأماكن توزيعها من نابلس.وكل هذا بقدر ما توافر إلينا من
معلومات خاصة بها وردت لدى املصادر التاريخية أو أثناء مسحها املعامري األثري امليداين.
وعليه يشتمل هذا البحث عىل متهيد وتقديم وفصلني وملحق .وقد كان الفصل األول منهام بعنوان (تاريخ
البيامرستانات) الذي استعرضتا فيه التعريف بكلمة بيامرستان .وتاريخ الطب ونشأة البيامرستان ,وأنظمته
الطبية واإلدارية والعالجية وأنواعه وعامرته الخاصة به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1كلبونة:تاريخ مدينة نابلس.ص-Bul.”ER-RAS,Tell.Mount Grizim”E.A.E.vol.11.p.1015 2 29البالذري:فتوح البلدان.ص144.
2.2اليعقويب.كتاب البلدان.ص, 116إبن رستة.االعالق النفيسة.ص229
3.3ملزيد من التفاصيل عن هذه العهود االسالمية
4.4أنظر كلبونة.تاريخ مدينة نابلس.ص23-99
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أما الفصل الثاين فهو بعنوان ( البيامرستانات يف مدينة نابلس) ونعرض فيه تاريخ الطب يف املدينة ,والحالة
التي كان عليها حتى عهد قريب.وتاريخ نشأة البيامرستان يف نابلس ومن ثم وضع قامئة بالبيامرستانات
التاريخية يف املدينة والحديث عن كل واحد منها.بحيث نوضح تاريخه وعامرته ووظيفته وما مر به من
أحداث تاريخية أدت إىل توقفه بل وإندثاره أو استمراره إىل اليوم.
ويف امللحق ،أوردنا قامئة بأسامء وتواريخ إنشاء املستشفيات من خاصة وعامة التي ظهرت يف املدينة منذ
إنتهاء العهد الرتيك العثامين وحتى اليوم.
آملني بذلك بأن نضع صورة شبه متكاملة عىل األقل من بداية إنشاء أول بيامرستان أقيم يف املدينة وحتى
آخر بيامرستان يقوم بها حالياً.
والله املوفق
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خبري اآلثار
عبدالله كلبونة
نابلس

الفصل األول
تاريخ البيامرستانات
التعريف بكلمة بيمارستان:
“ البيامرستان (بفتح الراء وسكون النون) كلمة فارسية األصل تتكون من مقطعني إثنني وهام(بيامر)وتعني
مريض أو عليل و (ستان) وتعني مكان أو دار بحيث يصبح معناها دار املرض ثم اخترصت يف االستعامل
فصارت مارستان.
وكانت البيامرستانات من أول عهدها وإىل زمن طويل مستشفيات عامة تعالج فيها جميع األمراض والعلل
من باطنية وجراحية ورمدية وعقلية إىل أن أصابتها الكوارث ودار بها الزمن وحل بها البوار وهجرها
املرىض فأقفرت إال من املجانني حيث ال مكان لهم سواها فصارت كلمة مارستان إذا ذكرت أو سمعت ال
تنرصف إال إىل مأوى املجانني وهذا ما هو شائع يف إستعاملها لدى عامة الناس إىل اليوم(.)1
تاريخ الطب( )2ونشأة البيامرستان:
إن وضع تاريخ معني لبداية نشأة الطب لدى االنسان ليس من السهولة مبكان ،فنحن ال نعلم متى بدأ
اإلنسان يدرك بأنه عليل وال نعلم متى بدأ يدرك بان عليه أن يعالج نفسه وكيف؟ ويعني هذا بان هذه
املعرفة هي معرفة موغلة يف التاريخ وهي قدمية قدم اإلنسان نفسه عىل هذه األرض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1أحمد عيىس.بك تاريخ البيامرستانات يف اإلسالم.ص ،4مطوف لويس .املنجد يف اللغة (مادة مرس) ص755
-2الطب بالالتينية هو  Ars Medicinaأي فن العالج وهو العلم الذي يجمع خربات اإلنسانية يف االهتامم باإلنسان وما يعرتيه من علل
وأمراض وإصابات تنال من بدنه أو نفسيته ،كام أن الطب علم تطبيقي يستفيد من التجارب اإلنسانية عىل مدى التاريخ .ويف العرص الحديث يقوم
الطب عىل الدراسات العلمية املوثقة بالتجارب املخربية والرسيرية ,أما الطبيب فهو ذلك القائم بفن العالج أو املعالج.
أنظر:عبد الحليم محمد قنبس.معجم األلفاظ املشرتكة يف اللغة العربية.ص.74
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وعليه فإن ما وصلنا عن نشأة وحالة الطب لدى مجتمعات الحضارات القدمية مثل مرص والعراق
واليونان ما هو إال صورة حضارية متقدمة يف معرفة الطب لدى اإلنسان يف هذه املجتمعات القدمية
التي أصبحت لها اعتقادات طبية خاصة بها تفرس وتجيب مبوجبها عن املواضيع املتعلقة باملوت واملرض.
وكانت اعتقاداتها هذه يف أغلب األحيان تنسب املرض إىل السحر والشياطني أو للتأثري السلبي ألحد النجوم
والكواكب عىل اإلنسان أو إلرادة اآللهة.
ولهذا كان لكهنة املعابد الوثنية يف هذه املجتمعات القدمية دور هام ومميز يف هذا امليدان الحضاري
الطبي.بحيث إعتربته أحد أرسارها الدينية وأنه بأيديها رس عالج وشفاء املرىض(.)1
وتشري املصادر التاريخية واألثرية إىل أن كهنة املعابد املرصية القدمية كانوا أول من أنشا أماكن للمرىض يف
التاريخ إىل جانب معابدهم ,وقد كانت تسمى بإسم (بريعنج) أي بيوت الحياة .حيث كان املرىض ينامون
فيها تحت رعاية رجال الدين.ومن ثم إنتقلت الفكرة إىل اليونان حيث أسست فيها معابد أسكوالبيوس(,)2
ومن ثم إستمرت العناية باملرىض كام يفرضه الواجب.
ويف القرن الخامس قبل امليالد ظهر يف اليونان أبو قراط الذي أصبح يدعى فيام بعد بأبو الطب ,والذي أقام
بالقرب من داره مكاناً خصص للمرىض ومداواتهم حيث أطلق عليه إسم (أخسندوكني)أي مجمع املرىض(.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1فيليب كني.عاملقة العلم.ترجمة أديب يوسف ومراجعة عبد الرزاق قدورة.ص ،77د.أمني خري الله ،الطب العريب ص17-25
--2وهي معابد أنشئت لعبادة اله الشفاء عند اليونان والرومان وهو اإلله أسوالبيوس .وحسب زعم األسطورة اليونانية فقد كان هذا اإلله طبيباً
وعىل درجة عالية من الرباعة متكنه من أن يعيد امليت إىل الحياة وذلك عن طريق تقديم الهدايا له .فكان املرىض يغدون عىل هذه املعابد
ويلتمسون من الكهنة أن يشفعوا لهم عند اإلله.
انظر:
 -4وهو ابن اقليدس بن أبقراط ولد يف احد جزر اليونان سنة 460ق.م  ,وورث علوم الطب عن أبيه وجده وعاش اكرث من  90عاماً.
أنظر :إبن أيب أصيبعة .طبقات األطباء .ج .1ص27
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ويف القرن الثالث امليالدي أي قبل اإلسالم بثالثة قرون ظهر أول بيامرستان يف الرشق مبعناه املعامري
والطبي وهو بيامرستان جنديسابور يف بالد فارس والذي أنشأه امللك شابور لزوجته إبنة قيرص الروم الذي
كان يف خدمتها أساطني الطب اليوناين الذين قاموا بنرش الطب االبقراطي يف املرشق وذلك بتدريس الطب
يف هذا البيامرستان(.)1

تاريخ الطب عند العرب قبل وبعد اإلسالم:
العرب كغريهم من األمم القدمية الذين كانت لهم معرفتهم وأساليبهم ومعتقداتهم الطبية الخاصة بهم,
وهي يف ذلك أساليب ومعتقدات تتناسب وبيئتهم الصحراوية وتلبي حاجاتهم الطبية منها.
ويف الوقت الذي مل تقدم املصادر التاريخية ما يكفي من معلومات خاصة بنشأة وحالة الطب عند العرب
قبل اإلسالم ,إال أن نفس هذه املصادر التاريخية قد تحدثت عن حالة الطب عند العرب يف صدر اإلسالم.
حيث كشفت عن اعتقاداتهم وأساليبهم الطبية وهي يف الواقع أساليب واعتقادات تعود يف نشأتها إىل ما
قبل صدر اإلسالم.
ويعني هذا أنهم توارثوها جيالً بعد جيل حتى وصلت إىل ما كانت عليه يف صدر اإلسالم.
وعليه فان املصادر التاريخية تشري إىل أن العرب يف صدر اإلسالم (مل يعنوا بيشء من العلوم إال بلغتهم
وأحكام رشيعتهم حاشا علوم الطب فإنها كانت موجودة عند أفراد منهم غري منكورة عند جامهريهم
لحاجة الناس إليها(.)2
ورمبا كان من أسباب رسم هذه الصورة الطبية لدى العرب يف هذا الوقت يعود إىل أنهم كانوا يعيشون
يف مجتمع قبيل وبيئة صحراوية ال تحتاج من الطب ما تحتاج إليه األمصار األخرى املتمدنة.وذلك تبعاً
الختالف توافر الكثري من أنواع األطعمة يف هذه األمصار وعدم توافر ذلك يف الصحراء.ولهذا تقل الحاجة
إىل الطب (.)3
ويف نفس الوقت فإن معرفة الطب يف هذه البيئة الصحراوية كانت تتفاوت فيام بني كل قبيلة وأخرى تبعاً
لهذه البيئة ،مام مل يساعد عىل رسم صورة طبية واحدة عن العرب فيام قبل اإلسالم.
وقبل انصهارهم يف مجتمع واحد فيام بعد داخل وخارج الجزيرة العربية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1أحمد عيىس بك .تاريخ البيمرستانات يف اإلسالم .ص61-62
-2صاعد بن احمد االندليس (القايض).طبقات األمم.ص . 124أحمد عيىس بك .تاريخ البيامرستانات.ص5
-3إبن خلدون.مقدمة إبن خلدون.ص415-417
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ومام يؤكد عىل هذا ما جاء عىل لسان عائشة ريض الله عنها حينام قالت “ :أن رسول الله صىل الله عليه
وسلم كان يف آخر عمره فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له االنعات فكنت أعالجها
من ث ُم”(.)1
ويعني هذا أن لكل وفد من العرب له أسلوبه ومعتقداته الطبية وهو ما كان سائدا ً لديهم قبل اإلسالم.
أما يف صدر اإلسالم وتبعا للحروب الكثرية التي جرت يف هذا الوقت بني املسلمني وأعدائهم فقد تقدمت
حالة الطب عند العرب وإرتقت إرتقاءا ً كبريا ً لديهم يف هذا العهد خاصة وان رسول الله صىل الله عليه
الحض عىل الذهاب إىل الطبيب أو املعرفة
وسلم قد وضع أسس طبية ساهمت باإلرتقاء بها سواء يف ٍُِِِ
الصحيحة لتشخيص املرض ،من قبل األطباء أو بأسلوب وأخالق املهنة التي يجب أن يكون عليها الطبيب.
ومن ذلك ما رواه أبو داود عن سعيد حيث قال “ :مرضت يوماً فأتاين رسول الله صىل الله عليه وسلم
يعودين.فوضع يده بني ثديي حتى وجدت بردهام عىل فؤادي فقال:إنك مفؤود إئت الحارث بن كلدة أخا
ثقيف فإنه يتطبب”(.)2
كام جاء يف املوطأ عن زيد إبن أسلم:أن رجالً يف زمن رسول الله صىل الله عليه وسلم أصابه جرح فإحتقن
الجرح بالدم وأن الرجل دعا رجلني من بني أمنار فنظر إليهام ،فزعام أن رسول الله قال( :أيكام أطب ) أي
من منكام الطبيب .فقاال أو يف الطب خري يا رسول الله؟فزعم زيد أن رسول الله قال ”:أنزل الدواء الذي
أنزل األدواء”.
كام وروى أبو داود رحمه الله عن جابر ريض الله عنه انه قال ”:بعث النبي صىل الله عليه وسلم إىل أيب
طبياً فقطع منه عرقاً” (.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1إبن الجوزي.صفوة الصفوة ص .87أحمد عيىس بك.تاريخ البيامرستانات يف اإلسالم.ص6
 -2إبن داود.تخريج الدالالت السمعية.ج.2ص. 77أحمد عيىس بك.تاريخ البيامرستانات يف اإلسالم.ص4
 -3املصدر السابق ص6
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أما عن أخالق مهنة الطب ورشوط مامرستها من قبل الطبيب.فتشري املصادر التاريخية إىل أن أحد األطباء
املشهورين يف هذا العهد وهو الشّ مردل بن قباب الكعبي النجراين كان يف وفد نجران الذي قدم عىل النبي،
فنزل الشمردل بني يدي النبي وقال له“ :يا رسول الله.بأيب أنت وأمي ،كنت كاهن قومي يف الجاهلية واين
كنت أتطبب ،فام يحل يل فإين تأتيني الشابه”.فقال رسول الله”:فصد العرق وم ُجسة الطعنة إن اضطررت
بالسنا وال تداو أح ٌد حتى تعرف دواؤه” .فقبل ركبتيه وقال“ :والذي
وال تجعل من دوائك رش ما.وعليه َ
بعثك بالحق أنت أعلم بالطب مني”(.)1
وتشري املصادر التاريخية إىل انه كان يف العرب كث ُري من املطببني غري أنهم مل يكونوا عىل نسق واحد حيث
كان بعضهم يخلط بني الرقية والتطببب .كام أن بعضهم توارث الطب عن أبيه وجده .يف حني تعلم
بغضهم الطب يف إحدى البالد املجاورة ثم عاد إىل موطنه ليامرس الطب ،وقد إشتهر من هؤالء الحارث بن
كلدة الثقفي الذي تعلم الطب يف (جنديسابور ) وهي بلدة من مقاطعة خوزستان إحدى أقاليم فارس..
كام إشتهر يف هذا امليدان إبنه النرض بن الحارث الذي تعلم الطب عن أبيه.وكذلك إشتهر يف هذا امليدان
عبد امللك بن أبحر الكناين ،الذي كان مقيامً يف اإلسكندرية وكان يدرس الطب فيها( .)2أما إبن أيب رمثه
التميمي فقد إشتهر كجراح (.)3
كام ويستفاد من املصادر التاريخية بأن الطب عند العرب مل يكن يقترص عىل الرجال وحسب وإمنا قامت
به النساء أيضاً.وكان لهن دورا ً كبريا ً يف ذلك خاصة وقت الحروب.وكانت من هؤالء النساء اللوايت إشتهرن
بذلك زينب طبيبة بني أود  ،التي كانت خبرية بالعالج ومداواة العني والجراحات،كام إشتهرت بهذا رفيده
من أسلم التي كانت تداوي الجرحى وقت غزوات النبي صىل الله عليه وسلم (. )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1العسقالين (إبن حجر).اإلصابة يف متييز الصحابة ص88
2.2حسن إبراهيم حسن.تاريخ اإلسالم.ج.1ص512
3.3املصدر نفسه
4.4احمد عيىس بك.تاريخ البيامرستانات.ص7
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ويشري كل هذا إىل أن الطب يف صدر اإلسالم قد بدأ باإلرتقاء والتطور وانه إستمر عىل ذلك طيلة العهود
اإلسالمية التي أعقبته حيث إشتهرت وملعت خاللها أسامء كثرية من األطباء الذين أسهموا جميعاً يف
نهضة هذا الجانب الحضاري املهم يف كافة أنحاء بالد اإلسالم.وقد كان يف مقدمة هؤالء األطباء الطبيب
الشهري الرازي املتوىف سنة 337ھ 927 /م والذي ألف كتاباً ضخامً عن الطب اسامه ( الحاوي يف الطب )
( . )1وكذلك الطبيب الشهري إبن النفيس املتوىف سنة 687هـ 1288 /م ،والذي إكتشف الدورة الدموية
لدى اإلنسان (.)2وقد كان لهذين الطبيبني عىل وجه الخصوص أثرهام يف نهضة هذا العلم بل وبتأثري الطب
العريب اإلسالمي عىل كثري من األمم األخرى خاصة أوروبا التي نقلته وإعتمدت عليه يف نهضتها الطبية،
حيث متت ترجمة كتب الرازي إىل عدة لغات أجنبية وكانت األساس الذي يدرس عليه الطب يف الجامعات
األوروبية حتى عهد قريب.

نشأة البيمارستان وإنتشاره في بالد اإلسالم
تجمع املصادر التاريخية عىل أن رسول الله صىل الله عليه وسلم هو أول من أمر بإنشاء مستشفى يف
اإلسالم وهو الذي أصبح يعرف بإسم مستشفى رفيده.وقد كان ذلك يف سنة 5ھ627 /م وقت غزوة
الخندق التي أصيب بها سعد بن معاذ حيث قال رسول الله صىل الله عليه وسلم “إجعلوه يف خيمة رفيدة
( )3حتى أعوده من قريب “(. )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1إبن خلكان.وفيات األعيان.ج.2ص : 78إبن النديم.الفهرست.ص417
 -2إبن الفوطي .تلخيص مجمع اآلداب ج .2ص117
 -3وهي إمرأة من أسلم يقال لها رفيده كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها عىل خدمة من كانت به جراح من املسلمني.
أنظر:احمد عيىس.تاريخ البيامرستانات.ص9
-4إبن هشام.سرية إبن هشام.ج.1ص688
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ويف سنة 88ھ 706 /م من العهد األموي أمر الخليفة الوليد بن عبد امللك ببناء دار للمرىض يف دمشق
وجعل فيها األطباء وأجرى لهم األرزاق وقد خصصها ملعالجة املجذومني( ،)1وحبسهم حتى ال ميدوا أيديهم
بالسؤال وخصص لكل رضير منهم دليال وحبسهم حتى ال ميدوا أيديهم بالسؤال وخصص لكل رضير منهم
دليالً ولكل مقعد خادم(.)2
أما يف العهود اإلسالمية التالية لذلك فقد توسعت وإنترشت أبنية البيامرستانات يف بالد اإلسالم حتى
أصبحت كل مدينة كربى ال تخلو من بناء بيامرستان واحد عىل األقل فيها.
ومن ذلك ما قام به الخليفة العبايس أبو جعفر املنصور من بناء دور للعجزة واأليتام وأخرى للمجانني يف
بغداد.وكذلك ما قام به الخليفة هارون الرشيد من بناء بيامرستانني أيضاً(. )3
ويف األندلس قام األمويون ببناء أول بيامرستان لهم يف غرناطة سنة 1305 /م.أما يف مرص فإن إبن
طولون كان أول من بنى بيامرستان فيها يف مدينة الفسطاط سنة  261ھ863 /م وأرشف عليه بنفسه(.)4
ويف دمشق وباإلضافة إىل أول بيامرستان أقامه الخليفة األموي الوليد بن عبد امللك فيها ،فقد أقام فيها نور
الدين زنيك البيامرستان النوري الكبري سنة 543ھ 1154 /م ،والذي ال زال يعمل إىل اليوم(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1الجذام  :مرض كان يطلق عليه اسم الربص .وهو من أكرث األمراض التي أحدثت رعباً لإلنسانية منذ عهود سحيقة.وذلك ملا يحدثه الجذام
يف كثري من األحيان من تشوهات يف الجسم،وبرت للساق،وشلل األعصاب .وقد ينتج عن ذلك أن البرشية ويف معظم األحيان تعاملت مع
املجذومني بصورة قاسية جدا ً تبعاً ملظاهره هذه .أنظر :املوسوعة الطبية العربية .د.عبد الحسني بهرام .ص  .108-109سنة 1984
2.2املقريزي.خطط املقريزي.ص147
-3.حسن إبراهيم حسن  .تاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي.ج.2ص375
4.4البلوي.سرية إبن طولون .ص. 180حاشية()1
5.5إبن األثري.التاريخ الباهر يف الدولة األتابكية .ص170
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ويف العهد الفاطمي أقيم يف مرص وبالد الشام مجموعة أخرى من البيامرستانات ،وقد كان منها ما أقاموه
يف القدس جوار دار العلم الفاطمية( .)1أما يف عهد فرتة االحتالل الصليبي لفلسطني ( 499-583ھ1099- /
1187م ) فقد أقام الصليبيون يف القدس بيامرستان كبري( )2وآخر يف مدينة نابلس(.)3
وبعدما متكن صالح الدين األيويب من تحرير القدس سنة  583ھ 1187 /م أقام يف القدس بيامرستان كبريا ً.
وهو البيامرستان الصالحي الذي ظل يعمل حتى عهد قريب(.)4
ويف العهد اململويك اتسعت وانترشت أبنية البيامرستانات مرة أخرى وبشكل كبري .بحيث أقيم يف فلسطني
عىل وجه الخصوص يف عهدهم مثاين بيامرستانات بواقع بيامرستان واحد يف كل مدينة كربى من فلسطني
كان منها ما أقيم يف مدينة نابلس(.)5
أما يف آسيا الصغرى فقد تم إنشاء أول بيامرستان فيها يف العهد السلجوقي يف مدينة قيسارية سنة 547ھ /
 1206م ( )6ثم تتابع إنشاؤها و انتشارها فيها.
ويف العهد الرتيك العثامين حيث أنشأ السلطان بايزيد األول العثامين سنة 802ھ 1395 /م أول بيامرستان
لهم يف استانبول وهو الذي أطلق عليه اسم ( دار الشفاء ) ( .)7ومن ثم تتابع إنشاء وانتشار وكرثة
املستشفيات يف أنحاء مختلفة من الدولة الرتكية العثامنية وطيلة فرتة حكمها لبالد الشام ومرص حتى آخر
العهد بها سنة 1918م(.)8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.1نارص خرسو .سفرنامة .ص57
2.2انظرBenvesty:The Crusade in the Holly Land. P.165 :
3.3سجالت محكمة القدس الرشعية .سجل  .35ص 108سنة 1232هـ
4.4أحمد عيىس بك .تاريخ البيامرستانات .ص229-248
5.5املصدر السابق .ص270-271
6.6املصدر السابق.
7.7أحمد عيىس بك .تاريخ البيامرستانات ص276-278
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أنواع البيمارستانات
تنقسم البيامرستانات إىل نوعني رئيسيني تنتج عنها عدة أنواع فرعية تخصصية لكل منهام وميكن إيراد
ذلك كام ييل:

أ – البيمارستان المحمول ( المنقول )
وهو أسبق بالوجود من البيامرستان الثابت وهو الذي ينقل من مكان إىل مكان حسب ظروف األمراض
واألوبئة وانتشارها وكذا الحروب.
وتشري املصادر التاريخية إىل أن رسول الله صىل الله عليه وسلم أول من أمر باملستشفى الحريب والذي
أصبح يعرف فيام بعد بإسم مستشفى رفيده(.)1
ويف العهود اإلسالمية التالية ازداد االهتامم مبثل هذه املستشفيات من قبل الخلفاء والسالطني واألطباء.
حتى أصبحت تجهز بكل مستلزمات املستشفى الثابت من األدوات والعقاقري والطعام والرشاب واألطباء،
بل أصبحت تعترب مقياساً ملدى إهتامم الدولة برعاياها .ومن ذلك ما قام به الخليفة العبايس املقتدر بالله
سنة(  32 -)95ھ من تأسيس مستشفى مدين متنقل ليعالج املرىض يف شتى مناطق الخالفة.ومجهز بكل ما
يلزم املرىض من مداواة وما يعني عىل ترفيه الحال لدى املرىض والعجزة واملزمنني بحيث ينتقل من بلد إىل
آخر من البلدان الخالية من البيامرستانات الثابتة ،أو التي يظهر فيها وباء أو مرض ٍ
معد (.)2
وكان من األطباء الذين اشتهروا بالعمل يف مثل هذه البيامرستانات الطبيب أبا الحكم املغريب عبد الله بن
املظفر إبن عبد الله املرىس نزيل دمشق (. )3وكذلك القايض أبو الوىف يحيى بن سعيد املعروف بإسم املرخم
وقد كانا يعمالن يف بيامرستان السلطان محمد السلجوقي الذي كان يُحمل عىل أربعني جمالً واملصاحب
لعسكره أينام نز وأينام خيم (.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1ابن هشام.سرية ابن هشام.ج.1ص ،688احمد عيىس.تاريخ البيامرستانات.ص9
-2ابن أيب اصيبعة .طبقات األطباء.ج.1ص، 221ابن القفطي.تاريخ الحكام.ص193
-3ابن العامد.شذرات الذهب يف أخبار من ذهب.ج  . 2ص76
 -4ابن خلكان .وفيات األعيان.ج.1ص344
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ويف العهد اململويك كانت العادة لدى السلطان بان يخرج ومعه األمراء واألعيان إىل القصور خارج املدن
ويقيم فيها أياماً ومير الناس به،وكان يصحبه يف سفره هذا بيامرستان كبري فيه كثري من األطباء وأرباب
الكحل واألرشيه والجراحني وكان كل من عاده طبيب من الناس يرصف له ما يناسبه من مستلزمات هذا
املستشفى ومن ذلك ما كان من عادة السلطان برقوق الذي كان يرتدد عىل بلدة رسياقوس  790ﮬ /
1393م (. )1

ب -البيمارستان الثابت
وهو ما كان بناؤه ثابت يف جهة من الجهات ال ينتقل منها ،وهذا النوع كان وال زال كثري الوجود يف
البلدان اإلسالمية خاصة العواصم الكربى منها.
وتشري املصادر التاريخية إىل أن أول بيامرستان من هذا النوع ظهر إىل الوجود مبعناه الطبي واملعامري هو
بيامرستان جند يسابور يف بالد فارس الذي أقيم يف القرن الثالث امليالدي أي قبل اإلسالم بثالثة قرون(.)2
أما يف اإلسالم فإن أول من أمر بإنشائه هو الخليفة األموي الوليد بن عبد امللك سنة  88ﮬ 706 /م ،حيث
قام ببناء دار للمرىض يف دمشق وجعل فيها األطباء وأجرى لهم األرزاق وخصصها للمجذومني ( )3وحبسهم
حتى ال ميدوا أيديهم بالسؤال ,وخصص لكل رضير منهم دليالً ولكل ٍ
مقعد خادم(.)4
ومع إتساع رقعة اإلسالم إتسعت وإنترشت وكرثت أبنية البيامرستانات يف كافة أنحاء بالد اإلسالم.ومن ثم
ترسخت قواعدها املعامرية والطبية وتطورت بل وإشتهر يف كثري منها الكثري من األطباء الذين ذاع صيتهم
يف كافة أنحاء البالد بحيث أصبحت هذه البيامرستانات سمه من سامت وإنجازات الحضارة العربية
واإلسالمية املهمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1املقريزي.خطط املقريزي.ج.1ص، 200عيل مبارك باشا.الخطط التوفيقية.ج.12ص24
-2أحمد عيسىبك .تاريخ البيامرستانات.ص5
 .101حاشية -1
3
-4املقريزي.خطط املقريزي.ص127
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ج-البيمارستانات الفرعية التخصصية
وهي املتفرعة عن كال النوعني السابقني وميكن إجاملها كام ييل :
1.1بيامرستان السجون:
وأول من أمر به الوزير عيل بن عيىس الجراح يف القرن الثالث الهجري/القرن التاسع امليالدي حيث كتب
إىل سنان بن ثابت رئيس أطباء بغداد وقتذاك أن يفرد ملن يف الحبوس أطباء يدخلون إليهم يف كل يوم
ومعهم األدوية والرشاب ويطوفون يف سائر الحبوس للمعالجة (.)1
2.2محطات اإلسعاف:
وكانت تقام قريباً من املساجد وعند محطات الربيد واألماكن العامة التي يكرث اجتامع الناس فيها ويعترب
أحمد بن طولون ( 220ﮬ 820 /م ) وايل مرص أول من أنشأ مثل هذه املحطات إذ عمل يف مؤخرة جامعه
الشهري ميضأة وخزانة رشاب (صيدلية ) وعليها خدم وفيها طبيب جالس يوم الجمعة ملعالجة الحاالت
الطارئة(.)2
3.3مستشفى الجذام(تخصيص):
وهو خاص باملجذومني ومزود باألطباء واألدوية وأول من أمر به الخليفة األموي الوليد بن عبد امللك 88
ﮬ706/م (.)3
4.4املستشفيات الحربية ( متنقلة):
وكانت ترافق الجيش يف الحرب والسلم متنقلة عىل ظهور الجامل والبغال مبحامل مريحة واسعة لنقل
املرىض:
5.5بيامرستان املجانني واملعتوهني:
أنشأها الخلفاء وكان فيها أطباء رحامء عاملو املريض معاملة إنسانية خاصة ووفروا له سبل الراحة والعالج
بالعقاقري الطبية يف الوقت الذي كان فيه األورويب إذا ما أصابته حادثة وفاجأته الحمى يُرسع إىل رضيح
قريب قديس وإنتظار حدوث معجزة لشفائه(.)4
6.6طبابة املدارس:
ملا توسعت الدولة اإلسالمية ،وأقبل الناس عىل التعليم والدخول إىل املدارس تطلب ذلك العناية بصحة
طالب العلم.حيث تم تخصيص طبيب لذلك(. .)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1إبن القفطي.تاريخ الحكام .ص ،193إبن أيب أصيبعة.طبقات األطباء.ج.1ص221
 -2املقريزي .خطط املقريزي ج .2ص340
-3املقريزي.خطط املقريزي.ج.2ص127
 -4د .أمني خري الله .الطب العريب ص69
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عمارة ووظائف وطب البيمارستان

عامرة البيامرستان:

البيامرستان معامرياً عبارة عن مساحة من األرض أقيم عليها بناء مقسم إىل وحدات (أجنحة) معامرية
خاصة بالغاية التي أنيشء كل منها من أجلها ،وتشكل يف مجموعها بناء البيامرستان الواحد الذي يحيط به
جدار حجري فتح فيه مدخل رئييس ليؤدي إىل داخله.
وكانت أوىل خطوات بناء البيامرستان تقوم عىل إختيار املوقع املناسب للبناء من املدينة ,حيث
للمناخ دور كبري يف إختيار هذا املوقع أو ذاك بعد ٍ
جهد من البحث والتقيص يف أكرث األماكن مالمئ ًة لبناء
البيامرستان ووظائفه.
وتشري املصادر التاريخية إىل أن عضد الدولة البويهي حينام أراد أن يبني بيامرستان يف بغداد طلب من
الطبيب الرازي الشهري أن يختار له موقعاً ليقيم عليه البيامرستان العضدي.حيث أمر الرازي بأن تعلق
قطعة من اللحم يف وقت واحد ويف أماكن مختلفة من بغداد وأيها يفسد أو يرسع إليه الفساد يرتك لسوء
هوائه وعدم مالمئته للبناء(. )1
أما الرشوط املعامرية العامة والخاصة لبناء البيامرستانات فكانت تقوم عىل أن يكون فسيحاً رصني البناء،
وباحاته الداخلية وأبهاؤها واسعة ،وكذلك توافر إستمرار جريان املاء فيه طيلة أيام السنة(.)2
ومع ضامن توافر هذه الرشوط املعامرية العامة لبناء البيامرستانات سواء كربت أم صغرت أحجامها ،فإن
الكبرية منها كانت تنقسم إىل قسمني منفصلني أحدهام للذكور واآلخر لإلناث.وكان كل قسم منها مجهز مبا
يحتاج إليه من آالت وخدم ومرشفني من الرجال والنساء.
كام وينقسم كل قسم من هذين القسمني إىل قاعات تخصصية ،حيث كان هناك قاعة خاصة لألمراض
الباطنية ،وأخرى للعقلية أخرى للجراحة وأخرى للكحالة ،وأخرى لتجبري العظام.وكذلك قاعة خاصة للربص.
وقد ألحق بكل هذا مكان مخصص للرشبخانه ( الصيدلية).
وكانت كل قاعة من هذه القاعات التخصصية تنقسم بدورها إىل أقسام تخصصية أخرى أدق .وعىل
سبيل املثال فقاعة األمراض الباطنية كانت مقسمة إىل قسم لل ُحميات وقسم للمربودين ( املتخومني )
وقسم لإلسهال وهكذا (.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1إبن أيب أصيبعة .طبقات األطباء .ج .1ص310
 -2د .أمني خري الله .الطب العريب .ص69
 -3د .أمني خري الله .الطب العريب ص ،72د .صالح ملعي .الرتاث املعامري اإلسالمي يف مرص ص71-72
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وبذلك فقد أخذت عامرة البيامرستانات شكالً معامرياً مناسباً لإلحتياجات الطبية والعالجية ،بحيث أن
املعامري العريب وخالل تصميمه لبناء البيامرستان سكب كل وظائفه وإحتياجاته املعينة واملتباينة يف بوتقة
معامرية واحدة تحمل طابعاً رشقياً منسجام مع الطراز املعامري اإلسالمي العام.حيث أن هناك تشابهاً
كبريا ً للمساقط األفقية ما بني البيامرستانات واملدارس اإلسالمية من الشكل املستطيل للمبنى ذي الصحن
الواسع املكشوف الذي تحيط به أقسام البيامرستان املنفصلة واملتعددة عىل شكل أروقة محمولة عىل
عقد تقوم عىل أعمدة رشيقة.
وكان أيضاً لكل عنرص أو قسم معامري من بناء البيامرستان وظيفة معامرية وجاملية وطبية خاصة
به.ومن ذلك أن بركة املاء التي تتوسط صحن البيامرستان وباإلضافة إىل جاملها املعامري ،كان لها دور مهم
وحيوي بالتطبيب ومعالجة األفراد ،حيث كان لهدير املاء املتدفق من النافورة دوره باملعالجة.يف حني أن
البرئ كان لضامن إستمرار تزويد البيامرستان باملاء طيلة أيام السنة.
ويف نفس الوقت فإن جميع العنارص املعامرية املستخدمة يف بناء البيامرستان مثل القباب واأليوانات
واألروقة ذات األعمدة واألقواس واملقرنصات والتزيينات من نقوش وكتابات فوق باب البيامرستان
ومداميك حجرية ملونة ،وأرضيات رخامية فإنها جميعها وباإلضافة إىل قيمتها املعامرية وجامليتها تؤدي
إىل بث روح الهدوء والسكينة وتساعد املرىض عىل الشفاء.
وكان للبيامرستان يف العادة مدخالن األول وهو املدخل الرئييس الخاص بإستقبال املرىض ،والثاين املدخل
الفرعي الخاص بخدمات البيامرستان.وكان ييل املدخل الرئييس غرفة اإلنتظار الخاصة باملعاينات الخارجية
مام يدل عىل فصل القسم الخارجي عن الداخيل للبيامرستان.
وفيام يخص شبابيك األواوين والغرف املطلة عىل الصحن املكشوف وباالضافة إىل جاملية تصميمها
وتكوينها.فإن زوار املرىض كانوا ينظرون من خاللها عىل مرضاهم دون اإلختالط بهم.
كام وكانت يف البيامرستان مجموعة من الدهاليز واملمرات املنكرسة ،وذلك لتحقيق عملية الربط بني
األجنحة املستقلة للبيامرستان ،حيث كان لكل جناح أهميته الخاصة.ويالحظ هنا أن الجناح املخصص
للمجانني الخطرين كان بعيدا ً عن األجنحة األخرى ليحظى بعزلة تامة وبشكل محكم اإلغالق وذي نوافذ
محصنة وغري مفتوحة عىل الصحن املكشوف مبارشة.
وباإلضافة إىل كل هذا فقد ألحق البيامرستان قسم خاص يدعى الرشخانة أي الصيدلية ،التي كان يوجد
بها كل أنواع الدواء الالزم للمرىض.كام وألحق به أيضاً حاممات للرجال وأخرى للنساء ومصىل ومرافقه,
ومكتبة خاصة باألطباء الذين كانوا يقومون بتدريس الطب لطالب الطب يف قاعة خاصة بهم.
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وظائف البيمارستان
البيامرستانات هي مؤسسات دنيوية بحتة ،وهي ذات وظائف صحية وتعليمية يف وقت واحد.وقد كان
يتم التطبب واملعالجة فيها لكل الطوائف بال تفريق.ويتقاىض العاملون فيها أتعابهم من ميزانية توقف
عىل البيامرستان (. )1
وكان اإلرشاف اإلداري العام عىل البيامرستان مرتبطاً بناظر يرشف عىل إدارة األموال واألوقاف املخصصة له،
وعىل سالمة مبانيه وحسن سري العمل فيه ,وكانت هذه الوظيفة بالنسبة للبيامرستانات الكبرية فيها تعترب
من الوظائف الديوانية العالية واملهمة يف الدولة .إذ كان ال يتوالها إال أحد األمراء أو األرشاف.حيث كان
صاحبها عىل إتصال مبارش بقرص الخليفة ،ومن ذلك أن أحمد بن طولون حاكم مرص عند إنشاء بيامرستان
يف الفسطاط سنة  288ﮬ  /أرشف عليه بنفسه وكان ناظره ومدير أعامله (. )2
أما اإلدارة اليومية واملبارشة للبيامرستان فقد كان يتوالها شخص يدعى الساعور وهي كلمة رسيانية األصل
وتعني متفقد املريض ( .)3كام وكان يف البيامرستان عدد من األطباء الذين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1البلوي.سرية أحمد بن طولون.ص.180حاشية()1
 -2املصدر السابق .ص .180د .أمني خري الله .الطب العريب .ص.75
 -3أحمد عيىس بك .تاريخ البيامرستانات.ص19
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يعملون تحت إرشاف رئيس األطباء وقد بلغ عددهم يف بعض البيامرستانات  24طبيباً(.)1كام كان
فيه رؤساء أقسام حسب التخصصات التي ميكن القول مبوجبها بأن النظام الطبي والوظيفي واإلداري
للبيامرستان كان عىل النحو التايل:
1.1رئيس األطباء :وهو الذي يحكم عىل طائفة األطباء ويأذن لهم بالتطبيب ويحدد لكل منهم موعدا ً
معلوماً لزيارة املرىض والقاعة التي يعالج فيها.
2.2رئيس الكحالني( العيون).وحكمه يف الكالم عىل طائفة الكحالني حكم رئيس األطباء
3.3رئيس الجراحني.وحكمه يف الكالم عىل طائفة الجراحني واملجربين.
4.4رئيس قسم األمراض الباطنية.وحكمه حكم زمالئه السابقني.
5.5رئيس قسم األمراض العقلية.وحكمه حكم زمالئه السابقني.
6.6رئيس الرشابخانة ( الصيدلية) .وهو املرشف عىل الصيادلة الذين يقومون بإعداد األدوية من أرشبه
ومعاجني وأقراص وغريها ورصفها للمرىض.
وباإلضافة إىل كل هذا كان يساعد األطباء يف عملهم هذا الفراشون وال َق َومة لخدمة املرىض والقيام بأعامل
النظافة وكانت هذه العنارص العامة تتكون من الجنسني الذكور واإلناث.
وتشري سجالت محكمة القدس الرشعية بأن اإلرشاف والنظر عىل أعامل البيامرستانات يف القدس يف العهد
الرتيك العثامين كانت من مهام قايض القدس الرشعي ،حيث أن الوثيقة رقم  13من هذه السجالت لسنة
 1098ﮬ 687 /م ذكرت بأن قايض القدس الرشعي قد قام بتعيني األستاذ الحاج مصلح الطبيب كرئيس
لألطباء يف البيامرستان الصالحي يف القدس.وذلك بعد حضور وشهادة كل من السادة األرشاف واألعيان
والعلامء واملشايخ من أهل املدينة الذين شهدوا بحسن أخالقه وكفائته يف هذه املهنة (.)2
كام وذكرت هذه السجالت يف الوثيقة رقم  14لسنة  1011ﮬ 1602 /م بأن قايض القدس قد منع أحد
األطباء الجراحني وهو يوسف بن أيب خرض من مزاولة الطب بعد أن ثبت لديه بشهادة أصحاب اإلختصاص
إرتكابه خطأ يف مهنته هذه .ومن ثم تم تعيني طبيب آخر مكانه يف هذه املهنة يف البيامرستان الصالحي(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1د .أمني خري اللهز الطب العريب ص76
-2أنظر :محمود عطالله .وثائق الطوائف الحرفية.ج.1ص 29-30
-3املصدر نفسه.ج.1ص30
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ونستطيع القول هنا بأن ما كان من أمر بيامرستانات القدس يف هذه الفرتة من نظارة وإرشاف عليها
ونظام طبي بأقسامه املختلفة ينطبق عىل ما كان يف نابلس ويف نظام بيامرستاناتها وإن مل تذكر املصادر
التاريخية ما يخص نابلس من ذلك خاصة سجالت محكمة نابلس الرشعية.
التطبيب يف البيامرستان:
كانت البيامرستانات تستقبل املرىض من مختلف األجناس والطبقات من الذكور واإلناث من املسلمني
وغريهم .وكانت توفر للمريض إقامة كاملة تضمن املأوى والطعام إىل جانب الرعاية الطبية وكل ما يلزم
من أدوية  ،وكل هذا يتم بدون مقابل(. )1
ومن املتبع يف هذه البيامرستانات أنها ومبجرد السامح للمريض بالدخول تنزع عنه ثيابه وتحفظ يف مكان
خاص،إىل أن يخرج معاىف  .ثم يعطى ثياباً أخرى نظيفة ويظل فيه إىل أن يربأ متاما من مرضه الذي عولج
منه حكمة ودواء أو جراحة.وعالمة ذلك عندما يربأ أن يأكل رغيف كامل من الخبز وفروج ( دجاجة) .ثم
يخرج براءا ً كامالً ثم يعطى بعد ذلك مبلغاً من املال يسمى صدقة البيامرستان حتى يخلد إىل الراحة يف
فرتة النقاهة وال يضطر إىل العمل (.)2
وكان من أساليب األطباء يف املعالجة إستعامل كل ما يلزم من تشخيص املرىض وإعطاء عقاقري أو جراحة و
مراقبة حال املريض حتى يشفى متاماً.
أما الطبيب الذي كان يرتكب خطأً يف معالجة املريض ،فقد كانت تتم محاسبته وعزله وعدم إمكانيته
ملامرسته مهنته من جديد (.)3
التعليم يف البيامرستان:
كانت البيامرستانات خاصة الكبرية منها باإلضافة إىل تقديم خدماتها الطبية للمواطنني تقوم مبهام أخرى
عىل غاية من األهمية وهي تدريس الطب لتوفري األطباء املختصني.فهي بذلك أشبه مبعاهد طبية.حيث
كان التدريس يتم فيها نظرياً وعملياً.وكان التدريس النظري يتم غالباً يف القاعة املخصصة لذلك وقد كانت
تضمن خزائن للكتب الطبية ،أما التدريس العميل فكان يقوم عىل مرافقة الطالب للطبيب امل ُدرس يف
جوالته عىل املرىض.بحيث يتخرج طالب الطب بذلك وهو مؤهل عملياً ونظرياً للعمل يف البيامرستان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1اين األثري .تارخ الدولة األتابكية .ص180
 -2د .أمني خري الله .الطب العريب .ص77
 -3ابن أيب أصيبعة .طبقات األطباء .ج .1ص222
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الفصل الثاين
البيامرستانات يف مدينة نابلس
تاريخ الطب في نابلس
وهو قديم قدم املدينة نفسها،وكان شأنها يف ذلك شأن املجتمعات القدمية األخرى التي كان لكل منها
إعتقاداتها وأساليبها الطبية الخاصة بها.
وبالرغم من أن املصادر التاريخية مل تكشف النقاب عن حالة الطب التي كانت عليها املدينة خالل
تاريخها القديم .إال أن ما وصلنا من إعتقادات وأساليب طبية كانت سائدة فيها خالل العهود اإلسالمية
وحتى عهد قريب ميكن أن يلقي الضوء عن حالة الطب يف نابلس خالل تاريخها القديم.
إذ أن هذه اإلعتقادات واألساليب الطبية التي كانت سائدة يف نابلس والتي كانت قامئة جنباً إىل جنب مع
وجود األطباء والبيامرستانات يف املدينة خالل عهودها اإلسالمية إمنا هي إعتقادات وأساليب طبية تعود
جذورها يف الواقع إىل عهود تاريخية قدمية من تاريخ نابلس .وأن سكان املدينة قد إختزنوها يف ذاكرتهم
الشعبية وتوارثوها وما ورثوها جيالً بعد جيل.حتى وصلتنا بصورتها النهائية القريبة العهد بها.خاصة وأن
نابلس يف تاريخها القديم كانت عىل تفاعل حضاري كبري وإطالع عىل األساليب واملعتقدات الطبية الخاصة
باملجتمعات القدمية املحيطة بها.بحيث تؤثر وتتأثر بها.
وأن بعض هذه األساليب واملعتقدات الطبية القدمية ظلت باقية يف نابلس ويف املجتمعات القدمية األخرى
املجاورة لها ،يف حني أن بعض األساليب واملعتقدات الطبية األخرى قد شهدت نوعاً من اإلرتقاء والتطور
خالل العهود اإلسالمية املتتالية،بحيث أصبحت حالة الطب يف نابلس وخالل العهود اإلسالمية صورة ملا كان
سائدا ً يف بالد اإلسالم ويف أنحاء مختلفة منها.مع اإلحتفاظ بخصوصية اإلختزان التاريخي لبعض اإلعتقادات
واملامرسات الطبية القدمية طاملا أنها تقدم للمجتمع النابليس ما يحتاجه طبياً منها.
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ومن ذلك أن القابلة(( )1الداية)( )2يعود وجودها ومامرستها لهذه املهنة وأسلوبها الخاص اىل عهود تاريخية
قدمية جدا ً حيث ذكرتها وحددت مهامها أوراق الربدي املرصية التي تعود اىل سنة  1900ق.م.
وكانت الداية طبيب نسايئ متخصص بكل ما يتعلق بأعامل الحمل والوالدة وتقديم الوصفات الطبية
الالزمة للمرأة التي كانت ال تعرف الذهاب إىل املستشفى أو الطبيب ،بحيث ميكن القول هنا بأن غالبية
األجيال السابقة من سكان مدينة نابلس وحتى سنة 1967م قد ولدوا يف أماكن سكناهم أو بيوتهم عىل
أيدي القابالت أو الدايات املعتمدين واملشهورين يف املدينة( )3وخاصة وأن الداية كانت جاهزة للعمل
ليل نهار.ويف أي وقت يتم طلبها أو إستدعائها إذ أن الوالدة تعترب من األمور املهمة ومن األوقات الصعبة
الفاصلة ما بني الحياة واملوت سواء للجنني أو ألم الجنني.
أما فيام يخص طب الجراحة فقد كان يقوم بها يف نابلس رجال مختصون لهم أدواتهم الخاصة لذلك ،مثل
أعامل ختان األطفال ( )5غري أن صاحب هذه املهنة يف العهد اإلسالمي ومع طهور بناء البيامرستان بقوانينه
ونظامه أصبح ال ميارسها إال بعد أن يسمح له بذلك األطباء املتخصصون بالجراحة واملشهود لهم خاصة وأن
أعامل بعض الجراحة البسيطة كانت تتم داخل وخارج املستشفى من قبل الجراح وإذا ما أخطاء يف ذلك
مينع من مزاولة هذه املهنة(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1القابلة.تسمية أستعري فيها معنى اإلعطاء والقبول كأن ال َنفساء تعطيها الجنني وكأن القابلة تقبله .أنظر :إبن خلدون .مقدمة إبن خلدون.
ص412
2.2الداية :وهي تفيد نفس معنى القابلة لدى العامة ،ولعلها أخذت من الدواء واملداواة
3.3كان من هؤالء الدايات أو القابالت املشهورين يف املدينة حتى عهد قريب الداية ُميَرس جملة والداية أم رفيق عكوب ومحفوظة أبو شكر.
4.4عرفت نابلس أعامل الختان منذ تاريخها القديم يف العهد الكنعاين وقد أشارت إىل ذلك التوراة حينام ذكرت قصة إبنة سيدنا يعقوب دينه
مع شكيم إبن حمور الحوي ملك املدينة الكنعاين الذي أمر بختان جميع رجال املدينة تلبي ًة لطلب النبي يعقوب أثناء زواج إبنته دينه من
شكيم .أنظر:سفر التكوين57 - 50:240:
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وفيام يتعلق مبعالجة أمراض الفم واألسنان فقد كان يقوم بها يف املدينة و باإلضافة إىل عملهم الرئييس
بعض الحالقون يف نابلس،حيث كانوا يقومون بخلع األسنان واألرضاس التالفة كام كانوا يعالجون التهابات
الفم سواء باألعشاب أو املرهم.كام كانوا يعالجون فروة الرأس إذا ما أصيبت بإحدى األمراض املتعلقة
بالجلد والشعر .باإلضافة إىل هذا فقد كانوا يعالجون مرض ضغط الدم املرتفع حيث كان لديهم إناء
نحايس مملوء باملاء طيلة الوقت.وفيه عدد من ديدان صغرية سمراء اللون تسمى ( العلق أو العليق )
حيث كان الحالق وبعدما ينتهي من قص شعر املريض يكشف عن صدره ومبلقط خاص يتناول عدد من
ديدان العليق السمراء ويضعها عىل صدر املريض ليك تقوم بإمتصاص الدم الفاسد وحني متتلئ بالدم
تسقط لوحدها عن صدر املريض فيقوم الحالق بإلتقاطها وإعادتها إىل اإلناء النحايس اململوء بالدم (.)1
وباإلضافة إىل هذا وبطريقة أرسع لخفض ضغط الدم املرتفع كان الحالق يقوم بجرح ( ترشيط) األذنني
مبوس حالقة ليك يخرج ويسيل الدم الزائد يف الجسم وينخفض الضغط.
ويف نابلس أيضاً كان هناك أناس متخصصون مبعالجة كسور العظام وتجبريها وهم بذلك أشبه بأطباء
العظام اليوم.كام وكانت الحاممات العامة وباإلضافة إىل مهمتها األصلية كمكان للتحميم تستعمل أيضاً
كمكان ملعالجة بعض األمراض مثل مرض الدزنطاريا الذي يطلق عليه النابلسيون إسم ( التعنايا) وهو
خروج الدم من الرباز حيث كان الشخص املصاب بذلك يجلس عىل بالط الحامم الساخن لفرتة من الوقت
حتى يشفى من ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1لقد أدركت وشاهدت بعضاً من هؤالء الحالقني الذين كانوا يقومون بهذه املعالجات الطبية التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم وقد كان منهم
عىل سبيل املثال حالق يدعى أبو روحي التكروري وقد كانت دكانه تقع عند باب املصلبة أول الطريق املؤدية إىل حارة الياسمينة .
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أما األمراض الصدرية خاصة التي يطلق عليها النابلسيون إسم ( األزمة) وهي مرض إلتهاب القصبة الهوائية
التي كانت منترشة بكرثة يف املدينة حتى عهد قريب وكان يقوم مبعالجتها أو تسكينها بعض الرجال
والنساء عىل ٍ
حد سواء يف املدينة.
وذلك بإستعامل (كاسات الهوا) وهي كاسات زجاجية صغرية ودائرية الشكل وكان يتم بوضع أوراق
بداخل كل واحدة منها ومن ثم يتم إشعال األوراق وقلبها فورا ً وهي مشتعلة عىل ظهر املريض .فتلتصق
بظهره بعض الوقت ثم تنتزع فيخف أمل املريض من األزمة.وإضافة اىل ذلك فقد كانوا يقومون يف بعض
األحيان األخرى بدهن بعض املراهم عىل صدر املريض خاصة زيت السريج حينام يعاين املريض من نزالت
الربد التي يسميها النابلسيون (لفحات الهوا) (.)1
وفيام يتعلق باألمراض العقلية والنفسية فقد كان يقوم بها أشخاص يعتقد النابلسيون بهم وبأنهم من
أهل الصالح والتقوى،وأن لديهم القدرة عىل شفاء املريض نتيج ًة لهذا(. )2خاص ًة مشايخ الطرق الصوفية
التي كانت يف نابلس .حيث كان يقوم بعضاً منهم بقراءة القرآن عىل املريض(.)3إلعتقاده بأن به مس من
الشيطان.يف حني أن بعض من املشايخ كان يكتب الحجب للمريض لحاميته(.)4مام يعني أن لكل شيخ
معالج طريقته الخاصة به لشفاء املريض ،وكثريا ً ما كان يتم الخلط بني الرقية والطبيب والشعوذة(.)5
وأمام كل هذا فإن هؤالء ال ُحكام أو األطباء املحليني والذين أصبح يطلق عليهم مؤخرا ً بالحكام الشعبيني
كل يف مجال إختصاصه بكتابة وصفة طبية له من األعشاب كان يتم
كانوا يقومون وبعد معاينة املريض ٌ
رصفها من قبل املريض لدى العطار الذي كان يقوم مبهمة الصيديل يف مفهوم اليوم.حيث كان العطار يقوم
بتجهيز الوصفة وتحضريها حسب املقادير واألنواع املكتوبة له(. )6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1لقد عايشت وشاهدت مثل هذه العالجات التي كانت منترشة يف املدينة يف صغري(املؤلف).
2.2من املالحظ هنا بان مثل هذه اإلعتقادات قدمية جدا ً وتعود إىل آالف السنني أنظر ما تقدم.ص5
3.3مثل الشيخ املشهور أبو عبدالله البيتاوي الذي عاش حتى منتصف النصف الثاين من القرن املايض وقد كان محل إحرتام كبري بني الناس
وشاهدت ذلك بنفيس(املؤلف).
4.4مثل شيوخ الطريقة السعدية الصوفية الذين كان لهم زاوية وهي الزاوية السعدية يف حارة الحبلة.
5.5مثلام كان يتم حتى سنة 1927م من أخذ بعض املرىض اىل حامم الدرجة لإلستحامم حيث كان يعتقد بان هناك حوض يستحم فيه األولياء
ليلة الجمعة.أنظر:كنعان.مقامات ومزارات األولياء يف فلسطني.ص 83
6.6كان يف نابلس سوقني إثنني للعطارين واح ٌد يف الرشق من الجامع الكبري وآخر يف الغرب.
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وكان من نتائج هذه املامرسات واإلعتقادات الطبية التي مارسها سكان نابلس عرب تاريخهم الطويل،أن
تكون لدى املجتمع النابليس ثقافة صحية خاصة به إنعكست عليه يف حياته كأفراد وكمجموعة بحيث
أصبح من العادة املتبعة يف نابلس وسواء كان الشخص مريض أو غري مريض بأن يقوم رب األرسة وأفراد
عائلته بأخذ رشبة خروع مرة واحدة يف السنة وبالذات يف فصل الصيف وقت موسم البطيخ وذلك من
أجل تنظيف أبدانهم وأمعائهم من الديدان وتحسني أبدانهم.
وقد ترتب عىل مثل هذه األساليب والثقافة الصحية أن إنعكس ذلك يف أقوال وأمثلة نابلس الصحية وهي
أمثلة شعبية تعترب صورة صادقة ملا يعتقدون وميارسون يف الطب.وقد كان من مثل هذه األمثلة_الرب أساس
كل علة) و ( إذا جاء املولود يف متوز لفوه يف الصوف) وهكذا.
ويف الحقيقة فإن هناك الكثري من مثل هذه األمثلة التي ال زال النابلسيون يتداولونها إىل اليوم بل أن
البعض ال زال ميارس بعض أساليب العالج القديم رغم تقدم الطب اآلن تقدماً هائالً ،ورغم ذلك فإنها
تبقى املخزون التاريخي الطبي يف عقل ووجدان النابلسيون اىل اليوم.

نشأة البيمارستانات في مدينة نابلس
تشري املصادر التاريخية اىل أن نظام البيامرستانات يف معناه الطبي واملعامري قد دخل فلسطني ألول مرة
يف العهد الفاطمي( - 358ﮬ 492ه ﮬ 963-1099 /م )وذلك عندما ذكرت بأنه كان يقوم يف القدس يف هذا
العهد الفاطمي بيامرستان كبري وضخم جنويب املسجد األقىص وجوار دار العلم الفاطمية دون أن تشري اىل
سنة بناؤه أو إسم بانيه(.)1
وحيث أن مدينة نابلس كانت تاريخياً عىل عالقة وثيقة مع القدس فإن ذلك يعني بأنها قد عرفت أو
تع َرفت عىل نظام بناء البيامرستان عىل األقل يف هذا العهد الفاطمي.وذلك بالرغم من أنه مل تصلنا أية
بقايا أثرية معامرية ألي بيامرستان كان قامئًاً يف نابلس ويعود لهذا العهد أيضاً .
ويشري املسح األثري امليداين ملدينة نابلس( )2بأن أقدم بقايا أثرية لبناء بيامرستان كان قامئاً يف املدينة تعود
يف الواقع اىل عهد فرتة اإلحتالل الصليبي لنابلس ( 492-583ﮬ 1099-1187/م).
كام وتشري املصادر التاريخية أألخرى اىل أنه كان يقوم يف نابلس يف العهد اململويك( 658-922ﮬ 1260- /
1187م ) بيامرستان آخر ضخم وكبري غري أنها مل تذكر سنة بناؤه وأين كان يقع يف املدينة ويف نفس الوقت
فإنه مل تصلنا منه أية بقايا أثرية معامرية وذلك تبعاً لطول عهده وتهدمه كام يبدو فيام بعد.
أما يف العهد الرتيك والعثامين ( 922-1336ﮬ 1516-1918 /م ) فقد أنيشء يف نابلس ثالثة بيامرستانات
أنىشء األول منهام يف بداية هذا العهد لكنه توقف فيام بعد وال زالت بقاياه ماثلة للعيان.يف حني أنىشء
اإلثنني اآلخرين يف أواخر هذا العهد وال زاال يعمالن كبيامرستانات اىل اليوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.1نارص خرسو.سفرنامة.ص57
2.2لقد قمت بهذا املسح األثري امليداين حيث وضعت فهرساً باآلثار واملواقع التاريخية ملدينة نابلس وهو مخطوط اآلن وينتظر الطباعة
(املؤلف) .
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البيمارستانات التاريخية في مدينة نابلس
بناءا عىل ما سبق نستطيع القول هنا بان مدينة نابلس قد شهدت عرب عهودها اإلسالمية املتعاقبة بناء
عدد من البيامرستانات التي كان شأنها يف نظامها الطبي واإلداري واملعامري والتعليمي شأن البيامرستانات
األخرى واملنترشة يف كافة حوارض العامل اإلسالمي.
غري أن املصادر التاريخية واألثرية التي أشارت إىل هذا الوجود التاريخي لها يف املدينة مل تكشف النقاب
عن أسامء نظارها أو أطباؤها الذين كانوا يعملون فيها.بل أن الوقفيات الخاصة بها مل يصلنا منها هي
األخرى سوى بعض اإلشارات من هنا وهناك ومام زاد األمر صعوبة أن الكثري من أبنيتها قد تهدمت أو
إندثرت مام يعني صعوبة التعرف عىل نظامها املعامري وعنارصها املعامرية الجميلة وتخطيطها العام.وإن
يعتقد بأن شأنها يف ذلك شأن البيامرستانات األخرى يف بالد اإلسالم.وذلك تبعاً إلرتباط تخطيطها وعنارصها
املعامرية بوظيفتها الطبية وهي املساعدة عىل شفاء املرىض وإشاعة األمن والطأمنينة يف نفوسهم.
وعليه فإن البيامرستانات التاريخية يف مدينة نابلس وحسب تتابعها التاريخي ميكن الحديث عن كل ٍ
واحد
منها عىل النحو التايل:
1.1البيامرستان الصليبي( مستشفى األخ ّو ِِية اإلسبتارية)تقع بقاياه يف منتصف الجانب الغريب من شارع
األنبياء وجنويب مسجد األنبياء حيث تقوم اآلن محكمة نابلس الرشعية الرشقية.وتشري مجموعة
الدعامات واألقبية الربميلية املتبقية منه معامرياً إىل أنه يعود يف بنائه وتاريخه إىل فرتة اإلحتالل
الصليبي ملدينة نابلس.يف حني يستفاد من املصادر التاريخية األخرى إىل أن هذا البيامرستان قد أسس
سنة  580ﮬ 1180 /م من عهد اإلحتالل الصليبي للمدينة وأن الذي قام ببنائه هم الفرسان األخوية
اإلسبتارية يف القدس(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1أنظرBenvesty:The crusader in the holy land.p.165:
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أما وبعد أن قام صالح الدين األيويب بتحرير مدينة نابلس سنة  583ﻫ 1187 /م من أيدي الصليبيني
فإننا ال نعلم هنا إن كان هذا املستشفى قد إستمر بعمله هذا كمستشفى أن أنه قد توقف ؟ وإن كان
يعتقد بأنه قد إستمر بعمله ولكن بعد شحنه باألطباء واإلداريني وتقرير نظامه الطبي الذي يجب أن يتبع
وضامن تقديم خدماته الطبية إىل كافة مواطنني املدينة بدون استثناء وذلك أسو ًة مبا قام به صالح الدين
األيويب وعقب تحريره ملدينة القدس من بناء بيامرستان كبري وهو البيامرستان الصالحي الذي ظل يعمل
حتى ٍ
قريب (. )2
عهد ٍ
كام ويعتقد بأن هذا البيامرستان الصليبي قد إستمر يف عمله حتى سنة  597ﻫ1198 /م ،وهي السنة التي
واجهت فيها نابلس زلزاالً مدمرا ً بحيث ( مل يبق فيها جدار قائم سوى حارة السمر)( )3مام يعني أن هذا
املستشفى قد تأثر بهذا الزلزال ومن املحتمل تهدم قس ٌم منه وبالتايل بدأ اإلهامل يدب فيه خاصة وأنه تم
بناء بيامرستان آخر جديد فيام بعد يف العهد اململويك.
ونتيج ًة لهذا فإنه ويف القرن العارش الهجري  /السادس عرش امليالدي إتخذ قسم منه كمسجد( )4يف حني
إتخذ القسم الباقي منه وإبتداءا ً من القرن الثالث عرش الهجري /التاسع عرش امليالدي كمكان ملؤى
ومبيت ملرىض املجذومني( )5ونتيج ًة لهذا ومجاورة هؤالء املرىض للجامع فقد أصبح يطلق عليه إسم جامع
املساكني نسب ًة إليهم،وقد إستمرت بقاياه املعامرية هذه تستعمل عىل هذا النحو حتى سنة 1927م وهي
السنة التي رضب فيها نابلس زلزاالً تهدمت عىل أثره الكثري من أبنيتها(. )6حيث تأثر مبنى الجامع أو
بقايا البيامرستان وضعفت إنشاءاته وبالتايل قررت بلدية بلدية نابلس ودائرة أوقاف نابلس هدم الكثري
من بقاياه وشق شارع وبناء مخازن تجارية مكانه.وهي التي يعلوها اآلن مبنى محكمة نابلس الرشعية
الرشقية ،كام تم ترحيل املجذومني من أماكن سكناهم املجاورة له وبناء مخازن تجارية مكانهم أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1

1.1إبن واصل.مفرج الكروب.ج.2ص212
2.2أحمد عيىس بك .تاريخ البيامرستانات.ص، 230العارف.املفصل يف تاريخ القدس.ص178-179
3.3أبو املحاسن.النجوم الزاهرة.ج.6ص227
4.4يذكر املؤرخ النمر هنا بأنه كان يقوم فيه منرب رخامي وأنه قد تم نقله اىل الجامع الصالحي الكبري وهو املنرب الحايل الذي تعلوه كتابة
نسخية تشري اىل أن الذي عمره بريم بن جاويش بك كامل سنة  1016ﻫ  /أنظر:النمر.تاريخ جبل نابلس  .ج.4ص183
-55.5انظر ما تقدم .ص . 10حاشية1
 -66.6النمر .تاريخ جبل نابلس .ج .3ص.51
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وبالرغم من كل هذا فإنه ميكن القول هنا بأن هذا البيامرستان الصليبي كان يف اصله وتخطيطه املعامري
العام يتكون من صحن مركزي مكشوف تحيط به قاعات مربعة الشكل ملحق بها العديد من الغرف
الآلزمة للمرىض ،ويستفاد مام تبقى من قاعاته املربعة اىل اليوم وهي القاعة الواقعة غرب الصحن
املكشوف واملمتدة من الشامل اىل الجنوب مبسافة 80م بأن الجانب الجنويب منها كان مغطى بأقبية
برميلية بلغ طولها 12م وعرضها 6م ،أما الزاوية الشاملية الرشقية من هذه القاعة املتبقية فإنه تغطيها
أقبية مضلعة .وهذه القاعة هي التي تستعمل اليوم كمخزن لألدوات البنائية.
أما الجوانب األخرى من الصحن املركزي املكشوف لهذا البيامرستان فإنه وبالرغم من إقامة أبنية حديثة
مكانها إال أنها ال زالت تحفظ أجزاء من هذا الصحن املكشوف األصيل اىل اليوم(.)1
 .2بيامرستان فخر الدين القبطي( البيامرستان اململويك)
وقد أنشأه ناظر الجيوش فخر الدين محمد بن فضل الله القبطي املتوىف سنة  709ﻫ 1331 /م من عهد
السلطان اململويك النارص محمد بن قالوون
وبالرغم من أن املصادر التاريخية قد أشارت إىل ذلك إال أنها مل تذكر سنة بناؤه وأين كان يقع يف مدينة
نابلس .كام أنه مل تصلنا أياً من الوقفيات التي أوقفت عليه.
وبالرغم من هذا فإنه يرجح هنا بأنه كان يقوم يف الجهة الجنوبية من خارج البلدة القدمية حيث املنطقة
التي تدعى اليوم بإسم رأس العني  ،وهي املنطقة املشهورة ببساتينها وقربها من نبع رأس العني ( )2املتفرع
عنه أيضاً نبع عني العسل(. )3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.Benvesty:The crusader in the holy land.p166 -1
 -2يقع يف جبل جرزيم وبالتحديد جوار مقربة السامرينن خارج غرب وجنويب حارة الياسمينة وهو نبع قديم ومشهور وال زال يعترب من أكرب ينابيع
مدينة نابلس اىل اليوم.
 -3يقع أسفل نبع رأس العني جنويب جامع الخرضة حيث مؤسسة باديكو الحديثة اإلنشاء
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ومام يؤكد عىل هذا أن وقفية فاطمة خاتون ( )1التي تعود إىل سنة  974ﻫ 1596 /م من العهد الرتيك
العثامين ذكرت فيام بني نصوصها الكثرية أن السيدة فاطمة خاتون قد أوقفت بستان يف نابلس يف منطقة
رأس العني وقد قامت أثناء ذلك بتحديد حدوده األربعة حيث ذكرت” وجميع البستان الكائن بنابلوس
املذكورة ويعرف بالفاخورة املشتمل عىل أشجار فواكه مختلفة الجنس ورشب ذلك من املاء من رأس العني
يف نهار السبت من بكرة النهار إىل أذان الظهر إىل وقت العرص من كل أسبوع حق معلوم حد ذلك من
القبلة ( الجنوب) ينتهي إىل ُملك عز الدين خليل بن جربيل ومن الرشق ينتهي إىل البيامرستان وطاحونة
القيرصية ،ومن الشامل ينتهي إىل الدرب السالك ومن الغرب كذلك” (. )2
ويعني هذا بأنه كان يقوم يف هذه املنطقة بيامرستان هو عىل األرجح بيامرستان فخر الدين القبطي
املذكور خاص ًة وأنه تتوفر يف املنطقة كل متطلبات انتشاء بيامرستان من مساحات كافية وبساتني ومياه.
ولكن يبدو وأنه عىل أثر وفاة بانيه وموقفه وتبدل األحوال السياسية من العهد اململويك إىل العهد الرتيك
العثامين بدأ اإلهامل والخراب يدب فيه خاص ًة بعد إنشاء بيامرستان آخر داخل املدينة يف أول العهد
العثامين الجديد وبالتايل تم هدمه أو تهدمه حتى تالىش ونيس الناس أمره فيام بعد.
كام ويعتقد بان هذا البيامرستان من الناحية املعامرية كان ذات تخطيط معامري مشابهاً لتخطيط
البيامرستانات اململوكية القامئة يف مدن أخرى عىل وجه العموم من حيث وجود صحن مكشوف يتوسطه
نافورة ماء وتحيط به أروقة تؤدي إىل قاعة وغرف املرىض .كام انه كان يحمل يف عامرته طابع وأسلوب
العامرة اململوكية الخاصة بإستعامل املداخل العالية املدببة واملقرنصات واألحجار امللونة واألقبية
املتقاطعة.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن دائرة آثار نابلس وأثناء ترخيصها لبناء بيت ألحد املواطنني يف هذه املنطقة من
رأس العني وبجوار البستان املذكور الذي ال زال موجودا ً  ،عرث عىل بركة ماء وذلك سنة 1992م (. )3وهي
عىل األرجح الربكة التي كانت تتوسط الصحن املكشوف لهذا البيامرستان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1وهي إبنة محمد بك إبن السلطان اململويك قانصوة الغوري الذي قتل مهزوماً عىل يد العثامنيني يف معركة مرج دابق سنة  922ﻫ 1516 /م
.وقد تزوجت فيام بعد من الوزير الرتيك الكبري الال مصطفى باشا حيث قامت بإنشاء ووقف الكثري من األرايض واملباين يف فلسطني وبالد الشام
وذلك بوكالة وإرشاف زوجها املذكور .وملزيد من التفاصيل .أنظر :سجالت دائرة أوقاف نابلس .وقفية فاطمة خاتون.صورة طبق األصل عن
الوقفية األصلية يف دمشق سنة 1929م .
2.2انظر سجالت دائرة أوقاف نابلس .وقفية فاطمة خاتون.ص18-19
3.3لقد أعلمني بذلك مدير دائرة آثار نابلس سابقاً الزميل عبد الرحيم عواد.

343

خزانة فلسطني التاريخية ()1

 .3بيامرستان الجامع الكبري الصالحي ( املارستان)
يقع داخل البلدة القدمية من نابلس ،وجوار غرب الجامع الكبري الصالحي،ويتوصل إليه من الشارع العام
الشاميل الرئييس بواسطة درجات قليلة تؤدي إىل طريق فرعي صغري يقوم عىل طول جانبيه الرشقي
الساحة الشاملية املكشوفة للجامع الكبري.يف حني يقوم عىل طول جانبه الغريب مدخل املارستان ورضيح
وإيوان(. )1
ويشري واقعه املعامري إىل انه قد أنشئ عىل األرجح يف القرن العارش الهجري /السادس عرش امليالدي .وقد
جاء ذكره بإسمه هذا كامرستان لدى بعض املصادر التاريخية دون أن تذكر سنة بناؤه أو إسم بانيه (. )2
غري أن وجود رضيح أمام مدخله كانت تعلوه قبة متهدمة اآلن،وتعود لألمري مصطفى بك الفقاري ()3
املتوىف سنة  1051ﻫ 1641 /م حسب النقش الحجري الكتايب املسجل عىل شاهد قربه( )4فإنه يدفع إىل
اإلعتقاد إىل أن الذي قام ببناء هذا املارستان هو صاحب هذا الرضيح الذي كان حاكامً لنابلس وأمريا ً لركب
الحج الشامي يف هذا الوقت من العهد الرتيك العثامين،خاص ًة وأنه قام أثناء ذلك ببناء مئذنة الجامع الكبري
الصالحي وفتح املدخل الشاميل الخارجي الحايل للجامع(. )5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1اإليوان عبارة عن بناء مغلق الجهات الثالث ومفتوح من جهة واحدة يتقدمه عقد حجري ويشري النقش الحجري الكتايب الواقع أعىل واجهته
الرشقية إىل أنه بني سنة  1153ﻫ1740/م وأن الذي قام ببنائه هو نقيب األرشاف يف نابلس محمد رفعت تفاحة.وملزيد من التفاصيل :
أنظر:كلبونة -املساجد األثرية يف نابلس.ص ( 52رسالة ماجستري)
-2النابليس.الحرضة األنسية يف الرحلة القدسية.ص 81
 -3وهو مصطفى بك إبن األمري بهرام الفقاري أحد املامليك الفقاريني املنسوبني عىل األمري ذو الفقار يف مرص وغزة وقد توىل األمري مصطفى بك إمارة
نابلس بعد وفاة األمري محمد بن فروخ سنة 1048ﻫ  1638/م .
أنظر:املحبي .خالصة األثر يف أعيان القرن الحادي عرش.ج.4ص108-109
-4ملزيد من التفاصيل عن النقش الحجري الكتايب
أنظر.عالونة.نقوش محافظة نابلس.ص59-161
 -5النمر.تاريخ جبل نابلس.ج.1ص79
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ومام يؤكد عىل ذلك ما ُعرف عن بعض منشئي املساجد والبيامرستانات من تخصيص مساحة خاصة لهم
يف هذه األبنية ليك يدفنوا فيها بعد مامتهم(. )1خاص ًة وأن هذا املارستان والرضيح كانا يقعان يف األصل
داخل مساحة الجامع الكبري الصالحي وليس خارجه كام هو عليه اآلن.
ويعود سبب ذلك إىل أن الزلزال الذي رضب نابلس سنة1927م ( )2نتج عنه تهدم بعض الدور املجاورة
للامرستان وتهدم األقسام الشاملية من بنائه(. )3مام دفع ببلدية نابلس سنة 1939م إىل هدم هذه األقسام
الشاملية من املارستان بصفتها أبنية خطرة .
كام قامت البلدية بفتح طريق فرعي أمام مدخل املارستان والرضيح وذلك عىل حساب ساحة الجامع
الكبري الشاملية بحث أصبح هذا املارستان والرضيح يقعان اآلن خارج مبنى الجامع الكبري(. )4
ويف أثناء ذلك قررت دائرة أوقاف نابلس إعادة بناء األقسام الشاملية من املارستان وكذلك نقل الرضيح
ورفات صاحبه مصطفى بك إىل مكان آخر من املدينة ليك يبنى مكانه متوضئاً للجامع .غري أن املستنريين
من أهايل نابلس قاموا باإلحتجاج عىل ذلك ورفع الشكوى لألوقاف معارضني هذا العمل الذي توقف
نتيج ًة لهذا .وبالتايل بقي الرضيح مكانه وتم إصالح األقسام الشاملية للامرستان وتأجريه من قبل األوقاف
كمخازن للتجار املجاورين له وهو ما عليه الوضع اآلن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1مثل رضيح الحاج منر النابليس القائم يف مسجده الذي أنشأه جوار املقربة الرشقية لنابلس
-2أنظر  :النمر .تاريخ جبل نابلس ج .3ص170-172
 -3املصدر السابق
 -4سجالت دائرة أوقاف نابلس .سجل الجامع الكبري.
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 .4املستشفى الوطني ( البلدي)
يقع عىل مرتفع صخري من جبل عيبال ( الشاميل ) وإىل الشامل من املركز الحديث ملدينة نابلس(دوار
الحسني-الشهداء) ويحده جنوباً اإلمتداد الغريب لشارع فيصل وغرباً الدرج وطريق فرعي ،أما رشقاً وشامالً
فتحده وتجاوره مجموعة من الدور السكنية.
ويستفاد من النقش الحجري الكتايب الذي كان موجودا يف إحدى غرف البناء القديم بأنه قد أسس يف سنة
 1305ﻫ 1887 /م من عهد السلطان العثامين عبد الحميد الثاين غري أن هذا النقش الكتايب مل يسجل فيه
إسم بانيه أو موقفه (. )1
ورغم ذلك فإن أهايل نابلس ال زالوا يتناقلون القول إىل اآلن بأن الذي قام بتأسيسه وبنائه أحد أثرياء
مدينة نابلس وهو صالح خريم الذي أوقفه ملعالجة الفقراء وذلك بعد أن قام برصد مائة وخمسون ألف
قرش ( )2من ثروته لتنفيذ هذا الغرض (. )3
ويف سنة  1322ﻫ املوافق  1320رومي 1904 /م تشكلت لجنة مكونة من الحاج توفيق حامد رئيساً
والحاج أحمد بدوي عاشور وحيدر بك طوقان والحاج أديب حسن النابليس والحاج عبد الحليم كنعان
والحاج يوسف التميمي والحاج محمد عيل الخياط والحاج طاهر الحجاوي وكامل الدين عرفات وتحت
إرشاف املجلس البلدي لجمع اإلعانات من األهايل وذلك لتوسيع أبنية املستشفى وإلدارته فجمع مبلغ
وقدره  89606قرشاً حيث إشرتيت نتيج ًة لهذا األرايض املحيطة بالبناء القديم .
وملا كان هذا املبلغ ال يكفي لإلنشاءات املطلوبة لتوسعة البناء القديم فقد قرر املجلس البلدي ومبوافقة
مجلس الوالية ببريوت فرض رسوم خاصة لهذا العمل اإلنساين سميت بإسم ( رسوم الدخولية ) كام أنه
أضيف رسم عىل الذبائح يف املسلخ لهذا الغرض أيضاً وبهذا تم إنشاء خمس شقق جديدة للمستشفى
بلغت تكلفتها يف ذلك الوقت  358772قرشاً صاغاً (. )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سجالت بلدية نابلس.سجل . 37/1سنوات 1919-1941م
القرش أو الغرش نوع من العملة املرضوبة من الفضة .وقد ذكرت الوثائق مثانية أنواع من الغرش خالل هذا القرن مختلفة القيمة والوزن.وملزيد من
اإلطالع عىل أنواعها ومسمياتها أنظر :محمود عطالله.وثائق الطوائف الحرفية.ج.1ص.35حاشية ()1
النمر.تاريخ جبل نابلس.ج .3ص78
سجالت بلدية نابلس.سجل  37/1سنوات 1919-1941

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس

346

ويستفاد من النقش الحجري الكتايب الواقع عىل ميني الداخل للمستشفى من املدخل الجنويب الخارجي.
بأنه ونتيجة إلنتهاء أعامل التوسعة هذه للمستشفى فقد تم إفتتاحه رسمياً يف سنة  1330ھ 1909 /م
من عهد السلطان العثامين محمد رشاد الخامس (. )1ومن ثم أصبح هذا املستشفى يعترب املستشفى
الرئييس ملدينة نابلس الذي يأُمه جميع السكان عىل إختالف طبقاتهم ودياناتهم فقد كان يطلق عليه يف
هذا الوقت إسم مستشفى نابلس واملستشفى البلدي.غري أنه ويف سنة 1924م أصبح يطلق عليه إسم
املستشفى الوطني ( )2وهو ما عليه اآلن .

عمارة المستشفى الوطني:
يقوم املستشفى الوطني عىل مساحة من األرض تبلغ العرش دومنات تقريباً ،ويدور عليه يف كلٍ من جهته
الغربية والجنوبية سور حجري.ويتميز السور الجنويب منهام بأنه ضخم وطويل وعا ٍل اإلرتفاع وذلك تبعاً
ملوقع املستشفى فوق تل ٍة جبلية  .كام وفتح يف القسم الغريب الجنويب من هذا السور الجنويب سبيل للامء
وهو الذي كان يدعى بسبيل املستشفى الوطني( )3يف حني أقيم يف القسم الجنويب الرشقي من هذا السور
الجنويب أيضاً فتحة مدخل وهي مبثابة املدخل الرئييس للمستشفى الذي يتكون من فتحة مدخل واسعة
وعالية وخالية من أية مكونات معامرية وزخرفية
ويؤدي هذا املدخل إىل طريق واسع ومكشوف وصاعد جهة الغرب حيث الساحة الخارجية التي تقوم
جنوب مبنى املستشفى.
أما يف كلٍ من الجهة الرشقية والشاملية لهذا املستشفى فتحده وتجاوره مجموعة من الدور السكنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1عالونة.نقوش محافظة نابلس .ص75
-2يبدو أنه أطلق عليه هذا اإلسم متييزاً له عن املستشفى اإلنجييل مستشفى إرسالية الربوتستانت
-3أغلق هذا السبيل يف سنة 1958م ومن ثم حول اىل دكان وهو ما عليه إىل اليوم
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يتكون املستشفى الوطني من بنائني أو قسمني معامريني ُدمجا م ًع بعضهام البعض وهام القسم القديم
والقسم الجديد وميكن وصفهام كام ييل:

أ – القسم القديم

وهو النواة األوىل لبناء املستشفى الذي أسس سنة 1887م وميثلها القسم الغريب من البناء الحايل.
وكانت تتكون باألصل من طابقني سفيل وعلوي .أما السفيل فكان يتألف من ثالث غرف وهي التي تقع
اآلن خلف الصيدلية وغرفة كاتب املستشفى .وأما الطابق العلوي فكان يتألف من ثالث غرف وهي
الواقعة شاميل غرف الجراحة اآلن.

ب -القسم الجديد

وهو الذي بني سنة 1905م ويتكون من أربع شقق كالتايل:
1.1الشقة الغربية ومكونة من طابقني علوي وسفيل وهي املخصصة للرجال.
2.2الشقة الرشقية ومكون من طابقني أيضاً وهي املخصصة للنساء .
3.3الشقة الوسطى وهي الغرف املخصصة للجراحة وفوقها طابق خاص للمرىض الذين يطلبون غرفاً
خاصة.
4.4الغرف الواقعة يف الجهة الشاملية والخاصة باملطبخ وغسيل املالبس ( )1ويف سنة 1938م تم بناء
الدرج الواقع قرب رضيح نور الدين ( )2بك طبيب املستشفى يف ذلك الوقت .أما حديثاً فإنه عىل ميني
الطريق الصاعد الذي يتوصل إليه من املدخل الخارجي الجنويب للمستشفى فقد أقيمت قاعة حديثة
تستعمل اآلن لغسل الكىل املرىض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1بلدية نابلس.سجالت بلدية نابلس.سجل – 37/1سنة 1919م
2.2وهو طبيب تريك األصل وإسمه نور الدين بك الكريدي وقد كان أول طبيب يعمل فيه بعد التوسعات واإلضافات الحديثة للمستشفى حيث
ظل يعمل فيه حتى تويف ودفن يف هذا املستشفى وال زال رضيحه قامئاً فيه إىل اليوم.أنظر:النمر.تاريج جبل نابلس.ج. 3ص83
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النقوش الكتابية للمستشفى الوطني:
وهام إثنني وميكن إيرادهام كام ييل:

أ-النقش األول

وهو خاص بتأريخ البناء القديم من بناء املستشفى.وقد كان قامئاً يف إحدى غرف البناء القديم والتي تقع
يف الركن الشاميل الرشقي من املستشفى.إال أنه غري موجود اآلن وقد كان يتكون من ثالثة أسطر كتابية
بالخط النسخي املحيل تم حفظها وتدوينها يف سجالت بلدية نابلس( )1وهي كاآليت:
وصح من أهلها جسم لقد نحال
 -1برشى لنابلس طابت عنارصها
َ
عبد الحميد الذي فوق الساموات عال
 -2يف عرص سيدنا فخر امللوك عال
بصدق الح مستشفاكم حصال
 -3بدا لهم فجر عد ٍل يك نؤرخها
 1305 = 149 941 39 196ھ

التعليق:
1.1لقد تم نرش نصوص هذا اللوح الحجري الكتايب ألول مرة ضمن أطروحة ماجستري تحت عنوان (
نقوش محافظة نابلس)( )2للزميل شامخ عالونة الذي أورد مجموع حساب ال ُجمل لتاريخ هذا النقش
لتاريخ هذا النقش  1294وهو تأريخ خطأ والصحيح هو  1305ھ 1887/م وذلك بعد مراجعة
النقش وحساب كلامت تأريخه .
2.2يتكون هذا النقش من ثالث سطور يشري األسطر منهام لبناء املستشفى وأهايل نابلس .يف حني يشري
السطر الثاين منهام بأن ذلك قد تم يف عهد السلطان العثامين عبد الحميد الثاين ،أما السطر الثالث
فهو خاص بتأريخ البناء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.1بلدية نابلس .سجالت بلدية نابلس.سجل  37/1سنة1919
2.2عالونة.نقوش محافظة نابلس  .ص75
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ب -النقش الرخامي الكتايب الثاين

ويقع عىل ميني الداخل اىل املستشفى من املدخل الجنويب الخارجي وهو لوح رخامي نقش أعاله شعار
الدولة الرتكية العثامنية وبطغراء السلطان العثامين الذي تم أعامل البناء والتوسعة للمستشفى يف عهده
ويتكون من ثالثة أسطر كتابية نسخية فيام ييل نصها.
الطغراء ( الغازي )
محمد رشاد الخامس بن عبد املجيد مظفرا ً
عىل تقوى من الله تبارك بعرصه مليكنا املوىل رشاد
 -1تأسس للشفاء هنا مكان
محمد من عىل الله تبارك
 -2تشارك يف القيام به رجال فيا طوىب من يف الخري شارك ويا راجي الشفا ِ
بشاك أرخ
 -3مبستشفى لنابلس مبارك
 1328 = 263 173ھ 1910 /م
892

التعليق:
1.1يتضح بأن أعامل التوسعة هذه قد تم اإلنتهاء منها يف التاريخ املذكور لهذا النقش من هذا النقش
الكتايب .
2.2لقد متت هذه األعامل مبشاركة وتربعات أهايل نابلس يف عهد السلطان محمد رشاد الخامس .
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أمالك وأوقاف املستشفى الوطني املؤجرة من قبل البلدية للرصف عليه.
وميكن إيراد بعضها كام ييل:
1.1الوكالة الغربية الواقعة يف سوق الحدادين وقف سهم واحد من أصل  30سهم بإسم احمد هندية
سنة  1342ھ 1925 /م
2.2حارة الغرب .دكان باسم عبد الله أبو ظهري  .وقف سبع قراريط ونصف قرياط بتاريخ  1342ھ
1925/م
3.3حارة الياسمينة  .وقف دار تعرف بدار الشيخ فارس عبد املجيد والشيخ منيب أفندي النابليس سنة
1925م
4.4حارة الغرب  .دكان واصف السامري ( )1وقف سنة  1345ھ 1926 /م
5.5حارة الياسمينة .دار رشيف شعبان  .وقف سنة  1346ھ  1926 /م
6.6حارة القريون  .دكان بالرسايا القدمية بإسم محمد األترية وقف سنة  1358ھ /
 1939 /م
7.7حارة القريون  .غرفتني ضمن دار السلعوس  .وقف سنة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1بلدية نابلس  .سجالت بلدية نابلس – 37/1/1919
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 .5املستشفى اإلنجييل:
يقع يف حي الشويرته الواقع يف الجهة الغربية من خارج البلدة القدمية ملدينة نابلس حيث املنحدرات
السفىل لجبل جرزيم املطلة عىل البساتني الجميلة التي كانت تكسو وادي نابلس عرب تاريخه الطويل.
وتشري املصادر التاريخية إىل أن املستشفى اإلنجييل قد أسس بناؤه يف تاريخ  17/5/1900م ،وقد قام بوضع
حجر األساس له القس جوهان كريستش حيث بلغت تكاليف إنشاؤه يف ذلك الوقت  7000لرية ذهبية ()1
.
أما املصادر التاريخية األخرى فتشري إىل أنه قد أسس قبل هذا التاريخ املذكور وعىل األرجح يف سنة 1895م
( )2يف حني ذكر البعض اآلخر منها بأنه قد أسس يف سنة  1901م وأن الذي قام بتأسيسه هو الدكتور فنرش
(. )3
وبالرغم من هذا االختالف الخاص بتاريخ إنشائه إال أن جميع هذه املصادر التاريخية املذكورة تجمع عىل
أنه قد أنشئ من قبل اإلرسالية الربيطانية وذلك من اجل التبشري باملذهب الربوتستانتي حيث كان يؤخذ
من املريض قرش واحد برشط أن يدخل بهوا ً كبريا ً ويُجرب عىل االستامع للموعظة الدينية الخاصة بإتباع هذا
املذهب (. )4
ومع بداية االحتالل الربيطاين ملدينة نابلس كُلف الدكتور حبيب سامل بإدارة املستشفى حيث بقي عىل
ذلك حتى وفاته  ،ومن ثم أسندت إدارته إىل أطباء إنجليز مثل الدكتور هاريسون والدكتور جونسون
والدكتورة بيجون التي خدمت فيه ملدة  23سنة وقد قامت أثناء ذلك ببناء دار املمرضات الوطنيات فيه(.)5
يتكون املستشفى اإلنجييل اآلن من بنائني إثنني هام البناء القديم والبناء الحديث ويقع البناء القديم مام
ييل املدخل الشاميل الخارجي للمستشفى ويتألف من طابقني إثنني يطالن عىل ساحة شاملية مكشوفة
تتوسطها بركة ماء يف حني يتألف كل طابق من هذين الطابقني القدميني من عدد من الغرف والقاعات
واملمرات التي يسود يف بنائها طابع العامرة املحلية وهو يستعمل اآلن كمقر لإلدارة وللفحوصات الطبية
األولية.
أما البناء الحديث فقد أنشئ يف سنة 2008م ويقوم جنويب القسم القديم ويتكون من عدد من الطوابق
التي ينترش يف كل منها عدد من الغرف والقاعات الآلزمة ملبيت املرىض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1فرح.االرشديكن  .تاريخ الكنيسة األسقفية يف مطرانية القدس1841-1991.م.ص 538
نورة.نصوح سمودي.الحركة العمرانية يف مدينة نابلس إبان االحتالل الربيطاين-1922.
1948م .ص 36
 -2التميمي.رفيق وبهجت بك.والية بريوت.ج.1ص 97-98
 -3النمر.إحسان.تاريخ جبل نابلس.ج.3ص89-90
 -4فرح.االرشديكن  .تاريخ الكنيسة األسقفية .ص 538
دروزة.محمد عزت.العرب والعروبة.ج.1ص 138
النمر.إحسان.تاريخ جبل نابلس.ج. 3ص 89-90
 -5نورة.نصوح سمودي.الحركة العمرانية يف نابلس.ص36
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الملحق
العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات التي أنشئت
في نابلس منذ اإلحتالل البريطاني وإلى اآلن

أوالً  :العيادات واملراكز الصحية

 -1مركز رعاية الطفل
أسس يف عام 1928م مببادرة من نساء نابلس ويف مقدمتهم زكية زوجة املرحوم سليامن بك عبد الرزاق
طوقان .وكان يهدف إىل تحسني أوضاع األطفال واألمهات الحوامل صحياً وثقافياً.
حيث كانت هناك ثالث ممرضات مع خادمة يقدمن الخدمات الصحية يف هذا املركز.وتولت مسؤولية
تنظيم هذا املركز اآلنسة مريم بك إبراهيم كام أنه كان يتلقى معونة سنوية من البلدية بقيمة 6500
جنيه .وكان مقره يف بيت سعيد الصاحب الذي إستأجره املركز لهذا الغرض وقد إستمر بعمله هذا حتى
بعد أحداث سنة 1948م (. )1
 -2عيادة راهبات دير مار يوسف
تقع يف الجبل الشاميل رشقي املستشفى الوطني وقد أسست من قبل اإلرسالية الربيطانية الخاصة
باملذهب الربوتستانتي يف سنة 1940م  .وكانت هذه العيادة والزالت تختص مبعالجة العيون واألذان إضافة
إىل بعض األمراض األخرى )2( .
 -3مستوصف لجنة زكاة نابلس
يقع غريب نابلس يف رفيديا يف حي الكفري أسفل عامرة األوقاف من جامع الروضة وقد أنشأته لجنة زكاة
نابلس يف سنة  19التابعة لدائرة أوقاف نابلس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1طوىب،أسمى.عبريمجذر.ج.1ص132
 -2النمر،إحسان.تاريخ جبل نابلس.ج.3ص90
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن النمر قد أورد تاريخ التأسيس وهو 1901م ويبدو أن ذلك يعود إىل خطأ مطبعي.
أنظر أيضاً :نورة.نصوح سمودي.الحركة العمرانية يف مدينة نابلس إبان االحتالل الربيطاين.ص132
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 -4مستوصف الرحمة (جمعية أصدقاء املريض )
جمعية أصدقاء املريض هي مؤسسة صحية خريية قامئة عىل التربعات واإلشرتاكات الخاصة باملنتسبني
إليها وهي مؤسسة غري ربحية مهمتها تقديم خدماتها للناس بأقل األسعار ويقوم باإلرشاف عليها أحد عرش
عضوا ً ميثلون الهيئة اإلدارية لها.وقد تأسست يف سنة 1979م وبدأت عملها الفعيل يف سنة 1980م .
ويف سنة 1982م قامت بتأسيس مستوصف الرحمة التابع لها وكان مقره بجانب سينام العايص .ويف سنة
2004م أخذت مبنى آخر أوسع وأكرب من املبنى القديم وهو املكان الحايل الذي يقع رشق نابلس أسفل
جامع الحاج معزوز املرصي حيث بورش العمل فيه سنة 2005م وبكافة التخصصات الطبية .
 -5مركز األمل الطبي
ويقع يف الطور يف الجبل الجنويب من نابلس ،وقد أسس فيام بني سنة 2000 – 1999م وذلك لتقديم
الخدمات الطبية النفسية والتأهيل الصحي .

ثانياً  :املستشفيات الحكومية الخاصة

 -1مستشفى اإلتحاد النسايئ ( جمعية اإلتحاد النسايئ )
ويقع يف منطقة بليبوس غرب نابلس من الجبل الشاميل وجوار دار األيتام وقد أسس من قبل جمعية
االتحاد النسايئ يف سنة 1970م وكانت جمعية اإلتحاد النسايئ قد أسست يف سنة 1921م بعد خروج
العثامنيني وإحتالل اإلنجليز للمدينة عىل يد مجموعة من سيدات نابلس وكان الهدف من ذلك مساعدة
الفقراء .حيث تألفت الجمعية يف ذلك الوقت من خمس سيدات رأستها املرحومة مريم هاشم التي بقيت
عىل رئاستها حتى سنة  1947م التي صدر فيها قرار مجلس األمن بتقسيم حيث قامت الجمعية بتدريب
العديد من الفرق عىل أعامل التمريض وحولت دار اإلتحاد النسايئ إىل مشفى للطوارئ عرف يف ذلك
الوقت بإسم مشفى الشهباء.ومن ثم قامت بتاريخ 1970م املذكور بتأسيس مستشفى كبري بجوار دار
اإلتحاد وهو املستشفى الحايل(. )1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1طوىب.أسمى.عبري ومجذر.ص ،132النمر .تاريخ جبل نابلس ج .3ص187-188
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 -2مستشفى رفيديا الحكومي
ويقع يف رفيديا غريب مدينة نابلس وقد تأسس سنة 1976م من قبل وزارة الصحة وهو املستشفى
الجراحي املعتمد ملحافظات شامل الضفة .حيث يقدم خدماته يف مختلف التخصصات الطبية.وقبل سنتني
تم تطويره بتمويل من قبل مؤسسات أجنبية وهو يتكون من عدة طوابق بلغت إىل اآلن خمسة طوابق.
 -3املستشفى العريب التخصيص
ويقع يف رفيديا غريب نابلس وعىل بعد أمتار قليلة من مستشفى رفيديا وهو عبارة عن رشكة مساهمة
خاصة قامت بتأسيسه فيام بني 1999-2000م
 -3مستشفى نابلس التخصيص
يقع يف الجبل الجنويب رشقي جامعة النجاح الوطنية وهو مستشفى خاص قامت بتأسيسه رشكة
مساهمة خاصة سنة 2000م (. )1

ثالثاً  :مستشفيات خاصة سابقة

وهي مستشفيات خاصة أنشأت يف العهد األردين فيام بني 1947-1967م ومن ثم أغلقت بوفاة أصحابها
األطباء املؤسسني واملنسوبة إليهم وهي كالتايل:
 -1مستشفى الجالء
وهو مستشفى ميداين أنشئ عىل أثر أحداث فلسطني يف سنة 1948م ملداواة الجرحى وأطلق عليه هذا
االسم وكان مقره حيث كانت تقوم مدرسة الغزالية مقابل املستشفى الوطني.
 -2مستشفى الطاهر
ويقع يف الجبل الجنويب رشقي مستشفى نابلس التخصيص وقد أنشأه الطبيب أحمد عزت الطاهر يف
بيت له يف هذه املنطقة .
 -3مستشفى القمحاوي
وكان يقع غريب سينام غرناطة حيث مكتب تكيس اإلعتامد وقد أنشأه طبيبا من آل القمحاوي وكان
يتألف من طابقني وكان لديه خمسون رسيرا ً للمرىض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1أفنان حمدان .واقع املستشفيات يف مدينة نابلس ما بني التطوير والتخطيط .ص ( 42رسالة ماجستري ) .
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املستشفى الوطني يف كتابات املؤرخني النابلسيني
إعداد
أ.د .عادل ابو عمشة
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ملخص البحث
حاول الباحث ان يؤرخ لبداية نشأة املستشفيات الحديثة يف فلسطني ،وكان ذلك مع بداية النصف الثاين
من القرن التاسع عرش عىل ايدي اإلرساليات االجنبية.
اما بالنسبة ملدينة نابلس فقد كانت أول محاولة إلنشاء مستشفى حديث فيها عىل يد الحاج صالح
خريم الذي اوىص بثلث ثروته للمشاريع الخريية وكلف الشيخ محمد زعيرت بتنفيذ الوصية ،وكان ذلك
يف عام  ،1887-1888حيث بنيت اربع غرف ،وميثل ذلك املرحلة االوىل ،وقد سمي املستشفى مستشفى
خريم.
اما املحاولة الثانية فكانت من قبل اإلرسالية الربيطانية التي شيدت اول كنيسة لها عام  ،1882ثم
انشأت غرفتني يف ارض اشرتتها من ال ايب غزالة ،وقد عملت هذه االرسالية عىل نرش املذهب الربوتستانتي،
وقد ادى هذا النشاط اىل دخول امرأة مسلمة يف الربوتستانتية.
وقد كانت ردود فعل اهل املدينة غاضبة فشكلت لجنة لجمع التربعات برئاسة الحاج توفيق حامد
رئيسا لها ،وهو رئيس لبلدية نابلس يف ذلك الوقت ،فأضافت اللجنة ثالثة اجنحة جديدة وكانت حفلة
االفتتاح عام  ،1905وتعد هذه املرحلة الثانية.
ويبدو ان املصاريف املخصصة لإلنفاق عىل املستشفى مل تكن كافية فطلبت البلدية من السلطان
العثامين تخصيص مبالغ إضافية لإلنفاق عىل املستشفى ،ثم تدخلت الحكومة العثامنية يف إدارة املستشفى
اىل جانب البلدية مقابل تقدميها بعض املساعدات.
وكان الدكتور نور الدين الكريدي املرسيني اشهر مدير للمستشفى ،حيث عمل فيه من العام 1912-
1920م ،وقد دفن يف داخل ارض املستشفى.
هذا وقد احتل الجيش العثامين املستشفى عام 1914م ،ثم احتله الجيش الربيطاين بعد ذلك ،وبعد اعرتاض
البلدية عىل هذا الوضع سلّم املستشفى لدائرة الصحة ،عىل ان تدفع الحكومة اجرته للبلدية.
وعىل كل ال بد من التذكري ان هذا املستشفى يف طريقه اىل االنتقال اىل موقع اخر عىل طريق عصرية
الشاملية ،وسيكون تابعاً لجامعة النجاح باعتباره مستشفى تعليمياً ،وسيصبح اسمه (مستشفى النجاح
الوطني الجامعي).

المستشفى الوطني في كتابات المؤرخين النابلسين
ال تذكر املصادر شيئاً عن البيامرستات الجديدة يف فلسطني حتى سنة 1850م ،حيث بدأت اإلرساليات
األجنبية بعد هذه السنة بإنشاء املستشفيات ،وقد بلغ عددها حتى مطلع القرن العرشين حوايل خمسة
وعرشين مستشفى ،عدا عن ستة مستشفيات كانت الحكومة العثامنية قد بنتها ،وظلت تابعة لها(.)1
وتضيف املوسوعة الفلسطينية يف أثناء حديثها عن املستشفيات ما بني عامي 1901-1930م قائلة ... ”:
ومن املستشفيات الجديدة التي أنشئت يف هذه املرحلة املستشفى الوطني يف نابلس الذي أقيم يف منطقة
مطلة من الجبل الشاميل عىل املدينة ،تقع خارج البلدة القدمية ،وكان يف نابلس مستشفى قديم ،وكان
ازدياد حاجة السكان إىل الخدمات الطبية يف مدينة نابلس وضواحيها دعت املواطنني للقيام بحملة تربعات
أدت يف النهاية إىل إنشاء مستشفى حديث سمي املستشفى الوطني”(.)2
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فامذا قصدت املوسوعة بقولها  ”:وكان يف نابلس مستشفى قديم “؟ هل هو املستشفى اإلنجييل؟ هل
هو مستشفى خريم؟ أم أنها قصدت أحد البيامرستانات القدمية؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل ال بد من
الرجوع إىل ما كتبه إحسان النمر ،حيث ذكر أن الحاج صالح خريم ،وهو احد أبناء مدينة نابلس ،أوىص
عام 1305هـ بثلث ثروته البالغة مائة وخمسني ألف قرش للمشاريع الخريية ،وقد كلّف الشيخ محمد
زعيرت ،أحد مشايخ املدينة ،بتنفيذ الوصية ،فرأى الويص أن يُبنى باملبلغ املتربع به مستشفى ،خاصة وأن
الشيخ زعيرت كان قد شارك يف الحرب الروسية الرتكية ،ووقع أثناءها أسريا ً يف روسيا ،فاطلع هناك عىل
املستشفيات؛ فاشرتى أرضاً يف الجبل الشاميل ،وهي األرض التي يقوم عليها املستشفى الوطني؛ وينى
غرفتني وسطها ،كام بنى غرفتني أخريني إىل جانب ،الباب الرئييس؛ وكان ذلك سنة 1306هـ املوافق
1887م1888/م ،وقد كانت هذه الغرف األربعة أساس املستشفى( ،)3وهذا يعني أن هذه املحاولة كانت
األوىل من نوعها لبناء مستشفى عىل الطريقة الحديثة يف نابلس ،وقد سمي هذا املستشفى “ مستشفى
خريم “(.)4
أما املحاولة الثانية إلقامة مستشفى يف نابلس فكانت من قبل اإلرسالية الربيطانية التي شيدت عام 1882م
أول كنيسة إنجيلية يف نابلس( )5ثم بدأت هذه اإلرسالية العمل يف املرحلة األوىل يف إنشاء مستشفى
تابع لها بعيادة خارجية تتألف من غرفتني فقط ،وكان ذك قبل عام 1900م( )6وذلك يف الجهة الجنوبية
الغربية من نابلس ،حيث اشرتت قطعة أرض من آل أيب غزالة ،وقد كانت هذه اإلرسالية تعمل عىل نرش
املذهب الربوتستانتي ،وقد استطاعت التأثري عىل بعض أبناء الطوائف املسيحية األخرى يف املدينة (،)7
وقد كان الدكتور “ رايت” ( )8الذي عمل أول مدير لتلك العيادة يستغل حاجة املرىض الفقراء إىل العالج،
فكان يأخذ من الفقري “3متليكات” ،ومن الغني “»100بارة( ،)9وكان كام يذكر محمد رفيق التميمي
يدخل املرىض الذين يجيئون صباحاً إىل بهو كبري ،ويجربهم عىل االستامع ملواعظه الدينية؛ رغبة يف نرش
املذهب الربوتستانتي؛ كام كان يأوي ويعالج الفقراء مجاناً؛ وكان إذا تويف أحد املرىض يف املستشفى أجرى
له ج ّنازا ً ثم سلمه إىل أهله سواء كان املتويف مسلامً أم نرصانياً(.)10
وعىل الرغم من كل هذه املحاوالت إال أن امرأة مسلمة واحدة فقط هي التي تركت دينها ودخلت يف
الربوتستانتية(.)11
وقد أدت هذه الترصفات إىل شغب واحتجاج بني سكان املدينة أ ّدياً إىل نقل الدكتور رايت()12
واستبداله بالقس” جوهان كريتش فليرش” الذي تويف عام 1901م أي يف السنة األوىل الفتتاح املستشفى
اإلنجييل( ،)13وقد عمل فليرشعىل وقف التبشري بني املسلمني ،وكمبادرة حسن نية فقد سمح للقامئني عىل
بناء مسجد الخرض ،وذلك بتحويله من زاوية إىل مسجد ،بأخذ جزء من قطعة أرض الدير املجاور للمسجد؛
مام جعل النفوس تهدأ(.)14
هذا األمر دفع أهايل نابلس إىل تأسيس جمعية من أجل العمل عىل جمع التربعات ،وقد تشكلت هذه
الجمعية من األعضاء التالية اسامؤهم :أديب النابليس ،محمد عيل الخياط ،توفيق حامد ،طاهر كامل،
عبد الحليم كنعان ،كامل الدين عرفات ،حيدر طوقان ،طاهر الحجاوي ،يوسف التميمي(.)15
وقد اختري الحاج توفيق حامد “رئيساً” ،وحيد طوقان نائباً؛ وقد استمرت هذه اللجنة يف جمع التربعات
من ذوي اليسار ،فأضافت إىل ما كان قامئاً ثالثة أجنحة()16؛ ومام يذكر أن الحاج توفيق حامد بدأ عمله
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يف رئاسة اللجنة وهو رئيس لبلدية نابلس يف الوقت نفسه ،ثم استمر يف رئاسة اللجنة حتى تم إنشاء
املستفشفى وتجهيزه وفتحه للمرىض( ،)17وهذا ما يفرس سبب عمل اللجنة باسم البلدية ويف رعايتها؛ كام
يفرس سبب وضع املستشفى بعد االنتهاء من بنائه تحت ارشاف البلدية وإداراتها باإلضافة إىل اللجنة ،وقد
خصصت البلدية لإلنفاق عليه بشكل دائم كل رسوم الدخولية ونصف رسوم الذبحية ،وبذلك تم الحصول
عىل مثامئائة لرية من املورد األول ومائتي لرية من املورد الثاين سنوياً(.)18
وقد جرت حفلة االفتتاح يف اليوم السابع من شهر (مايس) لسنة 1326هـ املوافق  ،)19(1905وقد رأيت
صورة معلقة يف ردهات املستفشفى الوطني مؤرخة يف عام 1905؛ تجمع أعضاء اللجنة املشاركني يف حفل
االفتتاح.
من خالل ما سبق يتضح أن بناء املستشفى الوطني م ّر يف مرحلتني ،األوىل :وهي مرحلة مستشفى خريم،
أما الثانية :فهي املرحلة التي أرشقت عىل إمتامها اللجنة والبلدية معاً ،وهام اللتان اختارتا “ املستشفى
الوطني” اسامً لهذا املستشفى.
وقد نقل املرحوم إحسان النمر أبيات الشعر التي كتبت عىل باب الغرفتني األوليني اللتني أسستا من وصية
املرحوم صالح خريم ،وهي كام ييل(:)20
وصح من أهلها جسـم لقد نَحال
بشـرى لنابلس طابت عنارصها
ّ
عبد الحميد الذي فوق السامء عال
يف عرص سيدنا فخر امللوك عال
( بصدق الح مستشفاكم حصـال)
بـدا فجـر عـد ٍل يك نؤرخهـا
وبحساب الشطر الثاين من البيت الثالث يكون تاريخ اإلنشاء املثبت عىل الباب هو التاريخ الذي أنيشء
فيه املستشفى يف املرحلة األوىل عىل نفقة املرحوم صالح خريم”  ،1887/1888 ”1305وليس عام 1306هـ.
ويبدو أن ما خصصته البلدية من رسوم لإلنفاق عىل املستشفى باإلضافة إىل ما يدخله من رسوم العالج
مل يكن كافياً لسداد النفقات ،ولذلك اضطر القامئون عىل املستشفى أن يطالبوا الدولة العثامنية برضورة
املساهمة يف تغطية العجز الحاصل ،وكان ذلك ضمن عريضة ق ّدمها أهايل لواء نابلس إىل السطان العثامين؛
وذلك بعد مرور أربع سنوات عىل افتتاح املستشفى ،جاء فيها”  ....وعليه نهضت عموم األهايل وتعاونوا
عىل تأسيس املستشفى الوطني ،وبعناية الباري تعاىل ت ّم إنشاؤه عىل أحسن طراز وإتقان ،وصار افتتاحه
منذ أربع سنني ،وحصل اإلقبال عليه بصورة تؤمن حصول املقصد األصيل من تأسيسه ملضاهاة املستشفى
األجنبي حساً ومعنى ،حتى أحرز شهرة يف البالد املجاورة ،وصار يأتيه القاصدون من مساقات ثالثة وأربعة
أيام؛ وعليه أصبح من أهم الواجبات الوطنية تعاطي أسباب إدامة معموريته وحفظ كيانه وترقياته،
إىل يومنا هذا حاصل تسوية مصاريفه الدامئة من التربعات األهلية مثل اإلعانة اللحمية والدخولية،
غري أن هذا الحال بالطبع ال يكفي لتأمني استقبال املستشفى املذكور؛ خصوصاً لتكفّله متريض الفقراء
واملحتاجني مجاناً ،وهم القسم األعظم من املرىض ،فلذلك تستمد عناية الدولة العلية تخصيص عرشة آالف
قرش شهرياً عىل األقل ملصارفات املستشفى املذكور الدامئة ،اسوة باملستشفيات العثامنية التي دخلت
مخصصاتها يف اليودجة العمومية” (.)21
ويبد أن عدم متكني البلدية واللجنة من االستمرار يف اإلنفاق عىل املستشفى دفع الحكومة العثامنية إىل
اإلرشاف( )22عليه جنباً إىل جنب مع لجنة مؤلفة من عرشة اشخاص تحت رئاسة رئيس البلدية()23؛
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ومام يدل عىل تدخل الحكومة يف اإلرشاف عىل املستشفى أن مترصف نابلس (فتحي بك ) ساهم يف جمع
املساعدات وزيادة بعض األبنية وتزويد املستشفى باألثاث والخدم(.)24
أما اإلدارة الفنية للمستشفى فقد تسلمها الدكتور نور الدين الكريدي املرسيني الذي استدعي للعمل
يف املستشفى عام  1912املوافق 1328هـ ،وكان قد عمل قبل ذلك يف بريوت وحلب والالذقية( ،)25وقد
عدّتْ هذه اإلضافات واإلصالحات املرحلة الثالثة لتأسيس املستشفى الوطني ،وقد خلّد هذا األمر يف أربعة
أبيات من الشعر حفرتْ عىل بالطة رخامية ثبتت عىل البوابة الخارجية للمستشفى ،وما تزال هذه األبيات
موجودة حتى االن ،وتعلوها الطغرائية( شعار الدولة العثامنية) ،وهي كام ييل(:)26
تأسس للشـفاء مكان صدقٍ
علـى تقوى مـن الله تبـارك
ّ
محمــد مـ ّن عليه الله تبارك
بعرص مليكنا املوىل رشـاد
َ
فيا طوىب ملن يف الخري شارك
تشــارك بالقيام بـه رجال
( مبسـتشفى لنابلـس مبارك)
ويا راجي الشفا برشاك أ ِّرخ
وبحساب القيمة الرقمية للشطر الثاين من البيت الرابع يكون تاريخ هذه اإلصالحات والتجديدات هو عام
1328هـ( )27املوافق 1912م ،أي يف عهد السلطان محمد رشاد.
وقد نجح الدكتور نور الدين يف إدارة املستشفى ،حتى أصبح املستشفى بفضل مهارته يف حالة حسنة ،مام
جعل عدد املرىض الذين كانوا يراجعون املستشفى اإلنجليزي يتناقصون من  300-400ليصبحوا 60-80
مريضاً يومياً( ،)28وقد ظل هذا الطبيب يعمل يف خدمة املرىض ،وخاصة الفقراء منهم حتى عام 1336هـ
املوافق عام 1920م أي بعد انتهاء الحرب العاملية األوىل ،حيث تويف بأحد األمراض املعدية ،وتقديرا ً
للجهود التي بذلها يف خدمة املستشفى ومرضاه فقد دفن يف الساحة الرشقية من املستشفى ،وما يزال قربه
موجودا ً هناك ،وقد كتبت عىل رضيحه األبيات التالية(:)29
فجعت مبوته ال ّناس أشـرافاً وأصنافاً
والطب مــن
هذا فقيد العلم
ْ
ّ
جــل أخالقـاً وأوصافـاً
وقــد َّ
عــن فضله ومزاياه ح ّدث
مـن خدمـة جاوزتْ الـع ّد آالفـا
فكم له نحو مستشفى بنابلـس
( برشاك يا نور الدين قد واىف)()30
وم ّد له الحورزفّت أ ِّرخوه له
هذا وقد احتل الجيش العثامين املستشفى ووضعه تحت ترصفه مع بداية الحرب العاملية األوىل عام
 ،1914ثم احتله الجيش الربيطاين يف نهاية هذه الحرب ،وظل كذلك حتى اعرتضت البلدية؛ فشكلت لجنة
برئاسة حاكم لواء نابلس اإلنجليزي ( كيش روش) وعضوية رئيس بلدية نابلس سليامن طوقان والحاج
شافع عبد الهادي ،وقد رأت اللجنة أن يسلم املستشفى لدائرة الصحة عىل أن تدفع الحكومة أجرته
للبلدية ،وقد اشرتطت البلدية أن يستمر املستشفى يف معالجة املرىض الفقراء مجاناً برتشيح منها(.)31
وبعد؛ فيمكن القول أن املؤرخني النابلسيني الثالثة :إحسان النمر ومحمد عزة دروزة ومحمد رفيق
التميمي ،قد تناولوا مراحل إعامر املستشفى الوطني يف مؤلفاتهم ،ولكن يالحظ أن كالً منهم اهتم بزاوية
مل تلق االهتامم من غريه ،فقد اهتم النمر بالحديث عن املراحل الثالثة لتأسيس هذا الرصح الصحي ،بينام
اهتم التميمي بالحديث عن الظروف التي دفعت أهايل نابلس إىل تأسيس املستشفى ،أما دروزة فقد ركّز
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عىل الدور اإليجايب الذي قام به رئيس بلدية نابلس الحاج توفيق حامد من خالل رئاسته للجنة التي تولت
اإلرشاف عىل تأسيسه.
ويف الختام ال بد من التذكري برضورة التأريخ للمؤسسات العامة يف املدينة قبل فوات األوان وضياع كثري من
املصادر ،وخاصة الشفوية منها.
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تقديم
هذا بحث أعد ملؤمتر” تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس  ”1ولكنه قُ ِّدم يف مؤمتر” العالقات الروسية
الفلسطينية” وهو من إعداد الدكتور عمر محاميد والسيد بافل بروكوفييف تحت عنوان “نابلس يف أدب
الرحلة الروسية”.
وقد ض ّمناه صورا ملدينة نابلس التقطت يف القرن التاسع عرش؛ ونظرا ألهمية هذه الصور التي تتجىل يف ما
تعكسه من منط حياة وطبيعة زي كان عليها أهل املدينة أو بعضهم يف ذلك الوقت ،ومن آثار ومخطوطات
حفظتها يد الزمان ،وما زال بعضها قامئا يواكب التاريخ يف مسريته عرب القرون – فقد رأينا أن نقدم البحث
للقراء يف هذا العدد من “خزانة فلسطني التاريخية” الذي نخصصه لألوراق التي قدمت يف مؤمتر “ تجليات
حركة التاريخ يف مدينة نابلس”.
وقد أدرج تحت كل صورة محتواها وزمن التقاطها ومن قام بذلك ،ويف هذه الصور من عبق التاريخ كثري
يشري إىل تبدل الحال وما أحرزته املدينة من تطور يف هذه األيام.
وجدير بالذكر أن هذه الصور محفوظة يف متحف األديان التابع لجامعة سانت برتزبورج يف جمهورية روسية
االتحادية ،وقد صدرنا البحث بصورة اإلذن الخاص بنرش الصور.
أ.د .يحيى جرب
مقرر اللجنة التحضريية للمؤمتر
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خزانة فلسطني التاريخية ()1

Введение
В собрании Государственного музея истории религии (ГМИР)
хранится обширная коллекция фотографий различной
тематики: библейские места, предметы и здания культового
назначения, портреты священнослужителей, религиозные и
светские церемонии и т. д. Снимки знакомят с культовыми
практиками христианства, ислама, иудаизма, буддизма,
индуизма, языческих верований, а также с деятельностью
различных общин и сект Фотографический фонд начал
формироваться после открытия музея в 1932 г. В 1930-х гг. в
ГМИР были передана большая коллекция — “Палестинская
коллекция”.
Наиболее значительное место в фототеке ГМИР занимает
“Палестинская коллекция” фотографий и негативов,
собранная Императорским православным палестинским
обществом (ИППО) в конце XIX – начале XX вв. Коллекция,
включающая более 7 400 фотографий, в 1920-1930-х гг.
находилось в Институте истории материальной культуры и
Институте востоковедения, а в 1939 году поступила в ГМИР.
В нее входят репродукции старинных гравюр, миниатюр,
литографий, книг(около 1 500 отпечатков), а также виды
различных мест, фотографические портреты, снимки
архитектурных деталей (около 5 900 отпечатков). Значительная
часть фотографий коллекции связана со страницами Ветхого
и Нового заветов (на снимках изображены Мамврийский дуб,
Гефсиманская пещера, царские гробницы и многие другие
библейские памятники). Широко представлены различные
храмовые комплексы Ближнего Востока — античные,
христианские, мусульманские1.
Собрание фотографий, о которых пойдет речь здесь —
работы европейских фотографов в Наблусе в период 18601
Федотов П.В. Коллекции фотографий Государственного музея истории
религии, с 1-3
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1890 годов. Значительная часть фотографий адресована
Танкреду Дюма (1830–1905) — автору более чем 150 фотографий
из собрания ИППО. Хорошим качеством отличаются работы
итальянца Л. Фиорилло (более 300 снимков), немца Бруно
Гентшеля (более 350 экземпляров), более 400 фотографий
из собрания ИППО выполнены британским Фондом
исследования Палестины в 1860–1890-х гг. .
Вывод, который с необходимостью следует — Палестинская
земля привлекала интересы, надо сказать, разные,
представителей разных сословий, наций, религий и культур.
Русские паломники: в России паломничество появилось
вместе с принятием христианства. Известно, что уже в XI
веке русские люди совершали полные тягот и опасностей
путешествия к Гробу Господнему. С тех пор установилась
прочная связь Руси со Святой Землей. Игууменов русской
православной церкви — российская литературная
традиция хранит специальный жанр “хождения”2 - в X веке
так назывались произведения, в которых описывались
путешествия-паломничества в Палестину, Византию, страны
Востока.
Свое особое место занимают ученые: этнографы,
исследователи, востоковеды, археологи, собирающие по
крупицам наследие Cвятой Pемли.
Почему же эта земля так привлекала путешественников и
исследователей. Ответ кроется в её древней истории. Наблус
(иногда называемый Nābulus) — город, расположенный на
Западном берегу реки Иордан в Палестине, примерно в 63
километрах (39 миль) к северу от Иерусалима и с населением
в 134000. Расположен в стратегическом месте между
2
Наиболее известны и распространены в древнерусской книжности были X.
Даниила игумена(нач. XII в.), Антония Новгородского(его мирское имя — Добрыня
Ядрейкович; нач. XIII в.), Стефана Новгородца, Игнатия Смольнянина (XIV в.),
иеродиакона Зосимы (XV в.), купца Василия Познякова, Трифона Коробейникова (XVI
в.), монахов Арсения Суханова, Ионы Маленького (XVII в.), Ивана Лукьянова (1702 г.) и
некоторых др.
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горами Гевал и Гаризим, это столица провинции Наблус и
палестинский торговый и культурный центр.
Основанный по приказу римского императора Веспасиана
в 72 году н.э., как “Неаполь Флавия”, Наблус входил в состав
многих империй на протяжении своей почти 2000-летней
истории. В 5-м и 6-м веках, конфликт между христианскими
жителями и самаритянами достиг кульминации, что привело
к серии восстаний против византийской империи, вследствие
чего число самаритян к 529 резко резко сократилось. В
636 году, Неаполь, вместе с большей частью Палестины
попал под власть арабского халифата, под руководством
халифа Умара ибн аль-Хаттаба, после чего имя Неаполь —
арабизировалось в Наблус и многие синагоги самаритян
и христианские церкви были перестроены в мечети. В
1099 году крестоносцы взяли захватили город, однако
смешанное население, среди которых были христиане,
мусульмане, самаритяне — жило относительно спокойно и не
подвергалось репрессиям3.
Позже, в 1187 году последовало взятие города Саладином,
исламское правление было восстановлено, и продолжалось
также под властью Мамлюков и Османской империй.
После ее включения в состав Османской империи в 1517 году,
Наблус был назначен столицей района Джебель-Наблус. В
1657 году, после ряда потрясений, ряд арабских кланов из
северных и восточных Леванта были отправлены в город
для восстановления Османской власти. Когда Османской
империи был уверенно вернула свои позиции в 1841 году,
Наблус получил развитие как центр торговли.
Неаполь Флавия, как мы уже сказали был основан в 72 году
н.э. римским императором Веспасианом. Расположенный
между горами Гевал и Гаризим, новый город находился в
двух километрах к западу от библейского города Шхем,
разрушенном римлянами в течение первой еврейско3

Mukaddasi, Palestine Under the Moslems, p. 511
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римского войны. Благодаря стратегически выгодному
географическому положению города и обилию воды из
близлежащих источников, Неаполь процветал, расширяя
свою территорию4.
В 244 н.э. Филипп Араб превращает Неаполь Флавия в
римскую колонию, именуя её “Неаполис Юлия”. Он сохранял
этот статус, пока власть не перешла в руки Требониана Галла
в 251 н.э. Согласно энциклопедии “Иудаика”, христианство
было доминирующим во 2-м или 3-м веке, хотя некоторые
источники полагают, что позднее 480 н.э.
Но уже в 636 году, после сокрушительного поражения
Халеду ибн аль-Валиду, вместе с большей частью Палестины,
перешло во власть арабского халифата и название города
было арабизировано — Наблус.
На протяжении веков исламского правления династий
Омейядов, Аббасидов и Фатимидов, Наблус оставался
торговым центром.
Под властью мусульман, Наблус превратился, по словам
географа аль-Мукаддаси, в “маленький Дамаск”, так как его
поразила пестрота состава населения того времени - арабы,
персы, мусульмане, самаритяне, христиане и иудеи.
В 1099 году город был захвачен без боя крестоносцами
под командованием принца Танкреда и переименован в
Неаполь. С этого момента он стал частью Иерусалимского
королевства.
Город был захвачен крестоносцами без боя в 1099 году под
командованием принца Танкреда и переименован в Неаполь.
Город стал частью королевского домена Иерусалимского
королевства5.
Во второй половине правления крестоносцев в Шхеме,
мусульманские войска неоднократно предпринимали
попытки вернуть город. Однако лишь в 1137 году, арабские и
4
5

Bashara Doumani, Rediscovering Palestine, p. 13-16
Owen, Middle East, pp.52,53
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турецкие войска, дислоцировавшиеся в Дамаске вторглись
в Неаполь. Тем не менее попытка вернуть город успехом не
увенчалась.
В 1150-1161 королева Мелисанда Иерусалимская получила
право на правление в Неаполе. Этот период ознаменовал
собой строительство христианских учреждений, в том числе
храм в честь Страстей и Воскресения Иисуса.
В 1187 году, правление крестоносцев подошло к концу
в связи с приходом Саладдина и многие церкви были
переоборудованы в мечети.
В1260 году получила контроль над городом династия
Мамлюков. И во время их краткого правления, были
построены многочисленные мечети и школы в городе. Они
превратили самаритянскую синагога, построенная в 362 году
н.э. в Зеленую мечеть. Также они переделали две церкви,
построенные некогда крестоносцами в мечети ан-Наср и алМасакин.
В 1517 году Наблус попал под власть Османской империи.
Палестина разделилась разделили Палестину на шесть
районов: Сафад, Дженин, Иерусалим, сектор Газа, Айхун
и Наблус. Эти шесть районов были входили в состав
вилайета в Дамаске. Район Наблус был также разделен
на пять подрайонов в дополнение к самому городу. Они
не пытались перестроить уже устоявшийся порядок в
Наблусе и провели разделение в соответствии с семьями,
которым принадлежала та или иная земля. В 1522 году
еврейская община поселилась в Наблус. После десятилетий
незначительных потрясений и мятежей остановлены
некоторые из арабских племен на Ближнем Востоке, турки
попытались восстановить централизованный контроль
над арабскими вилайетами. Так в 1657 году они отправили
экспедиционные силы, куда входили лояльные османской
империи семьи, проживавшие в различных сирийских
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городах, чтобы успокоить жителей Наблуса. В обмен на эти
услуги, семьям были предоставлены сельскохозяйственные
земли вокруг Джабаль Наблус6.
Но турки опасались, что новые арабские владельцы земли
создадут независимую власть и поэтому распределили
земельные участки в отдаленных районах Наблуса, чтобы
избежать скопления кланов. Однако с 1657 некоторым
сирийским семьям все же удалось укрепить свое положение
в Наблусе. Как например семьи Нимр, берущей свое
начало из Сирийских деревень Хаммы и Хомса. Две других
видные семьи Джаррарс из деревни Балка и Туканс из
северной Сирии. В конце концов получив власть над этим
подрайонами, они стали заключать браки с местными
торговцами и семьями религиозных авторитетов. Таким
образом они и стали неотъемлемой частью Наблуса.
Все эти отрывочные данные об истории Наблуса должны
были дать Вам представление об этом незабываемом,
воистину, святом и древнем месте, полном историй, трагедий,
побед и поражений. Так и фотографии, представленные в
этом издании скрывают за собой легенды, традиции, судьбы.
		

6

Ibid., – p.54
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نابلس في أدب الرحلة الروسية
عمر محاميد بروفيسور جامعة ليبتسك التربوية
أستاذ اللغة الروسية جامعة النجاح الوطنية
نابلس
يف كتابه السميك يكرس املؤرخ الصهيوين ميخائيل اشالوم رحالت املسيحيني إىل ارض إرسائيل “ الصادر
بالعربية عن جامعة تل ابيب الكثري من مقوالت الرحالة األوربيني لتزوير حقائق تاريخ فلسطيني وشعب
وحضارة الشعب الفلسطيني وهو يربز بعض ما جاء يف أدبيات هؤالء أو بعضهم من العنرصيني املتعصبني
للديانة املسيحية الصهيونية التي بدأت تنترش يف أوروبا يف القرن الثامن والتاسع عرش بعض ما جاء أن
سكان فلسطيني الحاليني جاءت بهم الرياح وستأخذهم الرياح مثلام جاءت بهم “ وهو يجمع ويرصد يف
كتابه تاريخ الحمالت االوروبية منذ القرون الغابرة يف عهد اإلمرباطورية الرومانية واليونانية والصليبيني
والعهود العثامنية إىل يومنا هذا وبدا النشاط الصهيوين االستعامري الغريب لترشيد الشعب الفلسطيني
كبداية لحملة مسعورة غربية الستعامر ومتزيق األمة العربية واإلسالمية وتأسيس قاعدة عسكرية تسمى
إرسائيل يف قلب األمة العربية .لقد جاء إىل فلسطني أالف الروس من مختلف مدن روسيا وكتبوا وجعلوا
من كتاباتهم مؤلفات قيمة هامة عن فلسطيني ونابلس التي كانت وال زالت إحدى أهم مدن فلسطيني .
فنابلس تقع عىل طريق الحجيج املسيحي وكانت منذ القدم محطة عىل الطريق بني مدينة بيت لحم
والقدس والنارصة الشاملية الفلسطينية .وقد ذكرت نابلس الكنعانية يف الكتب املقدسة  .وأصبحت يف
العهود القدمية منذ جاء إليها أنبياء وسكنوها واستقروا فيها اهم مدن فلسطني االقتصادية الثقافية الدينية
 ،يحج إليها مختلف رجال الدين من مختلف الديانات بل أصبحت وطن السومريني وهي قبلة قدمية
تدين باليهودية  ,واستقر فيها أبناء الديانة املسيحية  .ومل يقم أي زائر أورويب أو رويس إال وعرج عىل
نابلس التي اشتهرت بقوة وباس رجالها وحبهم لضيافة الغرباء ومساعدتهم للغريب ورصدهم لألعداء
والخالء وصدهم عن جبال النار مام جعل اسمها جبل النار “الن كل عدو للشعب الفلسطيني دخلها غازيا
كانت نريان جبل النار تصليه فتصده  .وهذا ما يصوره الكاتب الرويس قسطنطني بازييل يف كتابه القيم
حول تاريخ فلسطني وبالد الشام “سورية وفلسطني تحت الحكم العثامين “ وقد صدر هذا الكتاب ألول
مرة عام صدر الكتاب عام  1861أي بعد مثاين سنوات من مغادرة بازييل لفلسطني وبالد الشام حيث عمل
قنصال لروسيا يف بريوت ويافا .ويف زيارته لفلسطني التقى الكاتب الرويس العظيم نيوقويل غوغول بصديقه
قسطنيطن بازييل وكتب يف مذكراته او رسالته إىل صديق الشاعر جوكوفسيك الذي زار فلسطني هو أيضا
إن بازييل “كتب كتابا قيام حول بالد الشام وفلسطني “  .كام وصدر هذا الكتاب بالروسية يف مدينة
القدس عىل أيدي نارش يهودي يصدر كتبه بالروسية للمهاجرين الجدد  .اما نابلس فهي من املدن التي
توقف عندها اول زائر رويس اىل فلسطيني يف العهد الصليبي هو االسقف دانييل املسمى الحاج الرويس
دانييل الراهب الذي قام برحلته عام 1106-1107وقد تم ترجمة مذكرات دانييل اىل العديد من لغات
العامل ومنها العربية مؤخرا من االنكليزية انظر الدكتور سعيد البشاوي وداوود ابو هدبة “عامن  2003وقد
ذكر دانييل مدينة نابلس يف مذكراته هذه التي تحمل طابعا دينيا وهو يصف الطريق بني القدس وطربية
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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التي سافر اليها مع “امري بيت املقدس الصليبي بلدوين “ فكتب “وهو يروي عن مصاحبته المري بيت
املقدس بلدوين يف حملته اىل دمشق فكتب “وهذه هي الطريق التي سلكتها اثناء رحلتي بعون الله ،
انب لدوين امري بيت املقدس كان عىل وشك القيام بحملة عىل دمشق وان يتبع الطريق باتجاه طربية
النه يؤدي اىل دمشق  .وعندما علمت بان االمري سوف يسلك ذلك الطريق ذهبت اليه وقدمت له التحية
قائال إنني ارغب بالذهاب معك اىل بحر طربيا ليك اقوم بزيارة جميع األماكن املقدسة هناك وارجو من
اجل االله ان تاخذين معك ايها االمري وسمح يل االمري ان اتبعه بكل رسور وامرين ان انضم اىل حاشيته “
هذه هي الطريق وتبلغ مسافة من بيت املقدس اىل يرئ العذراء املقدسة حوايل عرش فرستات  .ومن هذا
البرئ اىل جلبوع (اللنب) حوايل اربع فرستات وعىل هذه الجبال قتل شاؤول ملك يهوذا وابنه يوناثان  .انها
جبال صخرية مرتفعة قاحلة وخالية من املاء حتى الندى ال يسقط عليهاابدا  .ومن هذه املسافة حتى برئ
داوود حوايل فرستني ومن برئ داوود حتى مغارة داوود هناك حوايل اربع فرستات ”.....ومن هناك تبلغ
مسافة حتى جبال شكيم وبرئ يوسف اربع فرستات وعىل هذه الجبال كان يرعى ابناء يعقوب قطعان
والدهم  .وهناك جاء يوسف املختار ليجلب الخوانه تحية ابيهم يعقوب ومباركته ولكنهم عندما رأوه
هجموا عليه وامسكوه والقوا به يف الجب “ويقول الراهب دانييل عن برئ يعقوب ( القريب من بالطة)
وتقدر املسافة من هناك اىل قرية يعقوب الصغرية املسامة سيخار بنحو عرشة فرتسات ويوجد هناك برئ
يعقوب وهو واسع عميق وماؤه بارد جدا ذو طعم لذيذ جدا  .وامضينا ليلة واحدة هناك ( .سيخا راو
سخار لفظ رسيانية مبعنى السكر والكذب وقد اطلقت هذه الكلمة عىل مدينة شكيم الكنعانية الن اهلها
اشتهروا بهاتني الصفتني “ويشري الكاتب غوغول إىل أن بازييل ساعده يف التجوال يف انحاء فلسطيني وهو
يذكر نابلس يف رسالته اىل جوكوفسيك مشريا باهمية زيارته اىل جبال السامرة الشاهقة التي زارها فقط
ليعرف كم هو جفاف قلبه عظيم “ولرؤية نور املسيح التي تصعد من جبل النار وجبال السامرة ؟ويجب
اإلشارة اىل ان هذا الكاتب العظيم صاحب املعطف و”األرواح امليتة “ واملراقب “قد زار فلسطني عام
 1848أي قبل مائة عام من نكبة الشعب الفلسطيني وكانت زيارته هامة جدا يف عامل روسيا األديب
ولروحي حيث يجمع معظم االدباء والنقاد األدبيني الروس والعامليني ان زيارته لفلسطني كانت سببا
لتمزيق الجزء الثاين او ضياع الجزء الثاين من رائعته األدبية” األرواح امليتة “ إن أسامء كثرية من الكتاب
واألدباء ورجال الدين الروس ممن زاروا فلسطني ذكروا نابلس يف مذكراتهم ورحالتهم الدينية او التجارية
او العلمية ونشري إىل أهم هذه الرحالت التي تركت لنا كنزا كبريا قيام يف مكتبات وأرشيف روسيا التاريخي
الذي ميكن االستفادة منه  .ففي رحلة الكاتب سوفورين عام  1888يف كتابه لضخم من حويل  400صفحة
من القطع الكبري املزخرف واملزين بصور نادرة عن مدن فلسطني ومنها نابلس القرن التاسع عرش يتحدث
سوفورين باسهاب عن عادات وتفاليد املجتمع يف نابلس ويصفها بعاصمة فلسطني االقتصادية ويصف
قبيلة السامريني يف املدينة .ام الكاتب الرويس النبيل نوروف الذي جاء فلسطني يف أواسط القرن التاسع
عرش فيذكر اإلحداث التوراتية املتعلقة مبدينة نابلس وجبل جرزيم .ويصف الراهب القديس الرويس ممثل
الكنيسة الروسية انطونني كابوستني الذي عاش يف فلسطني  14عاما وكتب كتابه ومذكراته “كتاب حيايت “
فكثريا ما يعود اىل نابلس يف زياراته املتكررة إىل جميع إنحاءفلسطني .وهو يشري يف الكتاب إىل معارفه يف
املدينة واىل أهمية املدينة االقتصادية  .ونشاط سكان هذه املدينة وتكوينهم االقتصادي واالجتامعي
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والثقايف  .لكن أهم الكتب حول نابلس هو ما جاء يف كتاب بازييل قسطنطني ويكتب بازييل عن انتفاضة
اهايل نابلس ضد ابراهيم باشا عام  1834حيث نشبت انتفاضة ضد ابراهيم باشا ابن محمد عيل باشا الذي
قام بحملته إىل بالد الشام وقد نشبت االنتفاضة بعد إعالن السلطات املرصية قرارا يقيض بجمع األسلحة
واملجندين يف فلسطني وقد أباد املنتفضون حاميتني يف نابلس والخليل  ،وحارصوا الوحدات املرصية يف
القدس  ،ومل يرفع الحصار عن القدس ا بعد الوعد بإلغاء التجنيد اإلجباري ،اال ان السلطات املرصية مل تف
بعدها  .ويف الفصل الثامن من كتب بازييل تحت عنوان التجنيد يف سورية –متردا اليهودية والسامرة
مصادرة األسلحة –مترد الدروز والحرب يف االلجاة –مآثر شبيل العريان –اخضاع الدروز –تاثري التجنيداإلجباري –االمتيازات املمنوحة للمسيحيني ) الخ يشري ويفصل قسطنطني بازييل برؤية الدبلومايس املثقف
العلمي إىل أهم أحداث فلسطني وانتفاضة أهايل نابلس عىل إبراهيم باشا واملنعطف التاريخي لهذه
األحداث موضحا بازييل إن أهمية مدينة نابلس املركزية يف جغرافية وتاريخ فلسطني كان لها التأثري الكبري
عىل الحملة كلها يف بالد الشام وفلسطني فيكتب “ان اإلصالحات التي كانت متيل بوضوح اىل تنظيم
املنطقة املدين واىل جلب الفوائد لسكانها وتامنافع للحكومة  ،مل يكن يف الوسع انجازها يف هذه البالد التي
يعمها افوىض بدون إجراءات قرسية  .وقد اثارت منذ السنة االوىل من الحكم املرصي تذمر الشعب الذي
يفضل حتى الفساد الذي خربته البالد عىل اية مستحدثات كانت  .ويف غضون ذلك  /فرضت الحكومة
املضطرة اىل ابقاء جش جرار يف سورية  ،التجنيد االجباري عىل سكانها املسلمني يف ظل املستحدثات املقيتة
بالنسبة للسوريني  .فلجات القبائل نفسها التي هللت لرايات ابراهيم باشا اىل السالح فور ظهورها ونشب
مترد يف جبال اليهودية ورضبت كتيبتان مرصيتان بالحجارة ويف الشعاب وحارص الفالحون الساخطون
إبراهيم نفسه يف القدس  .وقد اقلق خرب هذا األمر محمد عيل الذي هرع اىل يافا بأسطول وقوات إنزال
لنجدة ابنه وأخريا قمع التمرد بالقوة والغدر وحلت فرتة اإلعدامات بال هوادة  .وتكرر األمر نفسه يف
السامرة ونابلس “سورية وفلسطني تحت الحكم العثامين “ اصدار دار التقدم موسكو “ويف مقدمة الكتاب
تقول املؤرخة سميلينسكايا مل يغب النشاط املتعاظم للدول األوروبية الغربية عن أنظار روسيا واقلق
األوساط الحكومية الروسية  .الن ازدياد نفوذ أية دولة يف أي جزء من اإلمرباطورية العثامنية كان يعقد
املسالة الرشقية  ،إحدى املسائل األساسية يف السياسة الخارجية للقيرص الرويس نيقوالي االول  .لذا واجهت
ممثل روسيا يف سورية مهامت جديدة تتجاوز بعيدا نطاق صالحيات القنصل يف يافا”(املقدمة ص )6.لذا
فقد اهتم بازييل بامور بعيدة عن السياسة واالقتصاد السوري بل اهتم باملسائل االجتامعية وتفيش الفساد
يف جهاز اإلمرباطورية ورشوة رجال األعامل السوريني ملوظفي اإلمرباطورية املنهارة للحصول عىل امتيازان
لنجاح أعاملهم التي وصلت اىل حد استغالل املسنني واألطفال والنساء وحتى املسنني العجز الذين يعانون
املرض والعوز تحت مسمى رعاية املسنني والعجزة  ،حيث كان هؤالء يختبئون وراء هذه األعامل
ويتقلدون ارفع املناصب ويحصلون عىل أعىل األوسمة من االمرباطورية املنهارة.بل وتحدث بازييل عن
تعاون هؤالء رجال األعامل العرب من الفلسطينيني والسوريني مع بعض رجال الحركة الصهيونية الذين
انترشوا برعاية الضباط االنكليز يف املدن السورية متهيدا للسيطرة عىل الوطن العريب .ويتحدث بازييل عن
التقارير الكاذبة التي كان يرسلها هؤالء القناصل والسفراء العثامنيني إىل الباب العايل ؟ ،حيث يتسرتون
عىل املرتشني من املوظفني ورجال األعامل يف فلسطني الذين بارشوا بخيانة األمانة بالتعاون مع رشكات
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روتشيليد املليونري اليهودي وأتباعه يف بيع حتى أرايض فلسطني لعمالء الحركة الصهيونية الذين نشطوا يف
أواسط القرن التاسع عرش يف يافا وحيفا وكل املدن السورية برعاية الضباط االنكليز  .وذكر بازييل عن
نشاط االنكليز وهو يصف احداث حملة ابراهيم باشا قائال”بدأت املحادثات مع الضباط املرصيني الذين
احتلوا غزة وكادوا ان يبددوا كل الجيش الرتيك بهجوم مفاجئ مع الفرسان  .عندئذ فقط تعهد االتراك
بوقف العمليات املعادية وذلك بكفالة الضباط االنكليز املوجودين يف املعسكر  .وعني محمد عيل غزة
مبوافقة االمريال االنكليزي ومفويض الباب العايل مكانا اللتقاء الجيش املرصي ليستطيع من هناك االنتقال
برا اىل مرص “وعن انسحاب الجيش املرصي بقيادة ابراهيم باشا من منطقة نابلس يكتب بازييل “كان
الصلح قد عقد بني السلطان والباشا  ،ولكن الجرناالت األتراك يف سورية تابعوا بعمى قاتل دعوة السكان
اىل السالح إلرهاق ابراهيم باشا يف طريق عودته اىل مرص  .وبعد انسحابه من جرس املجعان انتقل
يوخموس باشا الذي فقد اثر ابراهيم  ،من جنني اىل القدس وجهز قبائل اليهودية عىل الجانب الجنويب
الغريب من البحر امليت والبدة لتدمري احتياطات املؤونة املخزنة يف معان وسط الصحراء “سورية فلسطني
ص ) 272.ان ما ذكرته سميالنسكايا يندرج عىل الكثري من املؤسسات الدينية واالقتصادية والتعليمية
الروسية التي أخذت تنشط يف أواخر القرن التاسع عرش يف فلسطني ملواجهة التوسع الغريب االنكليزي
الفرنيس االملاين يف مختلف مدن فلسطني  .لذا فاننا نستطيع ان نجد يف مكتبات روسيا وأرشيفها التاريخي
كنوز كبرية من املعلومات واملؤلفات حول نابلس ومنطقة نابلس تتناول كل القضايا لتي تهم السكان
والتاريخ والجغرافية  .فكثري من هؤالء الحالة كانوا يف مهامت رسمية حكومية يكتبون التقارير
الدبلوماسية ذات الطابع املعلومايت االستخباري الذي يفصل معظم األحداث اليومية للسكان  .كام ان
احتدام النزاعات بني الدول الغربية للسيطرة عىل فلسطني يجعل املكتبة الرويس يف القرن التاسع عرش
وارشيف وزارة الخارجية وارشيف التاريخي املوجود يف مدينة سانت بطرسبورغ يجعل هذه املكتبات من
اغني املكتبات يف األديبات الفلسطينية التي تتحدث عن نابلس كقوى اقتصادية فلسطينية مدينة مركزية
يف فلسطني والشامل الفلسطيني  .يف متحف الديانات يف مدينة سانت بطرسبورغ يحتفظ املتحف عىل
مجموعة كبرية من الصور لفلسطني يف مخلف األزمان والسنوات منذ أواخر القرن االسع عرش  .وقد
شاهدت يف زياريت االخرية يف صيف عام  2012الصور الهامة النادرة التي نعمل سوية مع احد املختصني
الروس بافل براكوفيوف عىل انجاز البوم تاريخ سيكون جاهزا بعون الله قريبا وهو انجاز قد يكون فيه
فائدة لسكان نابلس ولشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض ألكرب حملة تزوير وتشويه لتاريخه وحضارته
وثقافته عىل أيدي أساتذة صهاينة مرتشني بأموال الحركة الصهيونية العاملية ومموليهم من الدول األجنبية/
هذه الحركة التي بدأت نشاطها يف روسيا والنمسا وفرنسا وانترشت لتصل كل بقاع العامل لتصور فلسطني
قرية بائسة وشعب فلسطني مجرد قبائل متنقلة يف صحراء خالية .ومصادر األرشيف الرويس عن نابلس
وبقية املدن الفلسطينية وسوريا تثبت وتربهن غري ذلك  .وتؤكد وتشري إىل مدى نشاط وحركة التطور
العمراين يف هذه املدينة الشامخة عرب كل العصور جبل النار.لقد اقر بازييل بفضل العرب وسوريا عىل
الحضارة العاملية فكتب “ورضبت سورية للعامل مثاال ال نظري له عىل التطور الفكري الرسيع ويف القرنني
الثامن والتاسع أصبحت الخالفة بعد ان شيدتها قبائل الرحل يف شبه جزيرة العرب  ،مركز عمل فكري
للجنس البرشي واكتشافات عظيمة يف العلوم والفنون .واعدت العنارص املقبلة لرتبية الغرب الذي كان
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Tancrede Dumas
دوماه
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Introduction	
  
Nablus	
  has	
  been	
  part	
  of	
  the	
  Palestinian,	
  Arab,	
  Muslim,	
  and	
  Eastern	
  

Mediterranean	
  worlds	
  for	
  many	
  centuries.	
  	
  Yet,	
  it	
  seems	
  that	
  the	
  primary	
  

identification	
  of	
  the	
  ahali	
  of	
  Nablus	
  generation	
  after	
  generation	
  is	
  with	
  the	
  city	
  itself,	
  
especially	
  during	
  the	
  Ottoman	
  period.	
  How	
  is	
  this	
  sense	
  of	
  uniqueness	
  –whether	
  

expressed	
  through	
  dialect,	
  food,	
  business	
  practices,	
  family	
  connections,	
  and	
  shared	
  
memories—reproduced	
  in	
  daily	
  life	
  generation	
  after	
  generation?	
  	
  What	
  makes	
  a	
  
Nabulsi	
  a	
  Nabulsi?	
  

In	
  my	
  book	
  on	
  Merchants	
  and	
  Peasants	
  in	
  Jabal	
  Nablus	
  during	
  the	
  Ottoman	
  

period,	
  I	
  suggest	
  “being	
  Nabulsi”	
  is	
  the	
  historical	
  product	
  of	
  a	
  density	
  of	
  interactions	
  
between	
  Nablus	
  and	
  its	
  hinterland	
  revolving	
  primarily	
  around	
  the	
  production	
  and	
  
exchange	
  of	
  key	
  commodities	
  such	
  as	
  olive	
  oil,	
  soap,	
  cotton,	
  and	
  textiles.	
  	
  In	
  this	
  

brief	
  intervention,	
  I	
  argue	
  that	
  it	
  is	
  also	
  a	
  result	
  of	
  how	
  this	
  relationship	
  between	
  the	
  
city	
  and	
  its	
  hinterland	
  has	
  shaped	
  the	
  organization	
  of	
  family	
  life	
  in	
  general,	
  and	
  the	
  

place	
  of	
  women	
  in	
  property	
  devolution	
  strategies	
  in	
  particular.	
  

Property	
  Devolution	
  is	
  a	
  conscious	
  and	
  strategic	
  act	
  that	
  reveals	
  a	
  society’s	
  

understandings	
  of	
  what	
  constitutes	
  family	
  and	
  how	
  it	
  should	
  be	
  organized	
  and	
  

reproduced.	
  	
  One	
  of	
  the	
  best	
  ways	
  to	
  explore	
  the	
  connections	
  between	
  political	
  

economy	
  and	
  the	
  organization	
  of	
  family	
  life	
  is	
  to	
  analyze	
  the	
  status	
  of	
  women	
  and	
  
female	
  children	
  in	
  property	
  devolution	
  strategies	
  through	
  comparison	
  of	
  family	
  

waqf	
  endowments.	
  	
  This	
  paper	
  is	
  a	
  comparative	
  analysis	
  of	
  property	
  devolution	
  

strategies	
  as	
  enacted	
  in	
  the	
  Islamic	
  courts	
  of	
  two	
  provincial	
  urban	
  centers:	
  Tripoli	
  
(Lebanon)	
  and	
  Nablus	
  (Palestine),	
  over	
  a	
  period	
  of	
  two	
  centuries	
  (1660s-‐1860s).	
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Based	
  on	
  voluminous	
  collections	
  of	
  locally	
  generated	
  legal	
  records	
  and	
  family	
  
papers,	
  the	
  focus	
  is	
  on	
  the	
  establishment	
  of	
  family	
  endowments	
  (waqfs).	
  	
  

The	
  family	
  waqf	
  is	
  a	
  sensitive	
  barometer	
  of	
  attitudes	
  towards	
  family	
  life,	
  

because	
  it	
  constitutes	
  the	
  most	
  flexible	
  tool	
  at	
  the	
  disposal	
  of	
  individuals	
  who	
  wish	
  
to	
  customize,	
  so	
  to	
  speak,	
  their	
  property	
  transmission	
  strategy.	
  Choices	
  include	
  
what	
  properties	
  to	
  endow	
  and	
  who	
  the	
  beneficiaries	
  are.	
  The	
  endower	
  can	
  also	
  

specify	
  conditions	
  governing	
  the	
  distribution	
  of	
  revenues	
  that	
  will	
  have	
  different	
  

consequences	
  depending	
  on	
  the	
  beneficiary’s	
  status	
  -‐-‐on	
  whether,	
  for	
  example,	
  the	
  

beneficiary	
  is	
  married	
  or	
  unmarried,	
  young	
  or	
  old,	
  and	
  of	
  one	
  generation	
  or	
  another-‐
-‐	
  thus,	
  creating	
  an	
  internal	
  and,	
  often,	
  gender-‐specific	
  hierarchy	
  and	
  lines	
  of	
  
authority.	
  	
  	
  In	
  short,	
  family	
  waqfs	
  can	
  be	
  viewed	
  as	
  family	
  charters	
  or	
  mini-‐

constitutions	
  that	
  govern	
  not	
  only	
  property	
  relations	
  between	
  kin,	
  but	
  also	
  the	
  
moral-‐disciplinary	
  order	
  of	
  kinship.	
  

I	
  compare	
  the	
  patterns	
  of	
  family	
  waqfs	
  in	
  Nablus	
  and	
  Tripoli	
  and	
  make	
  two	
  

arguments.	
  	
  First,	
  that	
  the	
  inhabitants	
  of	
  two	
  Arab	
  urban	
  centers	
  located	
  in	
  the	
  same	
  
legal	
  (Islamic	
  law),	
  political	
  (Ottoman	
  Empire),	
  and	
  cultural	
  (eastern	
  

Mediterranean)	
  zones	
  pursued	
  diametrically	
  opposed	
  property	
  devolution	
  

strategies	
  and	
  had	
  very	
  different	
  understandings	
  of	
  what	
  family	
  is.	
  	
  This	
  unexpected	
  
finding	
  is	
  most	
  dramatically	
  apparent	
  when	
  it	
  comes	
  to	
  the	
  ways	
  females	
  are	
  
included	
  or	
  excluded	
  in	
  property	
  transmission,	
  to	
  how	
  forms	
  of	
  property	
  are	
  

gendered	
  in	
  particular	
  places	
  and	
  time	
  periods,	
  and	
  to	
  where	
  boundaries	
  are	
  drawn	
  
between	
  and	
  within	
  the	
  conjugal	
  and	
  extended	
  family	
  worlds.	
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Second,	
  that	
  this	
  difference	
  Nablus	
  and	
  Tripoli	
  is	
  related	
  primarily	
  to	
  

women’s	
  access	
  or	
  lack	
  thereof,	
  to	
  agricultural	
  property.	
  	
  Given	
  this	
  diversity,	
  one	
  
can	
  argue	
  that	
  nationalist	
  and	
  other	
  ideologies	
  are	
  very	
  limited	
  in	
  their	
  ability	
  to	
  
fully	
  capture	
  the	
  richness	
  of	
  Nablus	
  and	
  its	
  history.	
  
	
  

The	
  Kin	
  who	
  Count	
  
An	
  examination	
  of	
  all	
  waqfs	
  recorded	
  in	
  the	
  sharia	
  court	
  records	
  of	
  Nablus	
  

and	
  Tripoli	
  during	
  the	
  period	
  under	
  study	
  reveals	
  a	
  fundamental	
  similarity	
  as	
  well	
  
as	
  a	
  dramatic	
  difference	
  between	
  the	
  two	
  cities	
  when	
  it	
  comes	
  to	
  beneficiary	
  

patterns	
  in	
  family	
  waqfs.	
  	
  The	
  underlying	
  similarity	
  is	
  a	
  laser	
  focus	
  on	
  vertical	
  

property	
  devolution,	
  and	
  a	
  marginalization	
  of	
  horizontal	
  property	
  flows	
  through	
  
lateral	
  kin,	
  including	
  agnates	
  (asaba).1	
  	
  It	
  is	
  the	
  endower’s	
  lineage	
  or	
  direct	
  line	
  

descent	
  that	
  is	
  always	
  privileged	
  in	
  family	
  waqfs.	
  For	
  Nablus	
  during	
  the	
  early	
  

modern	
  (1650s-‐1730s)	
  and	
  modern	
  periods	
  (1800-‐1860),	
  a	
  remarkable	
  97%	
  and	
  
93%,	
  respectively,	
  of	
  all	
  family	
  waqfs	
  designate	
  children	
  as	
  the	
  sole	
  beneficiaries	
  

following	
  the	
  death	
  of	
  the	
  endower	
  (See	
  Figure	
  5.1).	
  	
  For	
  Tripoli,	
  the	
  percentages	
  are	
  
78%	
  and	
  77%,	
  respectively.	
  	
  	
  This	
  effectively	
  excludes	
  spouses,	
  parents,	
  and	
  agnates	
  

who	
  make	
  up	
  the	
  largest	
  pool	
  of	
  potential	
  legal	
  inheritors	
  were	
  post-‐mortem	
  Islamic	
  
rules	
  of	
  inheritance	
  shares	
  (`ilm	
  al-‐fara’id)	
  to	
  apply.	
  	
  Agnates	
  (asaba),	
  as	
  indicated	
  

earlier,	
  are	
  eligible	
  to	
  inherit	
  in	
  the	
  not	
  uncommon	
  event	
  that	
  the	
  endower	
  had	
  only	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1
See below. This is not to say that agnates were excluded as a rule. There are many
cases in which paternal cousins, nephews, and nieces are included, but usually only after
the endower’s line of descent becomes extinct. As mentioned earlier, there are as many
cases of maternal kin as well, so it seems that that affective ties are a key consideration in
Tripoli, at least when compared to Nablus.
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female	
  children	
  or	
  no	
  children	
  altogether.2	
  	
  Yet,	
  only	
  one	
  out	
  of	
  the	
  hundreds	
  of	
  
family	
  waqf	
  for	
  both	
  cities	
  designated	
  agnates	
  as	
  primary	
  beneficiaries.3	
  

Children	
  are	
  preferred	
  even	
  when	
  there	
  are	
  no	
  children	
  at	
  the	
  time	
  of	
  the	
  

endowment.	
  	
  Many	
  waqfs	
  in	
  both	
  cities	
  make	
  allowance	
  for	
  the	
  possibility	
  of	
  the	
  

endower	
  having	
  (more)	
  children	
  after	
  the	
  endowment	
  by	
  stating	
  “to	
  so	
  and	
  so	
  plus	
  
any	
  future	
  children	
  that	
  God	
  might	
  bestow.”	
  	
  In	
  Tripoli,	
  unlike	
  in	
  Nablus,	
  this	
  is	
  the	
  

case	
  even	
  when	
  there	
  are	
  no	
  children	
  to	
  begin	
  with.	
  Over	
  11%	
  of	
  the	
  family	
  waqfs	
  in	
  
Tripoli	
  designate	
  “future	
  children”	
  as	
  the	
  primary	
  beneficiaries	
  even	
  though	
  the	
  

endowers	
  had	
  no	
  children	
  at	
  the	
  time	
  he	
  or	
  she	
  registered	
  these	
  endowments	
  in	
  

court.	
  	
  That	
  is,	
  the	
  waqf	
  excludes	
  the	
  entire	
  pool	
  of	
  potential	
  inheritors	
  in	
  favor	
  of	
  

non-‐existent	
  beneficiaries	
  and	
  certainly	
  no	
  guarantee	
  of	
  a	
  male	
  descendent	
  to	
  carry	
  
on	
  the	
  family	
  name.	
  This	
  is	
  to	
  be	
  compared	
  to	
  only	
  one	
  such	
  case	
  in	
  Nablus.4	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2
The probability that a couple will have no children either born or alive at time of
transmission is at least twenty percent. The figure jumps to forty percent probability that
they will have no male heir. This is according to E.A. Wrigley, a leading demographic
historian and the co-founder with Peter Laslett of the Cambridge School for Population
and Social Structure in 1964. See his essay, “Fertility Strategy for the Individual and the
Group.” In Charles Tilly, ed. Historical Studies in Changing Fertility (Princeton:
Princeton University Press, 1978). Pp. 135-154. These figures are key to Goody’s
argument about why the Church in Europe came up with strict rules about the seven
degrees of kinship separation within which marriage was prohibited. Jack Goody, The
Development of the Family and Marriage in Europe (Cambridge: Cambridge University
Press, 1994). P. 40.
3
NICR 1: 19, dated end of Jamadi I, 1066 (March 26, 1656). In this waqf, Khater son of
Ahmad from the Za`rur lineage (min awlad Za`rur: Literally, of the sons of Za`rur),
endowed one eighth of a large residence for his paternal cousins (awland amm) and their
progeny.
4
In addition, les than half of these endowments (eight out of the nineteen) designate other
kin as beneficiaries in case no children are produced (and half of those specificed
relatives on the maternal, not paternal side of the family).
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Figure	
  1	
  
Beneficiaries	
  (aside	
  from	
  One’s	
  self)	
  in	
  Family	
  Waqf	
  Endowments	
  	
  
	
  
	
  
Tripoli	
  
Nablus	
  
Tripoli	
  
Nablus	
  
Beneficiaries	
  
1650s-‐1730s	
   1650s-‐1730s	
  
1800-‐1860	
  
1800-‐1860	
  
Children	
  	
  
12	
  
30	
  
83	
  
108	
  
	
  
Future	
  Children	
  	
  
3	
  
1	
  
20	
  
1	
  
	
  
Children	
  and	
  
1	
  
2	
  
4	
  
13	
  
Grandchildren	
  	
  
Children	
  and	
  
5	
  
2	
  
28	
  
6	
  
spouse	
  
	
  
Grandchildren	
  Only	
  
3	
  
1	
  
6	
  
5	
  
	
  
Grandchildren	
  and	
  
-‐	
  
-‐	
  
3	
  
-‐	
  
Kin	
  
Other	
  Kin	
  
3	
  
-‐	
  
29	
  
5	
  
	
  
Non	
  Kin	
  
-‐	
  
-‐	
  
3	
  
-‐	
  
	
  
Total	
  
27	
  
36	
  
176	
  
138	
  
	
  
Sources:	
  TICR:	
  1-‐6,	
  29,	
  30-‐33,	
  35,	
  36,	
  42-‐50,	
  52,	
  54,	
  55,	
  57,	
  59-‐63,	
  66,	
  69;	
  NICR:	
  1-‐12.	
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The	
  pervasiveness	
  of	
  this	
  overall	
  pattern	
  of	
  inclusion	
  and	
  exclusion	
  in	
  

hundreds	
  of	
  family	
  waqfs	
  established	
  over	
  a	
  two-‐century	
  period	
  in	
  Nablus	
  and	
  
Tripoli	
  stands	
  as	
  the	
  strongest	
  evidence	
  we	
  have	
  that	
  inter-‐vivos	
  property	
  

devolution	
  favors	
  one’s	
  children	
  within	
  the	
  conjugal	
  family,	
  not	
  the	
  traditional	
  

extended	
  family	
  as	
  envisioned	
  by	
  nationalist	
  and	
  Orientalist	
  narratives.	
  	
  Brothers	
  

and	
  paternal	
  uncles,	
  cousins,	
  and	
  nephews	
  are	
  marginal	
  at	
  best	
  and	
  often	
  are	
  

nowhere	
  to	
  be	
  seen.	
  This	
  preference	
  may	
  not	
  fit	
  a	
  pervasive	
  stereotype	
  about	
  the	
  

extended	
  Arab	
  or	
  Muslim	
  family,	
  but	
  it	
  comes	
  as	
  no	
  surprise	
  to	
  family	
  historians	
  of	
  

Europe	
  and	
  Asia.5	
  	
  In	
  the	
  case	
  of	
  the	
  Ottoman	
  domains,	
  this	
  situation	
  seems	
  to	
  have	
  
been	
  prevalent	
  in	
  the	
  urban	
  centers	
  of	
  Anatolia,	
  Greater	
  Syria,	
  and	
  North	
  Africa	
  

during	
  the	
  Ottoman	
  period	
  as	
  well	
  as	
  in	
  rural	
  and	
  nomadic	
  areas,	
  albeit	
  in	
  varying	
  
degrees.6	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5
As Jack Goody noted a long time ago, Africa and Eurasia can be distinguished by two
systems of inheritance: Lateral and lineal, respectively. He posits that this difference is
directly due to the two different tools used for turning earth in preparation for planting,
the hoe and the plow, as well as the relative abundance of land in Africa compared to
Eurasia. Goody, "Strategies of Heirship." P. 15. This perspective is further elaborated in
———, Production and reproduction : a comparative study of the domestic domain,
Cambridge studies in social anthropology 17 (Cambridge ; New York: Cambridge
University Press, 1976). See, also, ———, The Oriental, the Ancient and the Primitive:
Systems of Marriage and the Family in the pre-Industrial Societies of Eurasia
(Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
6
For example, a survey of 2500 waqfs endowed in Istanbul during the 16th century by O.
L. Barkan and E. H. Ayverdi shows that the conjugal not the extended family was the
primary concern of the inhabitants when it came to property transmission (Istanbul
Vakiflari Tahrir Defteri 953 (1546) Tarihli, [Istanbul: Baha Matbaasi, 1970]). Gerber
argues the same for the city of Bursa in Anatolia during the seventeenth century: Haim
Gerber, "Anthropology and Family History: The Ottoman and Turkish Families," Journal
of Family Hisotry 14, no. 4 (1989). Meriwether’s findings also support this contention
for Aleppo in the late 18th and early 19th centuries (Margaret L. Meriwether, The Kin
Who Count: Family and Society in Ottoman Aleppo, 1770-1840 (Austin: University of
Texas Press, 1999). Chapter 5. Etty Terem argues the same for late 19th century North
Africa based on the fatwas of al-Wazzani:Etty Terem, "The New Mi'yar of Al-Wazzani:
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  The	
  similarity	
  ends	
  here,	
  however,	
  for	
  within	
  the	
  relatively	
  narrow	
  space	
  

of	
  vertical	
  transmission,	
  the	
  patterns	
  of	
  designating	
  beneficiaries	
  are	
  almost	
  

diametrically	
  opposed	
  between	
  the	
  two	
  cities.	
  	
  Simply	
  put,	
  female	
  children	
  and	
  their	
  
progeny	
  are	
  largely	
  excluded	
  in	
  Nablus,	
  while	
  in	
  Tripoli	
  they	
  are	
  included.	
  	
  Ali’s	
  

decision	
  to	
  name	
  his	
  daughters	
  as	
  the	
  sole	
  beneficiaries	
  would	
  have	
  seemed	
  strange	
  
to	
  most	
  Nabulsis	
  at	
  that	
  time.	
  	
  They	
  would	
  have	
  considered	
  stranger	
  still	
  his	
  

condition	
  that	
  his	
  oldest	
  daughter’s	
  husband	
  be	
  the	
  superintendant	
  of	
  the	
  waqf.	
  	
  As	
  
we	
  shall	
  see,	
  the	
  elite	
  of	
  Nablus,	
  including	
  the	
  shari`a	
  court	
  judge	
  and	
  other	
  ulama	
  
(religious	
  scholars),	
  would	
  likely	
  perceive	
  the	
  property	
  devolution	
  strategy	
  of	
  Ali	
  

Sabbagh	
  as	
  highly	
  threatening	
  to	
  their	
  idea	
  of	
  who’s	
  in	
  and	
  who’s	
  out	
  when	
  it	
  comes	
  
to	
  designating	
  beneficiaries	
  in	
  family	
  waqf	
  endowments.	
  	
  These	
  generalizations	
  are	
  

based	
  on	
  an	
  examination	
  of	
  beneficiary	
  patterns	
  that	
  emerge	
  out	
  of	
  a	
  comparison	
  of	
  
all	
  waqfs	
  endowed	
  during	
  the	
  two	
  centuries	
  under	
  study.	
  

Four	
  Patterns:	
  No	
  More	
  No	
  Less	
  
	
  
Each	
  family	
  waqf	
  is	
  singular	
  in	
  motivation,	
  circumstances,	
  and	
  consequences.	
  	
  

Yet,	
  a	
  comprehensive	
  analysis	
  of	
  the	
  hundreds	
  of	
  family	
  waqfs	
  endowed	
  in	
  Tripoli	
  

and	
  Nablus	
  during	
  the	
  1650s-‐1730s,	
  and	
  1800-‐1860	
  periods	
  shows	
  that,	
  with	
  rare	
  
exceptions,	
  all	
  the	
  family	
  waqfs	
  of	
  Nablus	
  and	
  Tripoli	
  invoked	
  one	
  of	
  four	
  basic	
  

patterns	
  of	
  designating	
  beneficiaries	
  (Figure	
  5.2).	
  	
  I	
  organized	
  these	
  patterns	
  in	
  

ascending	
  order	
  according	
  to	
  the	
  degree	
  to	
  which	
  female	
  children	
  and	
  their	
  progeny	
  
are	
  excluded.	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Local Interpretation of Family Life in Late Nineteenth-Century Fez" (Ph.D., Harvard
University, 2007).
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In	
  Pattern	
  One,	
  all	
  of	
  the	
  endower’s	
  children	
  and	
  their	
  progeny,	
  male	
  and	
  

female,	
  are	
  included	
  and	
  given	
  equal	
  shares	
  regardless	
  of	
  sex.	
  	
  The	
  second	
  most	
  
inclusive	
  pattern	
  designates	
  the	
  endower’s	
  children	
  and	
  their	
  progeny	
  as	
  the	
  

beneficiaries	
  according	
  to	
  Islamic	
  inheritance	
  rules,	
  males	
  twice	
  the	
  share	
  of	
  females.	
  	
  
Pattern	
  Three	
  includes	
  the	
  endower’s	
  children,	
  male	
  and	
  female,	
  but	
  excludes	
  the	
  
progeny	
  of	
  female	
  children	
  of	
  the	
  endower	
  as	
  well	
  as	
  the	
  progeny	
  of	
  the	
  female	
  

children	
  of	
  male	
  beneficiaries.	
  	
  	
  	
  In	
  most	
  such	
  cases,	
  daughters	
  of	
  the	
  endower	
  are	
  

cut	
  off	
  upon	
  marriage	
  and,	
  until	
  then,	
  usually	
  only	
  have	
  the	
  right	
  of	
  residency	
  in	
  the	
  

endowed	
  property.	
  	
  The	
  most	
  restrictive	
  is	
  Pattern	
  Four,	
  which	
  completely	
  excludes	
  
daughters	
  and	
  their	
  progeny	
  as	
  well	
  as	
  the	
  progeny	
  of	
  the	
  female	
  children	
  of	
  sons.	
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Figure	
  2	
  
Basic	
  Patterns	
  in	
  Designating	
  Beneficiaries	
  in	
  Family	
  Waqfs	
  
[	
  ]	
  =	
  Conditions	
  Sometimes	
  Added	
  to	
  Basic	
  Pattern	
  
	
  

Steps	
  

Pattern	
  One	
  

Pattern	
  Two	
  

Pattern	
  Three	
  	
  

Pattern	
  Four	
  

Two	
  

Male/female	
  

Male/Female	
  

Male/Female	
  

Male	
  Children	
  

	
  1:1	
  

2:1	
  

2:1	
  

One	
  

Self	
  

Self	
  

Children	
  

Children	
  

Three	
  	
  

Same	
  

Same	
  

Four	
  

Same	
  

Same	
  

Five	
  

[Mabarrat]	
  

[Children	
  of	
  
brother(s)]	
  

Self	
  

Children	
  

Self	
  

Only	
  

Children	
  of	
  

Male	
  Children	
  of	
  

Same	
  

Same	
  

Male	
  Children	
  	
  
[Progeny	
  of	
  
female	
  

children]	
  

Male	
  Children	
  

[Male	
  children	
  of	
  
Females]	
  

Six	
  

	
  

[Nearest	
  Agnates]	
  

[Children	
  of	
  

[Male	
  Children	
  of	
  

Seven	
  

	
  

[Mabarrat]	
  

[Nearest	
  

[Male	
  Children	
  of	
  

Last	
  

Charitable	
  ends	
  

Charitable	
  ends	
  

	
  

	
  

	
  

Brother(s)]	
  
Agnates]	
  

Brother(s)]	
  

Nearest	
  Agnates]	
  

Charitable	
  ends	
   Charitable	
  ends	
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In	
  light	
  of	
  the	
  diversity	
  of	
  human	
  experiences	
  and	
  circumstances	
  as	
  well	
  as	
  

the	
  flexibility	
  of	
  the	
  waqf	
  as	
  a	
  legal	
  instrument,	
  one	
  would	
  expect	
  a	
  richer	
  variation	
  
in	
  beneficiary	
  patterns.	
  	
  So	
  rich,	
  in	
  fact,	
  that	
  the	
  cost	
  of	
  achieving	
  this	
  level	
  of	
  

taxonomical	
  clarity	
  must	
  surely	
  be	
  higher	
  than	
  the	
  ethical	
  historians	
  would	
  be	
  

willing	
  to	
  pay.	
  	
  It	
  is	
  useful,	
  therefore,	
  to	
  speculate	
  on	
  why	
  hundreds	
  of	
  family	
  waqfs	
  
over	
  a	
  two-‐century	
  period	
  neatly	
  fall	
  into	
  four	
  basic	
  patterns	
  in	
  the	
  designation	
  of	
  

beneficiaries?	
  	
  It	
  may,	
  at	
  first	
  sight,	
  appear	
  as	
  if	
  that	
  these	
  patterns	
  are	
  products	
  not	
  
of	
  	
  “social	
  realities,”	
  but	
  of	
  powerful	
  discursive	
  forces:	
  Legal	
  norms,	
  cultural	
  ideals,	
  

and	
  textual	
  practices.	
  	
  That	
  is,	
  they	
  are	
  elements	
  of	
  an	
  embedded	
  discursive	
  

structure	
  lurking	
  in	
  ambush,	
  so	
  to	
  speak,	
  for	
  the	
  naïve	
  researcher.	
  	
  Far	
  from	
  being	
  

“discovered”	
  through	
  a	
  neutral	
  scientific	
  research	
  methodology,	
  the	
  patterns	
  pounce	
  
and	
  impose	
  themselves.	
  

A	
  deeper	
  and	
  more	
  contextualized	
  reading	
  -‐-‐one	
  based	
  on	
  correlating	
  

beneficiary	
  patterns	
  with	
  other	
  variables	
  within	
  each	
  waqf,	
  as	
  well	
  as	
  on	
  an	
  intimate	
  
knowledge	
  of	
  the	
  history	
  of	
  the	
  two	
  cities—	
  yields	
  a	
  more	
  complicated	
  and	
  nuanced	
  
set	
  of	
  observations.	
  For	
  example,	
  the	
  beneficiary	
  patterns	
  in	
  Tripoli	
  seem	
  

straightforward	
  and	
  remarkably	
  stable	
  and	
  consistent	
  over	
  time.	
  	
  But,	
  and	
  as	
  we	
  
shall	
  see	
  below,	
  when	
  they	
  are	
  related	
  to	
  other	
  analytical	
  fields	
  -‐-‐class,	
  sex,	
  and	
  
social	
  status	
  of	
  the	
  endower;	
  the	
  number	
  and	
  sex	
  of	
  existing	
  children,	
  types	
  of	
  

properties	
  endowed;	
  and	
  special	
  conditions	
  attached-‐-‐	
  they	
  can	
  be	
  shown	
  to	
  mask	
  a	
  

considerable	
  degree	
  of	
  texture,	
  variation,	
  and	
  anomalies.	
  	
  In	
  Nablus,	
  by	
  contrast,	
  the	
  

patterns	
  show	
  dramatic	
  changes	
  in	
  proportional	
  frequency	
  over	
  time,	
  but	
  they	
  are	
  
remarkably	
  consistent	
  and	
  usually	
  characterized	
  by	
  narrowly	
  conceived	
  and	
  clear	
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strategies.	
  	
  It	
  seems,	
  therefore,	
  that	
  beneficiary	
  patterns	
  reflect	
  conscious	
  strategies	
  
that	
  are	
  shaped	
  by	
  local	
  circumstances.	
  	
  At	
  the	
  same	
  time,	
  there	
  is	
  no	
  doubt	
  that	
  

they	
  are	
  also	
  shaped	
  by	
  contemporary	
  notions	
  of	
  what	
  family	
  is,	
  especially	
  when	
  it	
  
comes	
  to	
  gender	
  and	
  property	
  devolution	
  strategies	
  and	
  to	
  the	
  boundaries	
  drawn	
  
between	
  the	
  conjugal	
  and	
  extended	
  family	
  worlds.	
  	
  

What	
  the	
  patterns	
  tell	
  us	
  once	
  plugged	
  into	
  a	
  comparative	
  and	
  diachronic	
  

grid	
  is	
  nothing	
  short	
  of	
  stunning.	
  	
  As	
  detailed	
  in	
  Figure	
  3,	
  ninety-‐nine	
  percent	
  of	
  

family	
  waqfs	
  endowed	
  in	
  Tripoli	
  during	
  the	
  Early	
  Modern	
  period	
  (1660s-‐1730s)	
  

follow	
  Patterns	
  One	
  and	
  Two,	
  both	
  of	
  which	
  include	
  female	
  children.	
  	
  	
  In	
  Nablus,	
  by	
  

contrast,	
  the	
  figure	
  is	
  only	
  forty-‐seven	
  percent.	
  	
  Indeed	
  that	
  figure	
  would	
  even	
  be	
  
less	
  for	
  Nablus	
  were	
  it	
  not	
  for	
  the	
  fact	
  that	
  90%	
  of	
  female	
  endowers	
  designated	
  

Pattern	
  II	
  compared	
  to	
  only	
  30%	
  of	
  the	
  male	
  endowers.	
  	
  Conversely,	
  not	
  one	
  family	
  
waqf	
  in	
  Tripoli	
  during	
  the	
  Early	
  Modern	
  period	
  excludes	
  female	
  children	
  and/or	
  

their	
  progeny,	
  whereas	
  in	
  Nablus,	
  that	
  figure	
  stands	
  at	
  53%.	
  	
  An	
  even	
  more	
  dramatic	
  
contrast	
  is	
  that	
  95%	
  of	
  males	
  endowers	
  in	
  Tripoli	
  not	
  only	
  included	
  female	
  children;	
  
half	
  of	
  them	
  designated	
  equal	
  shares	
  between	
  the	
  sexes,	
  which	
  is	
  simply	
  unheard	
  of	
  
in	
  Nablus.	
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Figure	
  3	
  
Incidence	
  of	
  Beneficiary	
  Patterns	
  in	
  Dhurri	
  Waqfs	
  Endowed	
  	
  
By	
  Men	
  and	
  Women	
  in	
  Tripoli	
  and	
  Nablus,	
  Early	
  Modern	
  Period	
  (1650s-‐
1730s)	
  

	
  
	
  

Male	
  

Female	
  

9	
  

(20%)	
  

(33%)	
  

Pattern	
  Two	
  

(41%)	
  

2	
  

Total	
  

8	
  

17	
  

(53%)	
  

(80%)	
  

(63%)	
  

Pattern	
  Three	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

Pattern	
  Four	
  

-‐	
  

-‐	
  

Other	
  

1	
  

Total	
  

17	
  

Pattern	
  One	
  

7	
  

	
  

	
  (100%)	
  

Sources:	
  TICR:	
  1-‐6	
  ;	
  NICR:	
  1-‐6.	
  

	
  

Tripoli	
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Nablus	
  

Male	
  

Female	
  

Total	
  

8	
  

8	
  

16	
  

(30%)	
  

(89%)	
  

(47%)	
  

13	
  

14	
  

(48%)	
  

1	
  

-‐	
  

5	
  

-‐	
  

5	
  

-‐	
  

1	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

10	
  

27	
  

27	
  

9	
  

36	
  

9	
  

	
  

(100%)	
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(100%)	
  

1	
  

(100%)	
  
	
  

-‐	
  

(100%)	
  

1	
  

(39%)	
  

	
  

(100%)	
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Figure	
  4	
  
Incidence	
  of	
  Beneficiary	
  Patterns	
  in	
  Dhurri	
  Waqfs	
  Endowed	
  	
  
By	
  Men	
  and	
  Women	
  in	
  Tripoli	
  and	
  Nablus,	
  1800-‐1860	
  

	
  
	
  

Pattern	
  One	
  
Pattern	
  Two	
  

	
  

Tripoli	
  

Male	
  

Female	
  

(25.5%)	
  

26	
  

Total	
  

(30%)	
  

(28%)	
  

57	
  

122	
  

23	
  

65	
  

49	
  

(69%)	
  

Nablus	
  

Male	
  

Female	
  

Total	
  

10	
  

6	
  

	
  

16	
  

-‐	
  

-‐	
  

	
  

-‐	
  

Pattern	
  Three	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

79	
  

10	
  

(11.5%)	
  

(65%)	
  

(59%)	
  

(64.5%)	
  

Pattern	
  Four	
  

1	
  

3	
  

4	
  

32	
  

1	
  

33	
  
(24%)	
  

Other	
  

1	
  

-‐	
  

1	
  

-‐	
  

	
  

-‐	
  

-‐	
  

Total	
  

90	
  

86	
  

176	
  

121	
  

17	
  

138	
  

	
  
	
  

(100%)	
  

	
  
	
  

(100%)	
  

(100%)	
  

(26.5%)	
  

(100%)	
  

(100%)	
  

89	
  

(100%)	
  

Sources:	
  TICR:	
  29,	
  30-‐33,	
  35,	
  36,	
  42-‐50,	
  52,	
  54,	
  55,	
  57,	
  59-‐63,	
  66,	
  69;	
  NICR:	
  6-‐12.	
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The	
  gap	
  widens	
  considerably	
  for	
  the	
  Modern	
  Period.7	
  	
  	
  As	
  can	
  be	
  seen	
  in	
  

Figure	
  5.4,	
  an	
  overwhelming	
  97%	
  of	
  family	
  waqfs	
  of	
  Tripoli	
  include	
  female	
  children,	
  
compared	
  to	
  a	
  meager	
  11%,	
  in	
  Nablus.	
  	
  	
  Put	
  in	
  reverse,	
  89%	
  of	
  the	
  family	
  waqfs	
  in	
  

Nablus	
  exclude	
  females,	
  compared	
  to	
  only	
  2%	
  of	
  Tripoli’s.	
  	
  

No	
  matter	
  how	
  the	
  numbers	
  are	
  sliced,	
  it	
  is	
  clear	
  that	
  the	
  family	
  waqfs	
  of	
  

Tripoli	
  inhabit	
  the	
  end	
  of	
  the	
  spectrum	
  of	
  possibilities	
  that	
  is	
  closer	
  to	
  Islamic	
  

inheritance	
  rules	
  which	
  includes	
  females,	
  and	
  even	
  goes	
  further,	
  as	
  about	
  one-‐third	
  
specify	
  equal	
  shares	
  for	
  males	
  and	
  females.	
  	
  In	
  contrast,	
  the	
  family	
  waqfs	
  of	
  Nablus	
  
inhabit	
  the	
  opposite	
  side	
  of	
  the	
  spectrum	
  that	
  is	
  closer	
  to	
  the	
  fairly	
  widespread	
  
cultural	
  ideal	
  of	
  the	
  patriline	
  as	
  the	
  site	
  of	
  property	
  devolution,	
  and	
  goes	
  even	
  

further	
  still	
  by	
  excluding	
  not	
  just	
  the	
  female’s	
  progeny,	
  but	
  daughters	
  altogether.	
  
These	
  results,	
  completely	
  unexpected	
  when	
  I	
  began	
  my	
  research,	
  cast	
  into	
  bold	
  

relief	
  the	
  degree	
  of	
  regional	
  differentiation	
  that	
  is	
  possible	
  within	
  the	
  same	
  cultural	
  
zone,	
  the	
  same	
  legal	
  framework,	
  and	
  the	
  same	
  political	
  structure.	
  	
  Before	
  analyzing	
  
each	
  beneficiary	
  pattern	
  separately	
  through	
  case	
  studies,	
  it	
  is	
  useful	
  to	
  note	
  some	
  
general	
  difference	
  between	
  Nablus	
  and	
  Tripoli	
  when	
  it	
  comes	
  to	
  designating	
  
beneficiaries	
  other	
  than	
  one’s	
  children.	
  	
  	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

7	
  It	
  is	
  remarkable	
  that	
  the	
  total	
  of	
  family	
  waqfs	
  endowed	
  in	
  Tripoli	
  during	
  this	
  

period	
  as	
  a	
  percentage	
  of	
  total	
  waqf	
  (176	
  out	
  of	
  230)	
  is	
  77%,	
  exactly	
  the	
  same	
  as	
  the	
  
early	
  period.	
  	
  The	
  remaining	
  53	
  waqfs	
  are	
  18	
  khayri	
  and	
  35	
  mixed.	
  	
  The	
  situation	
  
could	
  not	
  be	
  more	
  different	
  for	
  Nablus,	
  where	
  the	
  percentage	
  of	
  family	
  waqf	
  to	
  total	
  
waqfs	
  jumped	
  from	
  73%	
  in	
  early	
  period	
  to	
  96%	
  in	
  the	
  later	
  period	
  (138out	
  of	
  144).	
  
The	
  remaining	
  six	
  are	
  evenly	
  divided	
  between	
  khayri	
  and	
  mixed.	
  
.	
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Figure	
  5	
  
Simplified	
  Outline	
  of	
  Differences	
  in	
  waqfs	
  of	
  Nablus	
  and	
  Tripoli:	
  	
  
1660s-‐1730s,	
  1800-‐1860	
  
	
  
Point	
  of	
  
Tripoli	
  
Nablus	
  
Comparison	
  
What	
  Kinds	
  of	
  
¥ Family	
  (75%)	
  
¥ Family	
  (96%)	
  
Waqfs?	
  
¥ Mixed	
  	
  	
  
¥ Mixed	
  
¥ Charitable	
  
¥ Charitable	
  
By	
  Whom?	
  
¥ Mostly	
  middle	
  
¥ Mostly	
  upper	
  
stratum	
  
stratum	
  
¥ Half	
  by	
  women	
  
¥ Very	
  few	
  by	
  women	
  
¥ Joint	
  waqfs	
  rare	
  
¥ Joint	
  waqfs	
  common	
  
For	
  Whom?	
  
¥ Primarily	
  for	
  conjugal	
  
¥ Primarily	
  for	
  
family	
  
Patriline	
  
¥ Females	
  Included	
  	
  
¥ Females	
  Excluded	
  
Types	
  of	
  
¥ Agricultural	
  
¥ Residential	
  
Property	
  Most	
  
¥ Residential	
  
¥ Commercial	
  
to	
  Least	
  
¥ Commercial	
  
¥ Agricultural	
  
Change	
  over	
  
Imperceptible	
  
Clear	
  shifts	
  
time	
  
Good	
  Deeds	
  	
  
Usual	
  
Unusual	
  
Charitable	
  
Quarter	
  specific	
  	
  
City	
  as	
  a	
  whole	
  	
  
ends	
  
Small	
  waqfs	
  	
  
Many	
  
Few	
  
Large	
  waqfs	
  
Few	
  
Many	
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A	
  Tale	
  of	
  Two	
  Waqfs	
  

The	
  following	
  two	
  examples,	
  one	
  from	
  each	
  city,	
  nicely	
  illustrate	
  some	
  of	
  the	
  

above	
  points.	
  The	
  first	
  is	
  a	
  lawsuit	
  registered	
  in	
  the	
  Tripoli	
  Shari`a	
  Court	
  records	
  on	
  

July	
  2,	
  1857	
  between	
  members	
  of	
  the	
  `Asbiyya	
  extended	
  family	
  or,	
  as	
  phrased	
  in	
  the	
  
title	
  of	
  the	
  document,	
  bani	
  `Asbiyya:	
  i.e.,	
  the	
  progeny,	
  through	
  the	
  male	
  line,	
  of	
  a	
  
common	
  ancestor	
  called	
  `Asbiyya.8	
  	
  On	
  that	
  day	
  Shaykh	
  `Abd	
  al-‐Ghani,	
  the	
  great	
  

grandson	
  of	
  	
  Safi	
  `Asbiyya	
  came	
  before	
  the	
  judge	
  of	
  the	
  Shari`a	
  court	
  and	
  claimed	
  

that	
  the	
  two	
  living	
  daughters	
  of	
  his	
  father’s	
  paternal	
  uncle,	
  Shaykh	
  Mustafa	
  son	
  of	
  

Safi	
  `Asbiyya,	
  have	
  taken	
  possession	
  of	
  the	
  property	
  that	
  he	
  and	
  his	
  brother	
  Hasan	
  

should	
  have	
  inherited	
  by	
  right	
  of	
  ta`assub	
  (nearest	
  agnates)	
  because	
  Shaykh	
  Mustafa	
  

fathered	
  three	
  daughters	
  and	
  no	
  sons.	
  Furthermore,	
  they	
  argued,	
  they	
  are	
  the	
  only	
  
living	
  agnates	
  of	
  Shaykh	
  Mustafa	
  as	
  they	
  proved	
  in	
  a	
  lawsuit	
  concluded	
  the	
  day	
  

previous.	
  	
  They	
  requested	
  that	
  the	
  judge	
  order	
  Sayyida	
  Sharifa	
  and	
  Sayyida	
  Hasna	
  

(the	
  third	
  daughter	
  of	
  Shaykh	
  Mustafa,	
  Sayyida	
  Badra,	
  died	
  a	
  month	
  earlier	
  in	
  June,	
  
1857)	
  to	
  hand	
  over	
  one-‐third	
  of	
  the	
  property	
  of	
  their	
  father.9	
  	
  At	
  stake	
  was	
  a	
  large	
  
house	
  (dar)	
  containing	
  many	
  rooms	
  (buyut)	
  and	
  shares	
  in	
  six	
  small	
  olive	
  groves.	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8

TICR, 36:90-91.
Shaykh Mustafa died long prior to this lawsuit and this belated action was probably precipitated
by the death of Badra, the oldest daughter.

9
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Lawsuit	
  in	
  Tripoli,	
  1857	
  
	
  
Safi	
  Asbiya	
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  Ali	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Badra	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Sharifa	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Hasna	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  Defendants	
  
Claim	
  father	
  Endowed	
  estate	
  
as	
  waqf	
  in	
  1828	
  exclusively	
  for	
  
his	
  daughters	
  and	
  their	
  
progenies	
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  plaintiffs	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
Claim	
  1/3	
  of	
  estate	
  by	
  right	
  of	
  closest	
  living	
  
aganates	
  to	
  a	
  man	
  with	
  only	
  female	
  heirs	
  
	
  
	
  
Ruling:	
  In	
  favor	
  of	
  defendants	
  on	
  basis	
  of	
  witnesses	
  and	
  a	
  legal	
  waqf	
  deed.	
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  When	
  asked	
  to	
  respond,	
  Sayyid	
  `Abd	
  al-‐Qadir	
  al-‐Kharbutli,	
  husband	
  of	
  Sayyida	
  
Hasna	
  and	
  the	
  legal	
  representative	
  (wakil)	
  of	
  the	
  defendants,	
  admitted	
  that	
  the	
  

plaintiff’s	
  claims,	
  including	
  those	
  specifying	
  the	
  types	
  and	
  amounts	
  of	
  property	
  as	
  
well	
  as	
  their	
  relation	
  to	
  the	
  defendants,	
  were	
  all	
  true.	
  	
  However,	
  he	
  added,	
  on	
  

February	
  22,	
  1828,	
  Shaykh	
  Mustafa,	
  while	
  still	
  in	
  sound	
  mind	
  and	
  body,	
  endowed	
  all	
  
this	
  property	
  as	
  a	
  family	
  waqf.	
  	
  The	
  designated	
  beneficiaries	
  of	
  this	
  waqf	
  were	
  his	
  

current	
  children	
  (then	
  the	
  three	
  daughters)	
  and	
  any	
  future	
  children	
  that	
  God	
  might	
  

bestow	
  on	
  him	
  (awladahu	
  al-‐mawjudin	
  wa	
  mann	
  sayahdithuhu	
  Allah),	
  the	
  male	
  child	
  
entitled	
  to	
  the	
  share	
  of	
  two	
  females	
  (lil-‐dhakar	
  mithlu	
  hazz	
  al-‐unthayayn),	
  plus	
  his	
  
wife	
  Sayyida	
  Amina	
  daughter	
  of	
  Mustafa	
  Fahd.	
  	
  His	
  wife’s	
  share	
  was	
  to	
  be	
  equal	
  to	
  

that	
  of	
  one	
  female	
  child	
  and	
  she	
  was	
  to	
  receive	
  it	
  after	
  her	
  husband’s	
  death	
  and	
  for	
  
as	
  long	
  as	
  she	
  lived.	
  	
  After	
  his	
  children	
  and	
  wife,	
  the	
  revenues	
  of	
  the	
  waqf	
  were	
  to	
  

pass	
  to	
  his	
  children’s	
  children,	
  again	
  the	
  male	
  having	
  the	
  share	
  of	
  two	
  females,	
  then	
  

to	
  his	
  children’s	
  children’s	
  children	
  and	
  so	
  on.	
  	
  Only	
  after	
  the	
  extinction	
  of	
  his	
  direct	
  
line	
  of	
  descent	
  were	
  the	
  revenues	
  of	
  the	
  waqf	
  to	
  pass	
  to	
  Shaykh	
  Mustafa’s	
  brother,	
  
Hajj	
  Muhammad	
  (the	
  grandfather	
  of	
  the	
  plaintiff)	
  ,	
  then	
  to	
  his	
  brother’s	
  progeny	
  
according	
  to	
  the	
  same	
  conditions.	
  After	
  the	
  end	
  of	
  his	
  and	
  his	
  brother’s	
  lines	
  of	
  

descent	
  the	
  revenues	
  were	
  to	
  be	
  allocated	
  first	
  to	
  the	
  Holy	
  Sanctuaries	
  in	
  Mecca	
  and	
  
Medina	
  and,	
  after	
  their	
  demise,	
  to	
  the	
  poor	
  of	
  Tripoli.	
  	
  The	
  defendant’s	
  legal	
  

representative	
  then	
  produced	
  the	
  waqf	
  document	
  complete	
  with	
  the	
  seal	
  of	
  the	
  

Shari`a	
  court	
  judge	
  at	
  that	
  time.	
  	
  After	
  inspecting	
  the	
  document	
  and	
  listening	
  to	
  the	
  
testimony	
  of	
  two	
  credible	
  witnesses	
  produced	
  by	
  the	
  defendants’	
  representative,	
  
the	
  judge	
  ruled	
  in	
  the	
  daughters’	
  favor	
  and	
  against	
  their	
  agnates.	
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  The	
  use	
  of	
  the	
  appellation	
  “bani”	
  in	
  front	
  of	
  the	
  family	
  name,	
  `Asbiyya,	
  at	
  the	
  top	
  of	
  
the	
  documents	
  indicates	
  that	
  the	
  litigants	
  were	
  seen	
  by	
  the	
  court	
  to	
  possess	
  or	
  at	
  

least	
  represented	
  themselves	
  as	
  possessing	
  a	
  certain	
  solidarity	
  (`asabiyya)	
  through	
  

the	
  male	
  line.	
  	
  A	
  strong	
  asabiyya,	
  theoretically	
  speaking,	
  enhanced	
  an	
  extended	
  
family’s	
  status	
  in	
  the	
  community,	
  gave	
  its	
  leaders	
  political	
  clout	
  based	
  on	
  the	
  

number	
  of	
  adult	
  males	
  and	
  the	
  strength	
  of	
  their	
  networks	
  and	
  gave	
  all	
  the	
  male	
  

members	
  an	
  incentive	
  to	
  consolidate	
  and	
  protect	
  the	
  patrimony	
  of	
  this	
  extended	
  

family	
  group	
  within	
  their	
  hands.	
  	
  It	
  is	
  clear,	
  however,	
  that	
  shaykh	
  Mustafa,	
  forced	
  to	
  

choose	
  between	
  providing	
  for	
  his	
  daughters	
  and	
  wife	
  or	
  keeping	
  his	
  property	
  within	
  
the	
  `Asbiyya	
  family	
  as	
  defined	
  by	
  the	
  male	
  line,	
  decided	
  to	
  take	
  the	
  former	
  course.	
  	
  

That	
  is,	
  he	
  favored	
  his	
  conjugal	
  family,	
  despite	
  the	
  absence	
  of	
  sons,	
  and	
  excluded	
  his	
  
closest	
  agnates	
  for	
  the	
  foreseeable	
  future.	
  	
  In	
  so	
  doing,	
  he	
  most	
  certainly	
  knew	
  that	
  

this	
  property	
  will	
  eventually	
  pass	
  into	
  hands	
  of	
  non-‐family	
  members	
  -‐-‐usually	
  called	
  
“outsiders”	
  (ajanib,	
  s.	
  ajnabi:	
  literally	
  “strangers”	
  or	
  “foreigners”)	
  in	
  the	
  court	
  

records-‐-‐	
  when	
  his	
  daughters	
  married	
  and	
  had	
  children.	
  	
  In	
  fact,	
  this	
  was	
  exactly	
  

what	
  happened	
  and	
  it	
  is	
  no	
  coincidence	
  that	
  the	
  husband	
  of	
  one	
  of	
  the	
  daughters	
  
was	
  their	
  legal	
  representative	
  in	
  this	
  lawsuit.	
  

	
  	
  	
  	
  	
  In	
  Nablus,	
  however,	
  the	
  same	
  situation	
  provoked	
  a	
  different	
  property	
  

transmission	
  strategy.	
  On	
  November	
  19,	
  1827,	
  Ahmad	
  son	
  of	
  Hajj	
  Isma`il	
  Fatayir,	
  

faced	
  with	
  the	
  quandary	
  of	
  having	
  two	
  daughters	
  and	
  no	
  sons	
  and	
  with	
  the	
  fact	
  that	
  
his	
  brother	
  recently	
  died	
  leaving	
  behind	
  male	
  children,	
  decided	
  to	
  endow	
  his	
  

residential	
  property	
  plus	
  a	
  storage	
  room	
  (makhzan)	
  to	
  his	
  two	
  daughters	
  but	
  not	
  to	
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his	
  daughter’s	
  children.10	
  	
  Rather,	
  the	
  daughters	
  would	
  have	
  the	
  right	
  to	
  live	
  in	
  this	
  
property	
  but	
  their	
  shares,	
  after	
  death,	
  would	
  revert	
  to	
  his	
  deceased	
  brother’s	
  male	
  
children,	
  then	
  to	
  their	
  male	
  children	
  and	
  so	
  on.	
  	
  Clearly,	
  Ahmad	
  Fatayir	
  divided	
  his	
  
loyalties	
  between	
  the	
  conjugal	
  and	
  extended	
  family	
  worlds	
  in	
  the	
  way	
  he	
  thought	
  

best.	
  	
  He	
  provided	
  for	
  his	
  daughters	
  until	
  their	
  death	
  but,	
  by	
  excluding	
  his	
  daughters’	
  
children	
  in	
  favor	
  of	
  his	
  brother’s	
  children,	
  he	
  made	
  sure	
  that	
  his	
  property	
  remained	
  
within	
  the	
  Fatayir	
  family	
  as	
  defined	
  by	
  the	
  male	
  line.	
  	
  True,	
  it	
  is	
  conceivable	
  that	
  if	
  
his	
  brother	
  had	
  not	
  died	
  before	
  him,	
  he	
  would	
  not	
  have	
  felt	
  responsible	
  for	
  his	
  

nephews	
  and	
  he	
  might	
  have	
  chosen	
  to	
  include	
  his	
  daughter’s	
  line	
  of	
  descent	
  as	
  

beneficiaries	
  in	
  the	
  waqf.	
  But	
  if	
  Ahmad	
  Fatayir	
  had	
  actually	
  taken	
  this	
  alternate	
  

course,	
  his	
  case	
  would	
  have	
  gone	
  against	
  the	
  grain	
  because	
  the	
  vast	
  majority	
  of	
  the	
  
family	
  waqfs	
  established	
  in	
  Nablus	
  during	
  this	
  period	
  specifically	
  excluded	
  the	
  

descendants	
  of	
  the	
  female	
  children	
  of	
  the	
  endower	
  from	
  benefiting	
  from	
  revenues	
  of	
  
the	
  waqf	
  	
  in	
  favor	
  of	
  	
  including	
  only	
  the	
  male	
  children’s	
  line	
  of	
  descent.	
  

	
  	
  	
  	
  	
  Judging	
  from	
  this	
  case,	
  the	
  key	
  assumption	
  under-‐girding	
  how	
  an	
  

individual	
  in	
  Nablus	
  negotiated	
  between	
  the	
  conjugal	
  and	
  extended	
  family	
  worlds	
  is	
  

that	
  anything	
  less	
  than	
  the	
  social	
  construction	
  of	
  family	
  property	
  as	
  primarily	
  a	
  male	
  
domain	
  undermines	
  the	
  wealth,	
  status	
  and	
  power	
  of	
  the	
  family	
  as	
  a	
  whole.	
  	
  Indeed,	
  
the	
  fear	
  was	
  that	
  the	
  family	
  would	
  cease	
  to	
  exist	
  as	
  a	
  corporate	
  unit	
  in	
  the	
  larger	
  
society.	
  	
  The	
  rules	
  of	
  inclusion	
  and	
  exclusion	
  into	
  the	
  material	
  base	
  of	
  a	
  family,	
  

however,	
  were	
  not	
  absolute.	
  	
  In	
  the	
  above	
  example,	
  Ahmad	
  Fatayir	
  allowed	
  his	
  

daughters	
  access	
  and	
  control	
  of	
  the	
  property	
  until	
  their	
  death,	
  thus	
  delaying	
  the	
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transfer	
  to	
  his	
  brother’s	
  children.	
  	
  In	
  so	
  doing,	
  he	
  affirmed	
  that	
  his	
  daughters	
  are	
  full	
  
members	
  of	
  the	
  Fatayir	
  family	
  in	
  as	
  far	
  as	
  its	
  material	
  base	
  is	
  concerned,	
  while	
  his	
  

grandchildren	
  from	
  them	
  are	
  not.	
  	
  In	
  other	
  words,	
  the	
  property	
  devolution	
  strategy	
  
of	
  Ahmad	
  Fatayir	
  drew	
  both	
  temporal	
  and	
  kinship	
  boundaries	
  in	
  the	
  social	
  

construction	
  of	
  family	
  property.	
  	
  Rights	
  of	
  access	
  to	
  property	
  changed	
  over	
  time	
  and	
  
depended	
  very	
  much	
  on	
  the	
  sex	
  and	
  status	
  of	
  the	
  individual	
  involved.	
  
	
  

	
  

The	
  Political	
  and	
  Moral	
  Economies	
  of	
  Difference	
  

two	
  sets	
  of	
  tentative	
  explanations	
  for	
  these	
  divergence	
  and	
  their	
  implications	
  to	
  

our	
  understanding	
  of	
  the	
  social	
  history	
  of	
  the	
  early	
  modern	
  and	
  modern	
  Middle	
  East.	
  
The	
  first	
  set	
  of	
  explanations	
  links	
  devolution	
  strategies	
  to	
  differences	
  in	
  the	
  political	
  
economies	
  of	
  Nablus	
  and	
  Tripoli.	
  There	
  is	
  a	
  clear	
  and	
  tangible	
  variance	
  in	
  the	
  

economic	
  profile	
  of	
  propertied	
  families	
  in	
  Tripoli	
  and	
  Nablus	
  which	
  shaped	
  their	
  

respective	
  world	
  views.	
  	
  The	
  key	
  factor	
  is	
  nature	
  of	
  	
  women’s	
  access	
  to	
  agricultural	
  
wealth.	
  

	
  Nablus	
  lies	
  in	
  a	
  narrow	
  interior	
  valley	
  sandwiched	
  between	
  to	
  steep	
  hills.	
  	
  

The	
  key	
  source	
  of	
  wealth	
  in	
  Nablus	
  during	
  this	
  period	
  was	
  access	
  to	
  and	
  control	
  of	
  
the	
  rural	
  surplus:	
  Cotton,	
  grains,	
  legumes,	
  olive	
  oil.	
  	
  This	
  surplus	
  was	
  produced	
  in	
  

the	
  	
  “dry	
  belt”	
  of	
  peasant-‐held	
  lands	
  that	
  legally	
  belonged	
  to	
  the	
  Ottoman	
  State	
  (miri	
  
land).	
  	
  Wealth	
  was	
  made	
  through	
  cultivating,	
  over	
  several	
  generations,	
  cultural,	
  

political,	
  and	
  money	
  lending	
  trade	
  networks	
  between	
  small	
  landholding	
  peasantry	
  
with	
  heads	
  of	
  merchant	
  families	
  which	
  channeled	
  this	
  surplus	
  into	
  the	
  city	
  for	
  
processing	
  and	
  marketing.	
  	
  Maintenance	
  of	
  these	
  networks	
  required	
  constant	
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shuttling	
  back	
  and	
  forth	
  by	
  male	
  peasants	
  and	
  male	
  merchants.	
  	
  Women	
  were	
  shut	
  
out	
  of	
  these	
  vertical	
  networks.	
  87%	
  of	
  waqfs	
  endowed	
  by	
  women	
  in	
  Nablus	
  were	
  

urban	
  real	
  estate	
  and	
  focused	
  almost	
  exclusively	
  on	
  residential	
  property.	
  Moreover,	
  
increased	
  competition	
  and	
  concentration	
  of	
  wealth	
  since	
  the	
  1820s	
  in	
  Nablus	
  

militated	
  for	
  even	
  more	
  exclusionary	
  property	
  devolution	
  strategies,	
  the	
  decline	
  in	
  
the	
  number	
  of	
  female	
  endowers	
  in	
  Nablus	
  (80%	
  are	
  dated	
  prior	
  to	
  1822)	
  and	
  the	
  
increase	
  in	
  joint	
  endowments	
  by	
  brothers	
  or	
  close	
  agnates.	
  

In	
  Tripoli,	
  the	
  majority	
  of	
  propertied	
  families	
  relied	
  on	
  ownership	
  of	
  hugely	
  

profitable	
  and	
  very	
  large	
  green	
  belt	
  of	
  irrigated	
  orchards	
  that	
  had	
  the	
  status	
  of	
  

private	
  personal	
  property.	
  Women	
  directly	
  owned	
  and	
  managed	
  these	
  properties	
  

almost	
  exclusively	
  taken	
  up	
  by	
  mulberry	
  (for	
  silk	
  industry),	
  citrus	
  (Women	
  did	
  not	
  
necessarily	
  work	
  these	
  properties	
  but	
  managed	
  lease,	
  sharecropping,	
  and	
  trade	
  

from	
  a	
  distance.	
  for	
  export),	
  and	
  olive	
  (for	
  consumption	
  and	
  soap	
  industry)	
  trees.	
  	
  
The	
  importance	
  of	
  this	
  sector	
  can	
  be	
  seen	
  in	
  the	
  social	
  profile	
  of	
  the	
  

endowers	
  and	
  the	
  types	
  of	
  property	
  endowed.	
  	
  Roughly	
  50%	
  of	
  family	
  waqfs	
  in	
  
Tripoli	
  were	
  endowed	
  by	
  women,	
  compared	
  to	
  10%	
  in	
  Nablus.	
  As	
  to	
  types	
  of	
  

property,	
  over	
  40%	
  of	
  the	
  total	
  number	
  of	
  waqfs	
  established	
  in	
  Tripoli	
  endowed	
  
solely	
  agricultural	
  properties	
  as	
  compared	
  to	
  only	
  4%	
  for	
  Nablus.	
  	
  	
  

The	
  contrast,	
  therefore,	
  is	
  between,	
  on	
  the	
  one	
  hand,	
  what	
  one	
  might	
  call	
  the	
  

horizontal	
  practices	
  of	
  managing	
  privately	
  owned	
  and/or	
  rented	
  waqf	
  lands	
  

attached	
  to	
  the	
  city	
  devoted	
  primarily	
  to	
  irrigated	
  horticulture;	
  	
  And,	
  on	
  the	
  other	
  

hand,	
  the	
  vertical	
  practices	
  of	
  managing	
  surplus	
  extraction	
  networks	
  linking	
  urban	
  
merchant	
  families	
  to	
  semi-‐autonomous	
  outlying	
  villages	
  in	
  the	
  folding	
  hills	
  of	
  the	
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interior.	
  	
  The	
  “horizontal,”	
  which	
  obtains	
  in	
  Tripoli,	
  encourages	
  strategies	
  that	
  favor	
  

the	
  conjugal	
  family	
  unit,	
  that	
  attach	
  great	
  importance	
  to	
  affective	
  ties,	
  and	
  that	
  allow	
  
for	
  a	
  more	
  prominent	
  role	
  by	
  women	
  in	
  property	
  relations.	
  	
  

The	
  “vertical,”	
  which	
  obtains	
  in	
  Nablus,	
  favors	
  the	
  formation	
  of	
  patrilineal	
  multi-‐

nuclear,	
  multi-‐generational	
  households.	
  Waqfs	
  become	
  cornerstones	
  for	
  the	
  
establishment	
  of	
  male	
  lineages	
  as	
  discrete	
  corporate	
  structures	
  within	
  the	
  

topography	
  of	
  the	
  city.	
  	
  The	
  property	
  portfolio	
  of	
  the	
  patriline,	
  the	
  integrity	
  of	
  the	
  
residential	
  compound	
  as	
  a	
  male-‐defined	
  social	
  space,	
  the	
  geographical	
  fixity	
  and	
  

permanence	
  of	
  this	
  space,	
  and	
  the	
  hierarchical	
  relations	
  based	
  on	
  gender	
  and	
  age	
  -‐-‐

are	
  all	
  aggressively	
  pursued	
  and	
  policed.	
  	
  At	
  critical	
  moments	
  in	
  the	
  alternating	
  life	
  

cycle	
  of	
  division	
  and	
  reconsolidation,	
  discipline	
  and	
  continuity	
  are	
  often	
  achieved	
  at	
  
the	
  expense	
  of	
  females	
  and	
  the	
  young.	
  	
  

On	
  the	
  level	
  of	
  moral	
  economy,	
  the	
  explanations	
  propose	
  a	
  link	
  between	
  the	
  

social	
  and	
  cultural	
  role	
  of	
  religious	
  institutions	
  and	
  networks,	
  and	
  the	
  formation	
  of	
  
discrete	
  regional	
  traditions	
  in	
  the	
  design	
  of	
  property	
  devolution	
  strategies.	
  	
  In	
  
Tripoli	
  we	
  find	
  a	
  large	
  and	
  well-‐funded	
  religious	
  establishment	
  that	
  is	
  semi-‐

autonomous,	
  internally	
  differentiated,	
  and	
  characterized	
  by	
  strong	
  regional	
  and	
  
imperial	
  links.	
  	
  In	
  Nablus,	
  we	
  find	
  a	
  small,	
  homegrown	
  religious	
  establishment	
  

confined	
  to	
  a	
  few	
  families	
  who	
  are	
  organically	
  linked	
  to	
  the	
  internal	
  power	
  struggles,	
  
economic	
  competition,	
  and	
  political	
  factions	
  within	
  the	
  city	
  itself.	
  	
  Tripoli’s	
  religious	
  
establishment	
  deeply	
  influenced	
  the	
  spiritual	
  and	
  moral	
  order	
  of	
  the	
  city,	
  

inculcating	
  a	
  mentality	
  that	
  prizes	
  consistency	
  in	
  following	
  the	
  letter	
  and	
  spirit	
  of	
  
the	
  Islamic	
  legal	
  norms,	
  and	
  that	
  promotes	
  property	
  devolution	
  strategies	
  that	
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pursue	
  both	
  earthly	
  and	
  heavenly	
  rewards.	
  Waqf	
  endowers	
  in	
  Tripoli	
  routinely	
  set	
  

aside	
  considerable	
  sums	
  for	
  ulama-‐managed	
  and	
  controlled	
  charitable	
  and	
  religious	
  
purposes,	
  and	
  that	
  was	
  but	
  a	
  part	
  of	
  what	
  amounts	
  to	
  voluntary	
  self-‐imposed	
  
cultural	
  tax	
  on	
  the	
  part	
  of	
  population.	
  	
  

	
  In	
  Nablus,	
  by	
  contrast,	
  family	
  waqfs	
  virtually	
  ignore	
  the	
  funding	
  of	
  charitable	
  

and	
  religious	
  projects,	
  except	
  for	
  narrow	
  purposes	
  and	
  only	
  in	
  a	
  tightly	
  controlled	
  
manner.	
  	
  In	
  this	
  city,	
  property	
  devolution	
  strategies	
  allocate	
  all	
  revenues	
  to	
  one’s	
  

own	
  progeny,	
  and	
  attach	
  conditions	
  that	
  transgress	
  the	
  spirit	
  though	
  not	
  necessarily	
  
the	
  letter	
  of	
  Islamic	
  rules	
  of	
  inheritance.	
  These	
  conditions	
  are	
  not	
  softened,	
  much	
  

less	
  resisted	
  by	
  the	
  ulama	
  of	
  Nablus	
  in	
  the	
  interest	
  of	
  normative	
  consistency.	
  On	
  the	
  

contrary,	
  members	
  of	
  leading	
  religious	
  families	
  often	
  initiate	
  the	
  formulation	
  of	
  new	
  
(and	
  ever	
  more	
  restrictive)	
  practices	
  over	
  time.	
  	
  Also	
  very	
  much	
  unlike	
  the	
  case	
  in	
  
Tripoli,	
  where	
  the	
  religious	
  establishment	
  acts	
  as	
  a	
  buffer	
  or	
  shock	
  absorber,	
  

property	
  devolution	
  practices	
  in	
  Nablus	
  are	
  characterized	
  by	
  abrupt	
  changes	
  over	
  
time	
  that	
  clearly	
  correspond	
  to	
  larger	
  political	
  and	
  economic	
  shifts.	
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CONCLUSION	
  
The	
  dramatic	
  differences	
  between	
  the	
  two	
  cities	
  when	
  it	
  comes	
  to	
  gender	
  and	
  

property	
  devolution	
  strategies	
  as	
  indicated	
  in	
  waqf	
  endowments	
  might	
  be	
  over-‐
exaggerated.	
  	
  After	
  all,	
  the	
  institution	
  of	
  waqf	
  is	
  only	
  one	
  element	
  in	
  the	
  overall	
  

system	
  of	
  property	
  devolution	
  which,	
  ideally,	
  ought	
  to	
  be	
  studied	
  as	
  an	
  integrated	
  
whole.	
  	
  Of	
  the	
  other	
  options	
  available	
  to	
  propertied	
  individuals	
  and	
  families,	
  the	
  

inclusion	
  or	
  exclusion	
  of	
  potential	
  marriage	
  partners	
  is	
  perhaps	
  the	
  most	
  important.	
  
Were	
  it	
  possible,	
  a	
  study	
  of	
  marriage	
  strategies,	
  for	
  example,	
  may	
  not	
  exhibit	
  such	
  a	
  

fundamental	
  opposition	
  between	
  the	
  two	
  cities.	
  The	
  endowment	
  of	
  waqfs,	
  moreover,	
  

should	
  not	
  be	
  viewed	
  as	
  a	
  widely	
  used	
  alternative	
  to	
  the	
  application	
  of	
  Islamic	
  

inheritance	
  laws.	
  	
  This	
  is	
  because	
  only	
  a	
  part	
  of	
  the	
  population,	
  albeit	
  a	
  substantial	
  
one,	
  endowed	
  waqfs	
  and	
  most	
  waqfs	
  did	
  not	
  transmit	
  the	
  entire	
  property	
  of	
  the	
  

endower.	
  Furthermore,	
  the	
  average	
  life	
  span	
  of	
  any	
  one	
  waqf	
  varied	
  considerably,	
  
some	
  lasting	
  for	
  centuries	
  and	
  many	
  others	
  for	
  only	
  a	
  generation	
  or	
  two.	
  	
  Finally,	
  
one	
  cannot	
  assume	
  that	
  the	
  conditions	
  attached	
  to	
  waqfs	
  were	
  always	
  respected	
  

much	
  less	
  were	
  transformed	
  into	
  lasting	
  arrangements.	
  

There	
  are,	
  therefore,	
  clear	
  limitations	
  as	
  to	
  what	
  waqfs	
  can	
  tell	
  us	
  about	
  the	
  

full	
  range	
  of	
  actual	
  practices	
  when	
  it	
  comes	
  to	
  the	
  distribution	
  flows	
  of	
  resources	
  

between	
  kin	
  and	
  over	
  time.	
  	
  But	
  that	
  is	
  not	
  the	
  main	
  concern	
  of	
  this	
  paper.	
  	
  Rather,	
  
the	
  flexibility	
  of	
  the	
  institution	
  of	
  waqf	
  created	
  the	
  largest	
  space	
  for	
  maneuver	
  by	
  

individuals	
  who	
  wished	
  to	
  express	
  their	
  personal	
  preferences	
  and	
  desires	
  when	
  it	
  
comes	
  to	
  the	
  devolution	
  of	
  property	
  and,	
  in	
  this	
  regard,	
  the	
  intentions	
  are	
  highly	
  

indicative	
  of	
  the	
  relationship	
  between	
  kinship,	
  property,	
  and	
  law.	
  	
  In	
  addition,	
  the	
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conditions	
  and	
  clauses	
  of	
  inclusion	
  and	
  exclusion	
  attached	
  to	
  waqf	
  documents	
  

constituted	
  the	
  terrain	
  over	
  which	
  family	
  members	
  contested	
  and	
  re-‐negotiated	
  

their	
  internal	
  power	
  and	
  property	
  relations,	
  a	
  fact	
  attested	
  to	
  by	
  the	
  large	
  numbers	
  

of	
  lawsuits	
  revolving	
  around	
  waqf	
  endowments.	
  More	
  important,	
  the	
  rich	
  variety	
  of	
  

family	
  waqf	
  opens	
  and	
  the	
  patterns	
  revealed	
  by	
  the	
  accumulated	
  personal	
  decisions	
  
make	
  waqfs	
  a	
  sensitive	
  barometers	
  of	
  contemporary	
  visions	
  about	
  what	
  constitutes	
  
a	
  family	
  and	
  how	
  they	
  might	
  have	
  changed	
  over	
  time.	
  	
  	
  These	
  issues	
  are	
  explored	
  in	
  
other	
  parts	
  of	
  my	
  larger	
  project.	
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I would like to start with thanking the organizers of this conference for
inviting me. I am truly very pleased to return to Palestine, and especially to
Nablus, where I did my first fieldwork in the 1980s and early 1990s that was
to be the empirical basis for my PhD dissertation.
I intend to focus today on what may seem a highly specialized topic, that is
the dower (mahr) and its meanings for women. Moreover, I will also focus
on one specific area, that is the Nablus region, and a particular time period,
from the 1920s to the 1980s. Still, by doing so, I will simultaneously address
more general issues, in particular the use of sources and methods. I hope
to show the particular kinds of understanding we may gain from archival
research (focusing on written documents, such as marriage contracts and
court cases), on the one hand, and oral history interviews (conversations
with women about the dower), on the other.
According to Hanafi fiqh, the dower (mahr) is an effect of marriage. In
the marriage contract a dower needs to be registered, that is an amount
of money the husband is to pay to the wife. In case no dower has been
registered, the wife is entitled to the dower suitable for someone of her
stature (mahr al-mithl) (JLPS art. 44; 54). The dower is intended for the wife
herself; neither husbands nor fathers can claim it, and women can use it as
they see fit (JLPS art. 61-62).
In the course of the twentieth century, there have been reforms of personal
status law, but no major changes have taken place with respect to the
dower. At the same time, however, major changes have occurred in how
the dower is registered in the contracts and in how people deal with the
dower in practice.
The dower generally consists of the prompt dower (muqaddam), the
part that can be claimed at the time of marriage, and the deferred dower
(mu´akhkhar), the part that can be claimed in the case of divorce or
when the husband has died). Next to this, there is a separate entry in the
marriage contracts to register tawabi’ (household goods).
The major shifts that have taken place in registering the dower in the
contracts may be summarized as follows:
1.
The most striking change is that in the course of the 20th century
the deferred dower has become far more important compared to the
prompt dower. In the 1920s only part of the urban population registered
a deferred dower, and in the countryside this rarely occurred. Gradually,
registering a deferred dower has become more common and by the 1970s
almost all contracts – also in the rural areas - included a deferred dower.
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Another indication of the greater centrality of the deferred dower in the
marriage contracts is that the amounts that are registered as deferred
dower have risen far more rapidly than those of the direct dower.
2.
Starting in the early 1960s a small, but rapidly increasing number of
marriage contract only included a symbolic amount as prompt dower, for
instance, 1 Jordanian dinar. The modernizing elite were the trendsetters of
this development, with husbands often working as engineer, medical doctor
or pharmacist. Especially if the wife was also professionally employed,
registering such a symbolic dower became normative. However, it did not
take long for such a style of registering the dower to also become more
common amongst those lower in the social hierarchy. By the end of the
1980s a symbolic dower was registered in about half the marriage contracts
in the city and in about one third of the contracts in the rural areas. It
needs to be noted here that registering a symbolic prompt dower was often
accompanied by registering a high deferred dower.
3.
Another trend visible in the marriage contracts is that the number
of contracts in which household goods are registered, has increased rapidly.
This development was not started by the elite, but, in contrast, by the
urban lower middle classes. Gradually, it also became a more common
practice amongst the middle classes and in the rural areas. Quite a number
of contracts combine a symbolic prompt dower with a high amount
registered for household goods as addenda (tawabi’).
This is what we can conclude on the basis of written documents. But what
do the stories of the women concerned tell us? Whereas according to
personal status law, women are entitled to that what has been registered in
the marriage contracts, they did not necessarily also receive this in practice.
Listening to the narratives of women themselves, we gain insights in the
structural divergences between what is registered in the contracts and
what happens in practice. In short,
1.
The narratives of elderly women in the rural areas indicate some
of these systematic divergences. At least until the 1950s, it was common
practice in the villages that fathers would keep a considerable part of the
dower themselves, while amongst the poor, also in the city, men may not
be able to pay the full amount that was registered. In both cases very
few women turned to the courts. Rural women only did so, if not their
father, but another family member functioned as their marriage guardian
)1( خزانة فلسطني التاريخية
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(wali), such as an uncle (‘amm). For a young rural woman to turn against
her father was far too risky. It would imply a break with her family, which
she would need as a source of protection in case of hardship. And in
those cases where the husband had not paid the full dower, a woman
would generally only turn to the court if she also had other complaints, in
particular in the case that he did not fulfill his role as provider (nafaqa).
2.
If a symbolic dower was registered, there is a very different relation
between registration and social practice. In that case, women would expect
to receive the same valuable gifts that they would otherwise buy from their
dower (mainly gold jewellery). Still there is a difference. If a symbolic dower
is registered, these valuable goods are considered a gift from the husband
rather than a contractual obligation. This fits with the more general trend
that presenting gifts in addition to the registered dower has become
increasingly important. At first, it was mainly amongst the urban elite that
women would receive gifts from their husbands and fathers in addition to
the dower. Gradually it also became expected amongst the less wealthy.
3.
The deferred dower has become very important on paper, but only
a small number of women is entitled to receive the deferred dower. All
women who enter into marriage are entitled to receive the prompt dower,
but only women who are divorced by their husbands (through talaq) or the
court (through tafriq) or whose husband has passed away are entitled to
the deferred dower.
If widows have sons they usually do not claim their deferred dower. As is
the case with inheritance, they often give up their rights (tanazul) for the
sake of their sons, who they expect to later provide for them. Only if the
marriage had been polygynous, or if they have no sons, and part of the
inheritance would go to another household (the asaba), they would claim
their deferred dower (as well as their share in the inheritance).
Divorced women only are entitled to the deferred dower if their husband
initiates the divorce through talaq, or if they turn to the court for a divorce
(tafriq) and have a valid shar’i reason. Most marriages are however
dissolved by mutual consent (mukhala’), with the husband agreeing to the
divorce and the wife giving up her financial claims, such as the deferred
dower. Moreover, also when women are entitled to the deferred dower,
husbands often refuse to pay and the former wife needs to raise a case
in court. Then husbands claim that they are not able to pay the deferred
dower, may be allowed to pay in installments, and even in that case, the
454
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former wife may have a hard time to actually lay hands on it.
In short, from the 1920s to the 1980s, more women receive a larger part
of the dower and the registered amounts have increased considerably.
But there is a bigger picture that needs to be taken into consideration.
Taking broader economic changes into consideration, the dower has, in
fact, become less important in the total costs of marriage, as the costs of
housing, and to a lesser extent, the festivities, have risen far more rapidly
than the amounts registered as prompt dower.
This lesser centrality of the dower is related to shifts in the economic
structure. If in the 1920s and 1930s many rural households were still
mainly producing for subsistence with both men and women engaging
in agricultural labour, from the 1950s on, households are becoming far
more often dependent on male wage labour (often outside the West
Bank). Women are considered less as productive daughters and more as
consuming wives.
Both the emergence of the symbolic dower and the greater importance of
the deferred dower fit with this picture. When a high amount is registered
as prompt dower the groom needs to trust the father of the bride that he
will transfer this dower to his daughter. In the case of a symbolic dower
the bride (and her family) need to trust the groom that he will offer her
the expected gifts, even if this is not contractually registered. Also the
greater centrality of the deferred dower emphasizes the centrality of the
husband as provider. A high deferred dower indicates that women do not
need guarantees when they enter into marriage, but when the marital tie is
dissolved.
With the development of girls’ education and professional employment
for women, another shift has taken place. Better educated women are
increasingly defined as ‘productive members of society’. In their case the
registration of a symbolic amount as prompt dower is considered as part
of the process of modernization and indicates that they can afford not
to register a set amount. For women without other sources of economic
security, in contrast, only registering a symbolic amount entails a very real
risk.
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At the same time, we need to realize that the dower is part of the process
of concluding a marriage. Even if the prompt dower has become less
important as a source of economic security, women may perceive that their
position has improved in other respects. In the course of time women have
gained more say in the choice of marriage partner, something that they
may consider far more important than financial guarantees in the format
of the prompt dower. In some cases, women would actually prefer to lower
the prompt dower in order to enable the conclusion of a marriage with a
person they are convinced of.
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