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ملخص
تتناول ھذه الدراسة تاريخ وأوضاع جامع الخضراء في مدينة ن ابلس القديم ة ،وال ذي يع ود
تعميره إلى الفترة المملوكية .وقد تم الحديث في ھذه الدراس ة ض من مح اور ثالث ة ،األول موق ع
الج امع ،وت اريخ البن اء ،واألقس ام المعماري ة ل ه ،والث اني مناقش ة أوق اف الج امع ،وأقس ام ھ ذا
الوقف ،وإدارته ،وموارده ومصروفاته ،والثالث التعديات على ھ ذا الج امع وأراض يه الوقفي ة،
وھي نوعان :تعديات جيش االحتالل اإلسرائيلي وغيرھا ،وتعديات بعض المواطنين م ن مدين ة
نابلس الذين سيطروا على قسم كبير م ن أراض يه الوقفي ة .وق د اعتم دت الدراس ة عل ى الزي ارات
الميداني ة للموق ع والمق ابالت الشخص ية م ع المعني ين ،وملف ات األوق اف وس جالت المح اكم
الشرعية ،وما دوّنه الرحالة المسلمون عن الجامع.
Abstract
'This study investigates the history and status of Al-Khadhraa
Mosque in the old city of Nablus, This mosque dates back to the Mamluk
period. This study talked about three themes. In the first theme, the
researcher talked about the location of the mosque, its date of building
and its architectural divisions; in the second theme, he discussed the
awqaf of the mosque, the divisions of these awqaf and their management,
resources and expenses; and in the third theme, he talked about the
encroachments on this mosque and its waqf lands. Such encroachments
are two types: public encroachments the first of which is the Israeli
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occupation; and the private encroachments by some citizens of Nablus
City who dominated a great part of its waqf land. The study depended on
field visits to the site, personal interviews with concerned people, the
files of the awqaf, the records of Sharia Courts and on what the Muslim
travelers wrote about the mosque.
المقدمة
اعتبرت فترة المماليك البحرية ) ٦٤٨ـ ٧٨٤ھـ ١٢٥٠/ـ ١٣٨٢م( العصر الذھبي للعمـارة
اإلسالمية بشكل عام ،وكانت فلسطين من المناطق التي منحت عناية خاصة ،لمقدساتھا المتمثلة
في القدس الشريف والخليل ،وموقعھا الھام على الطريق بين جناحي الدولة في بالد الشام
ومصر ،وتعرضھا للعديد من الغزوات الخارجية وخاصة غزو الفرنجة والمغول ،وھذا
االھتمام أدى إلى إقامة العديد من المباني العمرانية الدينية والتجارية والعسكرية فيھا).(١
ومن البنايات الدينية المملوكية في مدينة نابلس جامع الخضراء الذي يعتبر نموذجا ً للجوامع
مملوكية الطراز ،التي لم يبق منھا سوى القليل في فلسطين نتيجة عوامل عديدة منھا :سياسة
الھدم والتدمير التي مارسھا االحتالل بھدف طمس الوجه العربي اإلسالمي لفلسطين ،إضافة
إلى اإلھمال ،وانعدام التأھيل من قبل المؤسسات الرسمية المسؤولة ،مما أسھم في تدمير عدد
منھا ،وترك قسم منھا نھبا ً للخراب.
ويحوي ھذا الجامع موروثا ً تاريخـيا ً يعود إلى الفترات السابقة لإلسالم ،إضافة إلى عناصر
معمارية إس المية تح دث عنھ ا تقري ر رئ يس قس م اآلث ار اإلس المية ف ي الق دس "يوس ف النتش ة"
عام١٤٠٠ھـ١٩٨٠/م ،جاء فيه" :إن ھذا المسجد يعتبر م ن أجم ل مس اجد مدين ة ن ابلس ،حي ث
تمتزج فيه فنون البناء المحلية مع التقاليد المعمارية العربي ة األص يلة ،وھ و بح ق تحف ة معماري ة
رائعة تتسم بالبساطة والجمال والرونق ،وھن اك ناحي ة ھام ة ورئيس ية تتعل ق بھ ذا المس جد وھ ي
خل وه وبع ده ع ن العناص ـر المعماري ة األثري ة األجنبي ة ،حي ث أن جمي ع عناص ر ھ ذا المس جد
إسالمية الطابع عربية بحتة ،تنبع من واقع حضارتنا وميزاتنا البنائية.(٢)"...
والواق ع أن الحال ة األمني ة الس يئة ف ي فلس طين ،واالعت داءات المتك ررة عل ى ھ ذا الج امع،
وعلى أراضيه الوقفية ،وحالة اإلھمال التي يعاني منھا ،دفعتن ي لط رح ھ ذا الموض وع كنم وذج
لھذه االعتداءات الصارخة وغير المبررة.

) (١عن المباني المملوكية في فلسطين ،راجع :العليمي .األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل .ج .٢ص ٧٧ـ.١٠١
 //العسلي .فلسطين في كتابات عبد ﷲ مخلص .ص ٢١٤ـ // .٢٧٧المماليك .الموسوعة الفلسطينية "القسم
العام" .ج .٤ص ٥٣٣ـ .٥٤٣
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كما أن المخاطر والتھدي دات الت ي يتع رض لھ ا ھ ذا الج امع م ن جان ب الق وات اإلس رائيلية،
التي ھددت بھدمه أو االستيالء علي ه متذرع ة بحج ج أمني ة ت ارة ،ووج ود مق ام يعتق دون بقدس يته
تارة أخرى ،إضافة إلى جھات محلية أخرى داخل مدينة نابلس إسالمية أو غيرھا تھ دد وج ـوده،
وتستولي على أراضيه الوقفية ،أسھمت في العمل على إخراج ھذه الدراسة.
وتھدف ھذه الدراسة إلى توثيق ھذا المعلم التاريخي ،وتسليط الضوء علي ه ،وتوجي ه دع وة
لمديرية األوقاف للقيام بواجبھا نحوه والعمل على صيانته والحفاظ علي ه ،ومتابع ة قض ايا أوقاف ه
الت ي تع اني م ن األھم ال والس يطرة عليھ ا ،وب ذل المزي د م ن الجھ ود الس تثمار أراض يه الوقفي ة
وتطويرھا ،وزيادة ريعھا بدال من الخراب والالمباالة اللذين تعاني منھا.
وق د قس مت ھ ذه الدراس ة إل ى ثالث ة مح اور ،تح دثت ف ي المح ور األول ع ن موق ع الج امع
غرب البلدة القديمة من نابلس ،وتاريخ البناء ،وأقسامه وأھمھا الرواق وصحن الج امع والمئذن ة
ومرافقه .في حين تم الحديث في المحور الثاني عن أوقاف الجامع المكونة من وقفي ات البس ـتان،
وأرض القطان) ،(١والدكان الواقعة ف ي البل دة القديم ة م ن ن ابلس ك ذلك .وع ن أقس ام ھ ذا الوق ف
وإدارته ووارداته ومص روفاته .وخصص ت المح ور الثال ث للح ديث ع ن التع ديات عل ى الج امع
من قبل قوات االحتالل ،ومطالبة الطائفة السامرية بحجر عليه نقوش سامرية في أساس المئذن ة.
والتع ديات الخاص ة عل ى األراض ي الوقفي ة ،وس يطرة بع ض الم واطنين عل ى قس م كبي ر م ن
األراضي الوقفية.
وقد حوت الدراسة توثيقا ً بالصور لألقس ام المعماري ة للج امع واالعت داء علي ه ،ومخطط ات
لألراضي الـوقفية تبين التعديات عليھا والتوسع واالمتداد ف ي ھ ذه االعت داءات عل ى م دار نص ف
قرن تقريبا ً ،كما خلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
وق د اعتم دت ھ ذه الدراس ة عل ى س جالت المح اكم الش رعية ف ي ك ل م ن الق دس ،ون ابلس،
وملف الجامع في مديرية األوقاف بمدينة نابلس ،وملفات بلدي ة ن ابلس ،وملف ات الط ابو ف ي ھ ذه
المدينة كذلك ،ولكن اختف اء بع ض الوث ائق المھم ة م ن مل ف الج امع ف ي مديري ة األوق اف بس بب
اإلھمال ،أو السرقة المتعم دة لھ ا بھ دف طم س مع الم بع ض الحق ائق ،دفعن ي للبح ث واالط الع
على صور الوثائق المفقودة في مركز المصغرات الميكروفلمية في الجامعة األردنية.
كما اعتمدت الدراسة على ع دد م ن المص ادر األولي ة مث ل ال رحالت الت ي ق ام بھ ا ع دد م ن
الرحال ة المس لمين ال ذين زاروا مدين ة ن ابلس والج امع ف ي ط ريقھم إل ى مدين ة الق دس ،وعل ى
الزيارات الميدانية العديدة للجامع ،والمقابالت الشخصية مع المعنيين بموضوع الدراسة.

) (١القطان" :اقطان" ،كلمة عامية تطلق على جزء من أرض الجبل ممھد ومھيأ لغرس األشجار ،وزراعة
الحبوب المعروفة بالقطاني أو القطينة كالفول والعدس وغيرھا ،ويكون له جدر استنادية لمنع انجراف التربة.
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أوال :التطور العمراني
أ.

الموقع

يقع جامع الحضراء غرب البلدة القديمة بمدينة نابلس) ،(١ف ي الزاوي ة الجنوبي ة الغربي ة م ن
)،(٣
ح ي الياس مينة ـ أح د األحي اء الغربي ة م ن مدين ة ن ابلس القديم ة ـ ) (٢ب القرب م ن ع ين العس ل
ويحده من الشمال المنازل التي يسكنھا آل شرف ـ وھي إحدى ع ائالت مدين ة ن ابلس ـ ،والمقام ة
على األراضـي الوقفية التابعة للجامع ،وم ن الجن وب أراض ي محم ود الك وني) ،(٤وم ن الش رق
أرض الجامع الوقفية حوض ) ،(٢١:٢٤القسيمة رقم ) ٣٧أو ،(٥)(٢/٢ومن الغرب طرق عام ة
معبدة).(٦
ب .تاريخ البناء وتسميته
تم تأسيس جامع الخضراء عل ى أنق اض كن يس س امري ف ي عھ د الخليف ة العباس ي المعتص م
)ت ع ام٢٢٧ھ ـ٨٤١/م( ،حي ث ش ھدت فت رة ھ ذا الخليف ة ع دم اس تقرار ف ي أح وال الطائف ة
الس امرية) (٧ف ي مدين ة ن ابلس) ،(٨ويب دو أن تحويل ه إل ى ج امع ق د ارت بط بتراج ع أع داد الطائف ة
السامرية تبعا لمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية.
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)(٣
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عن موقع الجامع بالنسبة للبلدة القديمة ،راجع مخطط البلدة القديمة في نابلس ملحق رقم ).(١
النمر .تاريخ جبل نابلس والبلقاء .ج ،٢ص.٥٦٠
عين العسل :نبع للمياه في البلدة القديمة من نابلس ،وتتجمع مياھھا من السفح الشمالي لجبل جرزيم .سجل
أوقاف مساجد نابلس١٣٨١) .ھـ١٩٠٠/م( .مؤسسة أحياء التراث اإلسالمي ،سجل رقم .١٤/١٣١٨/٢٠١/٢
ص // .٣٠النمر .تاريخ جبل نابلس والبلقاء .ج .١ص  ٥٣ـ  .٥٤وقد زارھا الرحالة عبد الغني النابلسي
عام١١٠١ھـ١٦٨٩/م ،ونظم فيھا شعرا .النابلسي ،الحضرة األنسية في الرحلة القدسية .ص.٣٤٤
عائلة الكوني :عائلة نابلسية ،سكنت منطقة راس العين ،وتفرع من ھذه العائلة ثالثة فروع ھي آل حجازي،
وعائلة كيلون ،وعائلة الكوني .النمر .تاريخ جبل نابلس والبلقاء .ج .٢ص.٧٧
بخصوص حوض ) (٢٤ :٢١وقسائمه ،راجع مخطط رقم  ،٢ص.١٤
زيارة ميدانية للجامع بتاريخ ١٤٢٧/٧/٧) :ھـ ٢٠٠٦/٨/١ -م(.
الطائفة السامرية :يسود االعتقاد أن السامرة من بقايا القبائل التي جلبھا الملك األشوري سرجون الثاني عام
 ٧٢٢ق .م ،من بابل وسوريا وأسكنھم نابلس بدل اإلسرائيليين القدامى ،في الوقت الذي يجزم فيه السامريون
أنھم ينحدرون من ثالثة أسباط من بني إسرائيل ،وھم" :الوي ،أفرايم ،منسي" ،ويؤمنون بقدسية جبل
جرزيم "الطور ،البركة" جنوب نابلس ويتخذونه قبلة ومحجا لھم ،والتوراة لديھم ھي األسفار الخمسة التي
نزلت على سيدنا موسى عليه السالم .العھد القديم ،سفر الملوك الثاني  // .١٧:٢٤السامري .الموجز في
تاريخ وأعياد وعادات الطائفة السامرية .ص  // .١٣ -١النمر .تاريخ جبل نابلس والبلقاء .ج ،٢ص ٤٦ـ.٥١
شھدت فلسطين في نھاية عھد المعتصم ثورة المبرقع اليماني عام٢٢٧ھـ٨٤١/م ،وكانت ردا على التھميش
الذي عانت منه في الفترة العباسية ،واضطھد المبرقع الطائفة السامرية ،واعتدى على كاھنھم الذي توفي من
جراء ھذا االعتداء .عن ثورة المبرقع راجع :الطبري .تاريخ الطبري .ج .٧ص ٣١٢ـ  .٣١٤للمزيد عن
حالة الطائفة السامرية خالل الفترة العباسية .راجع :أبو الفتح السامري .حولية أبو الفتح السامري .ص ١٨٠ـ
 // .١٨٦عثامنة .فلسطين في خمسة قرون .ص ٢٤٦ـ.٢٤٨
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وتش ير مص ادر الطائف ة الس امرية ،إل ى أن ج امع الخض راء أق يم عل ى أنق اض كن يس
سامري ُبني في منطقة عرفت باسم "حلقة الش ادي" أي "قطع ة الحق ل" ،ف ي المك ان ال ذي ح زن
فيه سيدنا يعقوب عليه السالم على فقد ابنه سيدنا يوسف عليه السالم بع د أن ألق اه أخوت ه ف ي ج ب
للمياه عرف تاريخيا باسم جب يوسف أو بئر يعقوب).(١
وأطلقوا على ھذا الكنيس اسم" :الحضرة" أي حضرة سيدنا يعقوب عليه الس الم حي ث ك ان
ين زل علي ه ال وحي ،وال ت زال بقاي ا الكھ ف ال ذي ح زن في ه س يدنا يعق وب إل ى ج وار الج امع،
ويعرف باس م غ ار ح زن يعق وب) ،(٢وارتبط ت تس مية الخض راء بأس طورة ت نص عل ى أن ملك ا
وثنيا حاول الزواج من ابنة سيدنا يعقوب عليه الس الم ب القوة ،فطل ب منھ ا وال دھا أن ت دعو ربھ ا
لمساعدتھا ،وبالفعل سقط العريس ليلة الزفاف ميتا قبل أن يمسھا ،وھكذا حافظت على ع ذريتھا
وسميت "الخضراء" أي التي لم تمس).(٣
ويبدو أن الج امع أخ ذ اس مه م ن المنطق ة المحيط ة ب ه ،حي ث تكث ر األش جار والمزروع ات
والمي اه ال وفيرة ،وكان ت المنطق ة المحيط ة ب ه موقع ا م أھوال ف ي الفت رات الت ي س بقت الف تح
اإلسـالمي لھذه المدينة عام١٥ھـ٦٣٦/م ،عرفت باسم تل الحلو).(٤

)( ١

)( ٢
)( ٣
)( ٤

الجب :حفرة كبيرة عميقة في األرض لجمع المياه ،ولم توضح الكتب المقدسة والمصادر التاريخية مكان
الجب الذي ألقي فيه سيدنا يوسف عليه السالم بالتحديد ،ھل في شرق مدينة نابلس ،أو بالقرب من تل دوثان
على بعد ) (٣كم شرق بلدة عرابة في محافظة جنين ،أو في قرية سنجل على الطريق بين نابلس والقدس ،أو
على بعد ) (٢كم شمال طبرية .راجع :الكتاب المقدس .العھد القديم ،سفر التكوين // .٣٤-٣٧:١٤ .العھد
الجديد إنجيل يوحنا ٥ :٤ .ـ  // .٢٤الھروي .كتاب اإلشارات إلى معرفة الزيارات .ص // .٢٤عبد الملك.
قاموس الكتاب المقدس .ص  .١٥١و .٣٧٩و ١٠٧٥؛
Abu Mustafa. The Trade Routes in Palestine During The Mamluk Period. P.110.
الدباغ .بالدنا فلسطين .ج .٢ص // .٢٢٢مقابلة مع الكاھن عبد المعين صدقة السامري٧٥" .عاما".
)١٤٢٧/١٢/٢٠ھـ ٢٠٠٧/١/١١ -م( .مدينة نابلس.
كنعان .األولياء والمزارات اإلسالمية في فلسطين .ص  ٢٥٥ـ .٢٥٦
تل الحلو :يقع شمال جامع الخضراء ،وكان الموقع قرية سامرية صغيرة عرفت باسم "مامرتا" أو "معبرتا"
قرية البركات ،طغى فيھا الوجود السامري ) ٣٣٣ـ  ٦٣ق.م( ،وفي شرق المدينة الحالية موقع مدينة شكيم
التي تعود للفترة الكنعانية )ق ٣ .ق .م( ،والموقعان تم تدميرھما على يد "يوحنان ھركليز" القائد المكابي بين
عامي  ١٢٧ـ ١٠٧ق .م ،الذي منع السمرة من الصعود والتعبد على جبل جرزيم ،وفي موقع تل الحلو
أجريت حفريات أثارية تم العثور فيھا على أبنية تعود للفترة اليونانية ،أما الرومان الذين دخلوا فلسطين عام
 ٦٣ق .م فقد أقاموا مدينة نابلس "فالفيا نيوبولس"  Colonai Flavia Neapolisعلى يد اإلمبراطور
الروماني فسبسيان " "Vespasianعام ٧٢م .الفني .نابلس في الحضارتين اليونانية والرومانية .ص ،١٣٠
٤١٣؛
Avi-Yonah. “Nablus”. E. J. Vol. (12). 744-745. // Avi-Yonah. “Shechem”. E. J.
(14). 1330-1333. // Stern. Between Persia and Greece. p.442.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد ٢٠٠٨ .(٢)٢٢

 ٥٧٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "جامع الخضـراء وأوقافه في مدينة نابلس من "......

ودل ت الحفري ات األثري ة) (١الت ي أجري ت ق رب الج امع عل ى وج ود مبن ى ل ه اس تخدامات
دينية) ،(٢وتذكر الروايات السامرية أنھم استردوه مرة أخرى بع د تحويل ه إل ى ج امع) ،(٣ويمك ن
أن يك ون ذل ك مرتبط ا بالمعامل ة الحس نة الت ي عاش وھا زم ن الدول ة الفاطمي ة ،حي ث وردت
أصداؤھا في رسالة سامرية تع ود للق رن الراب ع الھج ري/العاش ر الم يالدي تظھ ر م دى الرفاھي ة
والنفوذ اللذين وصلوا إليھا خالل تلك الفترة) ،(٤ولكن ھذه المعاملة لم ت دم ط ويال فق د ع انوا كثي راً
في عھد الخليفة الفاطمي الح اكم ب أمر ﷲ) (٥الت ي اتس مت سياس ته بالتن اقض ف ي التعام ل م ع أھ ل
الذمة.
وف ي فت رة س يطرة الفرنج ة عل ى الش رق ،وبع د اح تاللھم مدين ة ن ابلس ع ام ٤٩٢ھ ـ/
١٠٩٩م) ،(٦عانت ھذه المدينة م ن االض طھاد وسياس ة التنص ير اإلجب اري) ،(٧حي ث ت م تحوي ل
ھذا الجامع إلى كنيسة) ،(٨وبع د أن اس تعاد المس لمون فلس طين ،دخل وا مدين ة ن ابلس إث ر معرك ة
حطين عام ٥٨٣ھـ١١٨٧/م) ،(٩قاموا بإعادة المسجد إلى سابق عھ ده ،ولك ن الك وارث الطبيعي ة
وال زالزل ع ام٥٩٧ھ ـ١٢٠١/م الت ي ھ دمت معظ م المدين ة ،وھجم ات الفرنج ة علي ه ع ام
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)( ٣
)( ٤
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)( ٩

أجريت حفريات متقطعة في الموقع بين عام١٣٩٠ـ١٤٠٣ھـ ١٩٧٠/ـ١٩٨٢م ـ بإشراف" :إبراھيم الفني"
مدير دائرة آثار نابلس سابقا ـ قرب جامع الخضراء ،دلت على وجود بناء حجري قياساته )١٦ـ ١٠,٢م( وله
بوابة للدخول من الجھة الغربية ،وعثر كذلك على بقايا فسيفساء ملونة ،وبقايا مشاوي لحوم تشبه المشاوي
التي يستخدمھا السامريون في طقوسھم ،وتم تحديد الفترة الزمنية لھذه القطع األثرية بين عامي  ١٠٠ـ١٠٧
ق.م .الفني .تاريخ نابلس في الحضارتين اليونانية والرومانية .ص ٤١٤ـ.٤١٥
تتحدث الروايات السامرية عن كنيس سامري في الموقع من بناء الكاھن عقبن بن أليعازر سنة  ٤٧٣٥لبدء
الخليقة التي تصادف القرن الرابع الميالدي ،على قطعة أرض اشتراھا يعقوب عام٣٦١م .مقابلة مع الكاھن
عبد المعين صدقة السامري" ٧٥عاما"١٤٢٧/١٢/٢٠) .ھـ٢٠٠٧/١/١١-م( .مدينة نابلس //.الفني .نابلس
في الحضارتين اليونانية والرومانية .ص  .٤١٤الدباغ .بالدنا فلسطين .ج  .٢ص .٢٢٢
يبدو أن السامرين حولوه إلى كنيس في عھد الخليفة الفاطمي العزيز الذي حكم بين عامي ٣٦٥ـ٣٨٥ھـ٩٧٥ /
ـ ٩٩٢م ،ووزيره اليھودي أبو الفرج بن كلس ،وواليه على فلسطين السامري" .تقوى" بن اسحاق.التطيلي.
رحلة بنيامين التطيلي .ص١٨٨ـ // .١٨٩عثامنة .فلسطين في خمسة قرون .ص.١٦١
التطيلي .رحلة بنيامين التطيلي .ص  // .١٨٩الصاحب .السامريون .ص.٩٣
الحاكم بأمر ﷲ :خليفة فاطمي تولى الحكم عام ٣٨٦ھـ ٩٩٦ /م ،كان شخصية غريبة األطوار ،واتبع في
حكمه سياسة متناقضة ،فقد تسامح بشكل واضح مع أھل الذمة ،ثم لم يلبث أن غير ھذه السياسة وبالغ في
اضطھادھم ،حيث أمر عام ٤٠٠ھـ١١٠٩/م بھدم عدد من الكنائس منھا كنيسة القيامة ،وألزم أھل الذمة
بلبس الغيار وھو شارة تميزھم عن المسلمين ،توفي عام ٤١١ھـ٤٢٧/م .المقريزي .اتعاظ الحنفا بأخبار
األئمة الفاطميين الخلفاء .ج .٢ص ٣ـ // .١٢٣حسن .تاريخ الدولة الفاطمية .ص.٢٠٦
الصوري ،وليم .األعمال المنجزة فيما وراء البحار .ج .١ص // .٤٥٣البيشاوي .نابلس في عصر
الحروب الصليبية .ص.٤٨
ابن منقذ .كتاب االعتبار .ص  ١٣٨ـ  // .١٤٠الصاحب .السامريون .ص.٩٥
Benvenisti, The Crusaders in the Holy Land. P 165.
األصفھاني ،العماد .الفتح القسي في الفتح القدسي .ص // .١٩٩ابن شداد .النوادرالسلطانية والمحاسن
اليوسفية .ص .١٣٢
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٦٥٦ھـ١٢٥٨/م) ،(١تركت آثارا سلبية على المدينة ،وعلى الحال ة المعماري ة للج امع ،مم ا دف ع
أولي األمر باتجاه تعميره في عھد السلطان قالوون).(٢
وفي الفترة العثمانية زار الجامع عدد من الرحالة منھم :أوليا درويش محم د جلب ي )ت ع ام
١٠٩٠ھ ـ١٦٧٩/ /م(ال ذي م ر بمدين ة ن ابلس وھ و ف ي طريق ه لزي ارة الق دس ع ام ١٠٥٩
ھـ١٦٤٩/م)(٣؛ وعبد الغني ب ن إس ماعيل النابلس ي )ت ع ام ١١٤٣ھ ـ١٧٣١/م ( ال ذي زار مدين ة
نابلس عام ١١٠١ھـ١٦٩٠/م ،وأشار إلى الحالة المعماري ة الس يئة للج امع)(٤؛ كم ا زاره الرحال ة
مصطفى أسعد اللقيمي )ت عام ١١٧٨ھـ١٧٦٤/م( ،عام  ١١٤٣ھـ ١٧٣٠ /م ،وأشار إلى خلوة
).(٦
صوفية) (٥فيه عرفت بخلوة المحزون
وعن دما ھ اجم الش يخ ظ اھر العم ر) (٧مدين ة ن ابلس ع ام ١١٨٥ھ ـ١٧٧١/م ،أص ابت قذيف ة
مدفعية الجزء العلوي من المئذنة ،وأصلحه الشيخ طاھر شرف عام ١٣١٥ھـ١٨٩٧/م).(٨
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أبو شامة .تراجم رجال القرنين السادس والسابع الھجريين .ص//.٢٠اليونيني .ذيل مرآة الزمان .ج.١ .
ص.١٥٧
المنصور سيف الدين أبو الفتح قالوون :سلطان مملوكي تولى الحكم عام ٦٧٨ھـ١٢٧٩/م ،حرر طرابلس
من الفرنجة عام ٦٨٨ھـ١٢٨٩/م ،وتوفي عام ٦٨٩ھـ١٢٩٠/م ،و كان ابنه عالء الدين وليا للعھد حتى
عام٦٨٧ھـ١٢٨٨/م حيث مرض وتوفي ،وخلفه أخوه األشرف خليل الذي حرر عكا من الفرنجة عام
٦٩٠ھـ١٢٩١/م .ابن عبد الظاھر .تشريف األيام والعصور في سيرة الملك المنصور .ص  ٥٤ـ// .١٨١
ابن حبيب .تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه .ج .١ص ٤٨ـ .١٢٨
Rabie, Kalawun. E I2. (IV). p484-486.
(3) Evliya Tshelebi. (1942). “Travels in Palestine”. Q.D.A.P. (VIII). 139.
النابلسي .الحضرة األنسية في الرحلة القدسية .ص ٣٤٤ـ .٣٤٥
الخلوة :المكان الذي يختلي فيه الصوفي للرياضة الروحية والتعبد والمناجاة بعيدا عن الناس .القشيري.
الرسالة القشيرية .ص ٢٩٨ـ // .٣٠٥عطية ﷲ .القاموس السياسي اإلسالمي .ج .٢ص ،٢٧٧وقد شاع
التصوف في مدينة نابلس خالل الفترة المملوكية ،وبداية الفترة العثمانية ،ووجد فيھا عشرون زاوية ألتباع
الطرق الصوفية المختلفة كالرفاعية والقادرية والدسوقية .النمر .تاريخ جبل نابلس والبلقاء .ج .٢ص.٣٥
اللقيمي .كتاب موانح األنس برحلتي لوادي القدس .ص  ١٦٨ـ .١٦٩
الشيخ ظاھر العمر :ينتمي إلى قبيلة الزيادنة التي استقرت في منطقة الجليل وصفد شمال فلسطين خالل القرن
١٢ھـ١٨/م ،وثبت حكمه في صفد وطبرية ،واعترفت به الدولة العثمانية واليا على عكا عام
١١٦٤ھـ١٧٥٠/م ،واستقل بفلسطين عن الدولة العثمانية عام١١٨٢ھـ١٧٦٨/م ،مستغال انشغالھا في الحرب
مع روسيا ،ولما انتھت الحرب عام ١١٨٨ھـ١٧٧٤/م ،تفرغت له الدولة العثمانية وحاصرت عكا ،حيث
انتھت دولته وقتل عام  ١١٩٦ھـ١٧٨٢/م .السامري .ظاھر العمر وحكام جبل نابلس .ص ٢ـ // .٥صافي،
ظاھر العمر الزيداني .ص  ٥ـ.٤٠
النمر .تاريخ جبل نابلس والبلقاء .ج .٣ص .٩٢
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وف ي فت رة االنت داب البريط اني ك ان الج امع بمثاب ة زاوي ة ص ـوفية للطريق ة القادري ة)،(١
ومزار عرف بمق ام "س تنا الخض را" ت تم زيارت ه ي وم عاش وراء ،وعلق ت عل ى حيطان ه األدوات
الموسيقية للدراويش ،وساد االعتقاد أن "حجابا" من خادم ھذا المزار يشفي من العقــم ).(٢
وف ي زل زال ع ام  ١٣٥٩ھ ـ١٩٤٠/م ھ دمت الجھ ة الجنوبي ة الش رقية م ن الج امع فأحيط ت
بسياج لمنع اقتراب الناس منھا) ،(٣وقد بذل م دير أوق اف ن ابلس عب د ﷲ مخل ص )ت ع ام١٣٦٧
ھـ١٩٤٧/م( جھودا مع المجلس اإلسالمي األعلى إلعادة بناء م ا تھ دم ،وق د واف ق المجل س عل ى
الترميم بشرط أال تزيد الكلفة عن خمسة وأربعين جنيھا ً فلسطينيا ً).(٤
وبالرغم من تعميره إال أن الصالة فيه بقيت غير منتظمة ،وال تقام ص الة الجماع ة ف ي ھ ذا
الجامع إال عن دما يؤم ه الزائ رون) ،(٥وبق ي يع اني م ن اإلھم ال والخ راب ،وتح ول ع ام ١٣٦٨
ھـ١٩٤٨/م إلى مأوى لبعض الالجئين الفلسطينيين الذين سكنوا فيه سنوات ع دة ،وق د ق دم أھ الي
حي الياسمينة المجاور عريضة لترميمه عام  ١٣٨٦ھـ١٩٦٦/م إال أن دائرة األوقاف ل م تس تجب
لذلك) ،(٦وبقي الموقع يعاني من الخراب ،حتى وافقت إدارة األوقاف على تشكيل لجنة إلص الح
إلصالح الجامع عام ١٣٩٤ھـ١٩٧٤/م) ،(٧وتم تعميره عام ١٣٩٥ھـ١٩٧٥/م) ،(٨وع ين الش يخ
الشيخ ماھر الخراز إماما للجامع في العام التالي ،وال يزال إماما له).(٩
ج.

أقسامه
ويتكون الجامع)(١٠من أقسام معمارية عدة ،ھي:

) (١الطريقة القادرية :طريقة صوفية تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيالني )ت ٥٦١ھـ١١٦٨/م( ،وتدعو تعاليم
ھذه الطريقة إلى اإليمان بالقضاء والقدر ،واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر ،والزھد في الدنيا والتزام
الجماعة .أبو الرب .الفكر الصوفي االجتماعي عند الطريقتين الصوفيتين "القادرية والخلوتية" .ص  ٦٩ـ.٩٣
) (٢كنعان .األولياء والمزارات اإلسالمية في فلسطين .ص.٢١١ ،٦٥
) (٣سجل أوقاف جامع الخضراء ١٣٥٩) .ھـ١٩٤٠/م( .شريط  ،١١٤:٣٨٢وثيقة  .٨٦الجامعة األردنية
) (٤سجل أوقاف جامع الخضراء١٣٥٩) .ھـ١٩٤٠/م( .شريط  ،١١٤:٣٨٢وثيقة  .٨٦الجامعة األردنية// .
العسلي .تراث فلسطين في كتابات عبد ﷲ مخلص .ص.١٩
) (٥سجل أوقاف جامع الخضراء ١٣٧٥) .ھـ١٩٥٥/م( .شريط  .١١٤:٣٨٢وثيقة  .٦٥الجامعة األردنية.
) (٦سجل أوقاف جامع الخضراء ١٣٨٦) .ھـ١٩٦٦/م( .شريط  .١١٤:٣٨٢وثيقة  .٩٥الجامعة األردنية.
) (٧تكونت اللجنة من عدد من أعيان مدينة نابلس كالتالي :الشيخ راضي الحنبلي رئيسا ،وعضوية كل من يحيى
عرفات ،ونزيه ذياب ،وعفيف العكر منذ عام ١٣٦٧ھـ١٩٧٤/م ،وانضم إليھا في العام التالي كل من الشيخ
محمد على الدردوك ،وعبد الرحمن زغلول .ملف أوقاف جامع الخضراء١٣٩٤) .ھـ١٩٧٤/م( .رقم
 ،٧٢١٣وثيقة رقم م أ.٥٧٣/٥٢/١٩٩ ،
) (٨ملف أوقاف جامع الخضراء١٣٩٥) .ھـ١٩٧٥/م( .رقم  ،٧٢١٣وثيقة رقم م أ ن.١٠٢٠/ ٥٢ /١٩٩/
) (٩مقابلة مع الشيخ ماھر الخراز ) ٦٠عاما( .إمام جامع الخضراء١٤٢٧/٧/٧) .ھـ ٢٠٠٦/٨/١ -م( .جامع
الخضراء.
) (١٠عن صورة الجامع راجع ملحق رقم ).(٢
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(٢)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرحمن المغربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٧٧

مخطط ) :(١جامع الخضراء )ملف جامع الخضرا ،رقم .(٧٢١٣
 .١الرواق "بيت الصالة"
يق ع جن وب الص حن ،وھ و مس تطيل الش كل ولكن ه غي ر من تظم حي ث يبل غ ط ول واجھت ه
الشرقية )(١٠.٧٥م ،وتقل الواجھة الغربية عنھ ا مس افة ) (٤٠س م ،أم ا الواجھ ة الش مالية فيبل غ
طولھ ا )(٢٢.٠٥م ،والواجھ ة الجنوبي ة يبل غ طولھ ا )(٢١.٥٠م ،وف ـي الواجھ ة الش مالية ثالث ة
م داخل ،يتوس طھا الم دخل األكب ر المقابـ ـل للمح راب) ،(١وس قفه عب ارة ع ن ث الث وح دات م ن
األقبية المتقاطعة ،ويزين ھذه المداخل إطار زخرفي مملوكي الطراز.

) (١زيارة ميدانية للجامع١٤٢٧/٧/٧) .ھـ ٢٠٠٦/٨/١ -م(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد ٢٠٠٨ .(٢)٢٢
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ومحراب الجامع تزينه زخ ارف جص ية نباتي ة وھندس ية ف ي أس فلھا ح زام م ن آي ة الكرس ي
كتبت بالخط الكوفي ،قسم منھا يعود إلى الفترة المملوكية ،والقس م اآلخ ر ح ديث ت م ترميم ه بع د
االعتداء على الجامع من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي عام١٤٢٥ھـ٢٠٠٤/م).(١

شكل ) :(١محراب جامع الحضراء )تصوير الباحث٢٠٠٦م(.

) (١يذكر إحسان النمر أن زخارف المحراب تعود للفترة األيوبية ،ولكن نمط العمارة يأخذ طابع الفترة المملوكية،
إضافة إلى أن تعمير الجامع تم في الفترة المملوكية .راجع النمر .تاريخ جبل نابلس والبلقاء .ج  .٢ص.١١١
 //مقابلة مع الشيخ ماھر الخراز٦٠) .عاما( .إمــام جامع الخضراء )١٤٢٧/٧/٧ھـ ٢٠٠٦/٨/١-م( .جامع
الخضراء // .زيارة ميدانية للجامع )١٤٢٧/٧/٧ھـ ٢٠٠٦/٨/١ -م(.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(٢)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرحمن المغربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٧٩

وفي الزاوية الجنوبية الغربية من الرواق يقع غار يعقوب ،وھ و عب ارة ع ن غرف ة ص غيرة
مربعة الشكل ال تتجاوز مساحتھا)(٢ × ٢م ،ولھا مدخل يفضي إلى بيت الصالة.

شكل ) :(٢مدخل غار حزن يعقوب )تصوير :الباحث ٢٠٠٦م(.
ويعلو المدخــل األوسط لوحة تأسيس ية رخامي ة فيھ ا ثالث ة س طور ب الخط النس خي مس احتھا
) (٦٥×٧٠سم ،٢وھي كاآلتي:
ُع ّمر ھذا المســــــجد في أيام السلطـــــان الملك.
المنصــــور سيف الدين قـــالون الصالح أعزه ﷲ.
ببقا]ء[)(١ولده السلطان الملك الصالح عالء الدين عز نصره.

) (١أورد المستشرق الفرنسي "جيسون" كلمة "ما" مكان كلمة "ببقا".
Jaussen, J.A. (1926). Inscription Arabas de Napolus. L.I.F.D. (27). 91-105.
العسلي" .نقوش من نابلس والخليل"١٩٩٢) .م( .حوليات دائرة اآلثار األردنية .(٣٦) .ص// .٣٧٠
عالونة .نقوش محافظة نابلس .ص  ٤١ـ .٤٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد ٢٠٠٨ .(٢)٢٢
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شكل ) :(٣اللوحة التأسيسية لجامع الخضراء )تصوير :الباحث ٢٠٠٦م(.
 .٢صحن الجامع
يقع في شمال المبنى ،وأبعاده كالتالي:من الشرق إل ى الغ رب )(١٥.٧٠م ،وم ن الش مال إل ى
الجن وب )(١٠,٥٠م ،ويتوس طه ن افورة رخامي ة مثمن ة الش كل ،قطرھ ا)(١.٥٦م ،وارتفاعھ ا
)(٧٧سم ،يتوسطھا شادروان) (١ارتفاعه )(٨٣سم ،عليه رنك مملوكي) (٢على شكل خنجر).(٣

شكل ) :(٤النافورة في صحن جامع الخضراء )تصوير الباحث٢٠٠٦م(.
) (١الشادروان :تتكون من بركة صغيرة تعرف بالقصعة ،والنافورة التي تخرج منھا المياة لتتجمع في البركة
الصغيرة .النمر .تاريخ جبل نابلس والبلقاء .ج .٢ص  ٤٤٨ـ  .٤٤٩للمزيد راجع :أمين .المصطلحات
المعمارية في الوثائق المملوكية .ص  ٦٨ـ.٦٩
) (٢الرنك :لفظ فارسي معناه الشعار الذي اتخذه السلطان أو األمير للداللة على وظيفته .جالل ،رنوك مملوكية
من تل تعنك ،ص.١٣٢
) (٣زيارة ميدانية للجامع١٤٢٧/٧/٧) .ھـ ٢٠٠٦/٨/١ -م(.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(٢)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرحمن المغربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٨١

وفي زاويته الجنوبية الشرقية أربعة أضرحة كاآلتي :ضريح الشيخ طاھر شرف الذي ك ان
متوليا على الوقف ،وتوفي ع ام١٣٣٢ھ ـ١٩١٣/م) ،(١وض ريح الش ھيد محم د نج اتي ،والش ھيد
ص ائب ب ك ،الل ذين استش ھدا ف ي الح رب العالمي ة األولٮع ام١٣٣٦ھ ـ١٩١٧/م ،والش ھيد حس ين
أحمد سمحان من قرية الفندق) (٢الذي استشھد عام ١٣٥٧ھـ١٩٣٨ /م ،وھي في حالة سيئة ج دا،
وتعاني من اإلھمال).(٣

شكل ) :(٥أضرحة جامع الخضراء )تصوير الباحث ٢٠٠٦م(
 .٣المئذنة
تقع المئذنة شمال الجامع على بعد أمتار قليلة من الج دار الش مالي للس احة المكش وفة ،وھ ي
مستقلة عن جسم الجامع ،ويب دو أن ابتعادھ ا ع ن جس م الج امع ك ان يأخ ذ بع ين االعتب ار إمكاني ة
توسعه في المستقبل ،أو أن التربة والقشرة الصخرية قرب الجامع ضعيفة ال يمك ن إقام ة المئذن ة
عليھا ،فتم البحث عن منطقة قوية قريبة من الجامع إلقامة المئذنة عليھا.
والمئذنة مربعة الش كل ،وم دخلھا طول ه )(١.٥م ،وعرض ه ) (٦٩س م ،ودرجھ ا حلزون ي
يص ل إل ى ش رفة المئذن ة) ،(٤وف ي منتص ف جوانبھ ا األربع ة فتح ات طولي ة للتھوي ة تش به
المزاغل).(٥
)( ١
)(٢
)(٣
)( ٤
)( ٥

سجالت المحكمة الشرعية .سجل رقم  .٤٧نابلس .ص .١٠٧
الفندق :قرية على بعد ) (١٧كم جنوب غرب نابلس .الدباغ .بالدنا فلسطين .ج .٢ص .٣٦٨
زيارة ميدانية للجامع )١٤٢٧/٧/٧ھـ ٢٠٠٦/٨/١ -م(.
زيارة ميدانية للجامع )١٤٢٧/٧/٧ھـ ٢٠٠٦/٨/١ -م( // .كلبونة .المساجد األثرية في نابلس .ص  ٧٨ـ .٧٩
المزاغل :مفردھا مزغل ،وھي عبارة عن فتحات صغيرة تستعمل للتستر ،حيث تمكن الشخص من الرمي
من خاللھا ،وتستخدم أحيانا للتھوية والمراقبة .أمين .قاموس المصطلحات العسكرية .ص // .٤٧١غالب.
موسوعة العمارة اإلسالمية .ص.٣٧٦
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شكل ) :(٦مئذنة جامع الخضراء )تصوير :الباحث ٢٠٠٦م(.
وعند مدخلھا حجر علي ه نق ش باللغ ة العبري ة القديم ة ،أبع اده ) (٥٠× ٧٥س م ،بن ي بش كل
معكوس في قاعدة المئذن ة ،وفي ه عش رة س طور مكت وب فيھ ا الوص ايا العش ر) ،(١ويب دو أن ھ ذا
الحجر من بقايا الكنيس السامري الذي أق يم الج امع عل ى أنقاض ه ،وت م اس تخدامه م رة ثاني ة عن د
بناء مئذنة الجامع.

) (١ترجمة نقش مئذنة جامع الخضراء إلى اللغة العربية ،وقام بالترجمة الكاھن عبد المعين صدقة السامري
مشكورا ،كالتالي:
السطر الثاني :ال تنطق باسم إلھك باطال.
السطر األول :ال يكن لك ألھة أخرى أمامي.
السطر الثالث :أحفظ يوم السبت لتقدسه.
السطر الرابع :احترم أباك وأمك لتطول أيام حياتك.
السطر السادس :ال تزن.
السطر الخامس :ال تقتل.
السطر الثامن :ال تشھد الزور.
السطر السابع :ال تسرق.
السطر التاسع :ال تشته بيت قريبك وما يحويه .السطر العاشر :أحفظ قدسية جبل جرزيم األبدية المطلقة.
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النقش نفسه عام ) ١٤٢٨ھـ ٢٠٠٧ -م() .تصوير :الباحث ٢٠٠٧م(
شكل ) :(٧صورة النقش السامري عام ) ١٢٨٨ھـ ١٨٧١-م(
 .٤مداخل الجامع
للجامع مدخالن أحدھما غربي يعل و مس تواه ع ن مس توى ص حن الج امع ،الرتف اع الش ارع
الغربي المجاور للجامع ،ويتم الوص ول إل ى الج امع بھب وط درج ات حجري ة ،وق د تع رض ھ ذا
المدخل للتدمير جراء العدوان اإلسرائيلي على مدينة ن ابلس ع ام١٤٢٥ھ ـ٢٠٠٤/م ،وت م تجدي ده
بالكامل ،ولم يراع في ھندسته الطابع التاريخي للجامع.
وثانيھم ا ش رقي علي ه زخ ارف إس المية عل ى ش كل نجم ة بعش رة أض الع ،وي ؤدي إل ى
الصحن عبر ممر مكشوف طوله عشرة أمتار وعرضه متران ،ويبدو أنه تعرض للت دمير ،وت م
ترميمه في الفترة العثمانية ،وتم تجديده مرة أخرى عام  ١٣٩٥ھـ١٩٧٥/م).(١

) (١زيارة ميدانية للجامع )١٤٢٧/٧/٧ھـ ٢٠٠٦/٨/١ -م(.
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شكل ) :(٨المدخل الغربي لجامع الخضراء

شكل ) :(٩النجمة على المدخل الشرقي
)تصوير :الباحث ٢٠٠٧م(

شكل ) :(١٠المدخل الشرقي لجامع الخضراء )تصوير :الباحث ٢٠٠٧م(
 .٥المطھرة
تقع المطھرة في الجھ ة الش مالية الغربي ة م ن الص حن ،وھ ي بن اء ح ديث أق يم بع د الع دوان
اإلسرائيلي عل ى مدين ة ن ابلس ع ام١٤٢٥ھ ـ٢٠٠٤/م ،ويب دو أنھ ا أقيم ت عل ى أنق اض المطھ رة
التي كانت قائمة منذ الفترة المملوكية.
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شكل ) :(١١المطھرة )تصوير الباحث ٢٠٠٧م(.
ثانيا :أوقاف الجامع
أ.

نشأة الوقف

ال تمدنا المصادر اإلسالمية بت اريخ الوق ف أو م ن أوقف ه ،وإن كن ا ن رجح أن ه وق ف خي ري
ص حيح) ،(١يع ود للفت رة المملوكي ة ،ويب دو أن ھ ذه األراض ي كان ت تتب ع للكن يس الس امري قب ل
).(٢
تحويله إلى جامع
ب .أقسامه
يعود أقدم ما وصلنا من وثائق عن وقفية ھذا الجامع وح دودھا إل ى ع ام ١٣١٨ھ ـ١٩٠٠/م،
وھي مكونة من قطعت ين تج اوران ج امع الخض راء م ن الش مال والجن وب ،والغ رب ،وح انوت
داخل البلدة القديمة من ھذه المدينة ،ويمكن الحديث عن ھذه الوقفيات كاآلتي:

) (١الوقف الخيري :ھو وقف تخصيصه من قبل مالكه لإلنفاق على جھات الخير مثل :المساجد ،والمدارس،
والزوايا ،والمشافي وغيرھا ،وما تحول من الوقف الذري نتيجة انقطاع نسل الواقف حسب شرطه للجھة
المعينة للوقف .أبو بكر ١٨٥٨) .ـ ١٩١٨م( .ملكية األراضي في متصرفية القدس .ص  ٤١٦ـ//٤٢٣
الحسيني .المنھل الصافي في الوقف وأحكامه .ص.١٥
) (٢ھذا ما رواه الكاھن عبد المعين صدقة السامري في مقابلة معه١٤٢٧/١٢/٢٠) .ھـ ٢٠٠٧/١/١١ -م(.
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 .١وقفية البستان
تتكون من بستان وتحمل ھذه القطعة رقم ) (٢من الحوض رقم ) (٢١:٢٤في سجل أراضي
نابلس ،وتشمل القسائم التالية :قسيمـة رقم ) ،("٣٣" ٤/٢وقسيمة رق م ) ،("٣٦" ١/٢وقس يمة
رق م ) ،("٣٧" ٢/٢وقس يمة رق م ) ،("٣٨" ٢/٢وھ ي ش به مربع ة الش كل ،وتبل غ مس احتھا
حسـب المسح الذي أجري لھا عام  ١٣٥٤ھـ١٩٣٥/م (٤.١٦١) ،دونم.

مخطط ) :(٢مخطط األراضي الوقفية لجامع الخضراء عام  ١٣٥٤ھـ١٩٣٥/م) .ملف جامع
الخضراء .رقم .(٧٢١٣
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ويحد ھذه الوقفية من جھة الش مال الطري ق إل ى بي ت البالط ي) ،(١وبي ت الس ختيان) ،(٢وم ن
الجن وب اقط ان اس تيتية ) ،(٣وم ن الش رق طري ق ع ام ،واقط ان الخض راء ،وبقي ع المعجن ة)(٤م ن
الغرب).(٥
 .٢وقفية القطان
مج اورة لوق ف البس تان م ن جھ ة الش مال ،وھ ي القطع ة رق م ) (١وھ ي مكون ة م ن قس يمة
واحدة ضمن الحوض رقم ) ،(٢١:٢٤وتبلغ مساحتھا ) (٢.٤٤٨دونما ،ويحدھا من الش مال بقي ع
المعجن ة ،وم ن الجن وب قط ان اس تيتية والج وھري) ،(٦وم ن الش رق بس تان الخض راء ،وم ن
الغرب الطريق العام).(٧

)( ١
)( ٢
)( ٣
)(٤
)( ٥
)( ٦

)( ٧

عائلة البالطي :عائلة صغيرة من مدينة نابلس لھا منزل شمال األرض الوقفية لجامع الخضراء .سجل أوقاف
مساجد نابلس ١٣٨١) .ھـ ١٩٠٠-م( .مؤسسة أحياء التراث اإلسالمي .سجل رقم.١٤/١٣١٨/٢٠١/٢
ص.٥١
عائلة السختيان :عائلة نابلسية عملت بصناعة الصابون في فترة االنتداب البريطاني.وكانت ھي وعائلة األدھم
عائلة واحدة .سجالت نابلس .سجل رقم  .٦ص // .٢٠٩النمر .تاريخ جبل نابلس والبلقاء .ج  .٤ص.٢٠٧
عائلة استيتية :عائلة من مدينة نابلس من أعيانھا الحاج أسعد منصور استيتية الذي كان وكيال شرعيا عن
عنبرة ابنة أحمد استيتية في قضية بيع أراض في مدينة نابلس لعائلة الشنتير عام  ١٢٨٧ھـ ١٨٧٠ -م.
سجالت نابلس .سجل رقم  .١٦ص.٢٥٠
بقيع المعجنة :بستان واقع بين مدرسة جمال عبد الناصر للبنات في غرب البلدة القديمة من نابلس ،وبين
جامع الخضراء .الدنفي السامري .ظاھر العمر وحكام جبل نابلس .ص.٣٣
سجل أوقاف مساجد نابلس١٣٨١) .ھـ١٩٠٠/م( .مؤسسة أحياء التراث اإلسالمي .سجل
رقم ،١٤/١٣١٨/٢٠١/٢ص.٥١
عائلة الجوھري :عائلة نابلسية منھا الشيخ عبد الغفور الجوھري الذي كان فقيھا وصوفيا ،وله عدة كتب منھا
شرح ألفية ابن مالك في النحو ،وتوفي عام  ١٠٩٥ھـ١٦٨٣/م ،ولدى الشيخ أحمد راغب الجوھري مكتبة
في نابلس تحوي ) (٥٢مخطوطا في اللغة والتاريخ والحساب // .النمر .تاريخ جبل نابلس والبلقاء .ج.٢
ص // .٥٥عطا ﷲ .فھرس مخطوطات المكتبة الجوھرية .ص.١٠
سجل أوقاف مساجد نابلس ١٣٨١) .ھـ١٩٠٠-م( .مؤسسة أحياء التراث اإلسالمي .سجل رقم ١٣١٨/٢٠١/٢
 .١٤/ص.٥١
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 .٣وقفية الدكان
)(١

وھي دكان واقعة في شارع عين الس كر بالبل دة القديم ة م ن مدين ة ن ابلس ،تبل غ مس احتھا
)(٤٤م ،يح دھا جنوب ا طري ق ع ام ،وم ن الش رق والغ رب دك ان أبن اء البس طامي) ،(٢ودار
).(٤
عرفات) (٣من جھة الشمال
ج .إدارة الوقف
ارت بط بالج امع وأراض يه الوقفي ة وظ ائف ع دة عل ى رأس ھا وظيف ة المت ولي والن اظر)،(٥
ووظائف أخرى منھا (٦) :وظيفة األذان التي أش رف عليھ ا محم د ال دبس ع ام  ١٠٠٥ھ ـ١٥٩٦/م
بأجرة يومية مقدارھا عثم اني) ،(٧وق ام بھ ا محم د ب ن منص ور النابلس ي نياب ة عن ه ب أجرة يومي ة
مقدارھا نصف عثماني في العام نفسه).(٨
وال تمدنا سجالت المحكمة الشرعية بتاريخ تولية آل شرف أوقاف الجامع المذكور ،ويع ود
أول ذك ر الرتب اطھم ب ه إل ى ع ام ١٠٤٦ھ ـ١٦٣٦/م ح ين تن ازل محم د ب ن ش رف النابلس ي ع ن

)( ١
)( ٢

)( ٣

)( ٤
)( ٥
)( ٦

)( ٧
)( ٨

عين السكر :نبع ماء في وسط البلدة القديمة في نابلس تقع غرب الجامع الصالحي الكبير .زيارة ميدانية للنبع
)١٤٢٧/٥/٥ھـ ٢٠٠٦/٦/١-م( .راجع ملحق رقم ).(١
عائلة البسطامي :عائلة من مدينة نابلس منھا الشيخ محمد سعيد البسطامي الذي كان متوليا على وقف مقام
الوين في قرية سيلة الظھر على بعد ) (١٠كم شمال غرب نابلس١٢٢٢) .ھـ١٨٠٧-م( .سجالت نابلس،
سجل رقم  ،٦ص // .٢٨٧سجالت نابلس ،سجل رقم ،٧ص ،٣٥٩ ،٣٥٨والشيخ أحمد البسطامي
صاحب كتاب "المناھج البسطامية في المواعظ السنية" .النمر .تاريخ جبل نابلس والبلقاء .ج .٢ص .٥٨
عائلة عرفات :عائلة من مدينة نابلس منھا الشيخ محمد بن علي بن عرفات الذي كان شاھدا على تولية الشيخ
محمد بن علي الحنبلي على جامع الساطون عام ١٢٥٠ھـ١٨٣٤/م ،وتوفيق أحمد عرفات الذي كان عضوا
منتخبا في بلدية نابلس عام١٣٤٤ھـ ١٩٢٥ /م .سجالت نابلس .سجل رقم  .١٧ص // .٣٦٣النمر .تاريخ
جبل نابلس والبلقاء .ج .٤ص .٢٦٠
مؤسسة أحياء التراث اإلسالمي ١٣٨١) .ھـ ١٩٠٠ -م( .سجل أوقاف مساجد نابلس .سجل رقم
 .١٤/١٣١٨/٢٠١/٢ص.٥١
كانت التولية والنظر في أحيان كثيرة يقوم بھا شخص واحد ،ومھمته المحافظة على الوقف وإعماره،
وتأجير مستغالته ،وتحصيل حقوقه ودفع ما يترتب عليه من عوائد ،وتقديم حساب عن وارداته كل عام
للقاضي .الحسيني .المنھل الصافي في الوقف وأحكامه .ص.٥٨
ألحق بالجامع واألراضي الوقفية عدة وظائف كاآلتي :وظيفة المتولي والناظر ،والجابي الذي يقوم بتحصيل
أموال الوقف ويساعد المتولي في إعداد الميزانية ،والمؤذن الذي يتولى رفع األذان في الجامع ،والواعظ
الذي يختص بإعطاء الدروس الدينية أيام الجمع والمناسبات الدينية ،والمسبح الذي يتولى الذكر قبل األذان.
الحسيني .المنھل الصافي في الوقف وأحكامه .ص ،٥٨بخصوص ھذه الوظائف في جامع الخضراء .راجع
سجالت المحكمة الشرعية .سجل رقم  ،٢ص ،٧١ص ،٣٢٨ ،١٨٥سجل رقم ،٣نابلس .ص.١٩٢
العثماني :وحدة نقد فضية سكت زمن السلطان العثماني أورخان عام٧٥٤ھـ١٣٥٣/م ،وتزن )(٩٥.٥غم.
مطاوع .لواء نابلس .ص.١٠٩
سجالت المحكمة الشرعية .سجل رقم  .٧٧القدس .ص.٤٧٨ ،٤٧٣

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(٢)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وظيفة األذان والخدمة التي تلقى منھا راتبا مقداره عثمانيان في اليوم لولده الشيخ شرف الدين).(١
وكان الشيخ فخر ال دين ب ن ش رف ال دين متولي ا ون اظرا عل ى وق ف الج امع الم ذكور) (٢ع ام
١٠٩٧ھ ـ١٦٨٥/م ،وت م محاس بة أخي ه ص الح ال دين كوكي ل ل ه وك ان راتب ه عثم انيين يومي ا)،(٣
وقد تنازل الشيخ فخر الدين عن الوالية والنظر البنه يوسف في عام١١٤٠ھـ١٧٢٧/م).(٤
كما عمل الشيخ عبد اللطيف بن شرف الدين إمام ا ف ي الج امع نفس ه برات ب مق داره عثم اني
يوميا عام  ١٠٩٩ھ ـ ١٦٨٧/م) ،(٥وھ ذا ي دلل عل ى أن ارتب اط آل ش رف بالمس جد ب دأ ف ي العھ د
العثماني ،وأنه ب دأ ع ن طري ق عملھ م بوظيف ة األذان والخدم ة ف ي الج امع الم ذكور ف ي النص ف
األول من القرن العاشر الھجري/السادس عشر للميالد.
واستمر آل شرف في التولية على ھذه األوقاف الخيرية بموجب فرمانات)(٦سلطانية)،(٧
ومنھم الشيخ طاھر شرف الذي كان متوليا حتى عام ١٣٣٢ھـ١٩١٣/م) ،(٨وابنه الشيخ علي
حتـى عام ١٣٦٦ھـ١٩٤٧/م) ،(٩وكان أخوه إسماعيل طاھر شرف آخر متـول على ھذا الوقف،
حيث عمل متوليا حتى عام١٣٧٥ھـ١٩٥٦/م ،بعدھا أشرفت عليه مديرية األوقاف).(١٠
د.

إيراداته ومصروفاته

 .١اإليرادات
تكونت إيرادات الوقف من بستان يزرع بأشجار الزيتون والبرتقال والليم ون والت ين والل وز
والخ وخ والرم ان ،والحب وب ف ي القط ان) ،(١١وق د وص لت إي رادات األراض ي الوقفي ة ع ام
١٣٧٦ھ ـ١٩٥٦/م عش رون دين ارا أردني ا) ،(١٢وكان ت حص ة أرض البس تان م ن مي اه نب ع رأس
) (١سجالت المحكمة الشرعية .سجل رقم  .١٢٦القدس .ص.٥٥
) (٢كان الشيخ فخر الدين بن شرف متوليا على وقف جامع الساطون كذلك .راجع :سجالت المحكمة الشرعية.
سجل رقم ،٢ص ،٣٢٨ ،٧٨سجل رقم  ،٣نابلس .ص .١٩٢
) (٣سجالت المحكمة الشرعية .سجل رقم  .٢نابلس .ص .٧٨
) (٤سجالت المحكمة الشرعية ،سجل رقم  .٥نابلس .ص.١٤
) (٥سجالت المحكمة الشرعية .سجل رقم  .٢نابلس .ص .٢٥١
) (٦الفرمان :تعني أمر أو حكم ،وھو كل أمر مكتوب أو مرسوم صادر عن السلطان العثماني .النمر .تاريخ
جبل نابلس والبلقاء .ج .٢ص  // .٢٤٣مطاوع .لواء نابلس .ص.١١٩
) (٧ھناك صورة عن فرمان تولية الشيخ طاھر شرف ،والشيخ علي شرف ضمن ميكروفيلم الجامعة األردنية
بدون رقم .سجل أوقاف مسجد الخضراء .شريط  .١١٤:٣٨٢الجامعة األردنية .وقد اختفت من ملف جامع
الخضراء في مديرية أوقاف نابلس.
) (٨سجالت المحكمة الشرعية .سجل رقم  .٤٧نابلس .ص .١٠٧
) (٩سجالت المحكمة الشرعية .سجل رقم  .١٠٧نابلس .ص  ٥٥ـ.٥٦
) (١٠سجل أوقاف جامع الخضراء١٣٧٥) .ھـ١٩٥٦/م( .شريط  .١١٤:٣٨٢وثيقة رقم  .٥الجامعة األردنية.
) (١١سجل أوقاف مسجد الخضراء١٣٧٥) .ھـ١٩٥٦/م( .شريط  .١١٤:٣٨٢وثيقة  .٦٧الجامعة األردنية.
) (١٢سجل أوقاف مسجد الخضراء١٣٧٥) .ھـ١٩٥٦/م( .شريط  .١١٤:٣٨٢وثيقة رقم م أن .٥٢/١٩٩/الجامعة
األردنية.
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العين) (١عام١٣٨٢ھـ١٩٦٣/م) (٣١.١٠) (٢حصة من مجموع )(١٥٠٠حصة ،وقد تملكت بلدي ة
بلدية نابلس حصص مياه أوقاف الجامع مقاب ل ) (٤٤.٨٠٠دين ار أردن ي للحص ة الواح دة س نويا،
ودفعت ثمن األشجار التي انقطعت عنھا المياه وعددھا ) (٦٦ش جرة مقاب ل ) (٤,٥دين ار للش جرة
الواح دة ل دائرة األوق اف) (٣وتكون ت إي رادات الوق ف ك ذلك م ن أج رة ال دكان الت ي بلغ ت ع ام
١٣٧٥ھـ١٩٥٥/م سبعة دنانير أردنية في السنة).(٤
ب .مصروفاته
كانت مصروفات الوقف عبارة ع ن المس تحقات المالي ة لوظيف ة المت ولي والن اظر والم ؤذن،
والج ابي ،وال واعظ ،وال ُمس بّح ،ووظيف ة البواب ة والكناس ة ) ،(٥وأج رة ص يانة برك ة المي اه،
وتنظيف قناة المياه التي تصل إل ى بس تان الوق ف ،وإض اءة الج امع ،وتن وير القنادي ل) ،(٦وك ان
الشيخ علي شرف الذي أصبح متوليا على الوقف عام ١٣٦٧ھـ١٩٤٧/م ،ينف ق أج رة ال دكان ف ي
شراء وتجديد الحصر وإنارة الجامع ).(٧
كان ت ت تم محاس بة المت ولي عل ى إي رادات الوق ف س نويا ،وق د ت م رص د العدي د م ن ھ ذه
المحاس بات ف ي الفت رة العثماني ة ع ام  ١٠٩٧ھ ـ ١٦٨٥/م) (٨وع ام  ١٠٩٨ھ ـ١٦٨٦/م)،(٩
١١٠٠ھـ١٦٨٨/م) ،(١٠وعام ١١٠٣ھـ١٦٩١/م)(١١وعام١٣٢٩ھـ١٩٢٠/م).(١٢
ثالثا :التعديات
 ١ .١اعتداء جيش االحتالل

) (١راس العين :نبع للمياه غربي البلدة القديمة من مدينة نابلس .النمر .تاريخ جبل نابلس والبلقاء .ج .١ص.٤٩
) (٢سجل أوقاف مسجد الخضراء١٣٨٢) .ھـ١٩٦٣/م( .شريط  .١١٤:٣٨٢وثيقة  .٣٧الجامعة األردنية
) (٣طالب الشيخ اسماعيل شرف بالتعويضات له شخصيا بصفته متوليا سابقا للوقف ،وليس لدائرة األوقاف،
مدعيا أن وقف الخضراء وقف ذري وذلك عام ١٢٨٢ھـ ١٩٦٣/م .سجل أوقاف مسجد الخضراء
)١٣٨٢ھـ١٩٦٣/م( .شريط  :١١٤وثيقة رقم م أن .٨٩١/٥٢/الجامعة األردنية.
) (٤سجل أوقاف مسجد الخضراء١٣٧٥) .ھـ١٩٥٥/م( .شريط  .١١٤:٣٨٢وثيقة رقم  .٥٨/٤/٤الجامعة
األردنية.
) (٥قام بوظيفة البوابة ،والكناسة في جامع الخضراء كل من :ناصر الدين بن رجب ،ومحمد بن عميرة ،بنصف
عثماني لكل منھما يوميا ،وذلك عام  ١٠٥١ھـ ١٦٤١/م .سجالت المحكمة الشرعية .سجل  ،١٢٩القدس.
ص .٥٥٨
) (٦سجالت المحكمة الشرعية .سجل رقم  .٣نابلس.ص .١٩٢
) (٧سجل أوقاف مسجد الخضراء ١٣٦٧) .ھـ١٩٤٧/م( .شريط  ،١١٤:٣٨٢وثيقة  .١٥الجامعة األردنية.
) (٨سجالت المحكمة الشرعية .سجل رقم  .٢نابلس .ص .٧١
) (٩سجالت المحكمة الشرعية .سجل رقم  .٢نابلس .ص .١٨٥
) (١٠سجالت المحكمة الشرعية .سجل رقم  .٢نابلس .ص .٣٢٨
) (١١سجالت المحكمة الشرعية .سجل رقم  .٣نابلس .ص.١٩٢
) (١٢سجل أوقاف مسجد الخضراء ١٣٤١) .ھـ١٩٢٢/م( .شريط  .١١٤:٣٨٢الجامعة األردنية.
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بعد احتالل القوات اإلس رائيلية الض فة الغربي ة ع ام ١٣٨٧ھ ـ١٩٦٧/م ب دأت سلس لة منظم ة
ومدروسة للسيطرة على العديد من المواقع الدينية والتاريخية التي اعتق دوا بوج ود راب ط دين ي أو
تاريخي لھم فيھ ا ،حي ث ق اموا بت دمير ح ارة المغارب ة وش تتوا س كانھا وأق اموا عل ى أنقاض ھا م ا
عرف بساحة المبكى) (١كما أحرقوا المسجد األقصى في  ٢٦صفر ١٣٨٠ھ ـ١٩٦٩ /٨/٢١/م)،(٢
١٩٦٩م) ،(٢وف ي مدين ة ن ابلس س يطروا عل ى مق ام س يدنا يوس ف ف ي ش رق مدين ة ن ابلس ع ام
 ١٣٨٧ھـ١٩٦٧/م) ،(٣وقد حاولوا السيطرة على جامع الخضراء ،ولكنھم ترددوا عل ى م ا يب دو
بسبب وجوده في البـلدة القديمة حيث الكثافة السكانية العالية.
وكان ت مح اوالتھم ھ ذه بطيئ ة ومت رددة ،مح اولين ف رض سياس ة األم ر الواق ع بالت دريج،
وبع د االح تالل بع دة أش ھر قام ت المؤسس ة العس كرية اإلس رائيلية ب الخطوة األول ى ف ي التمھي د
للسيطرة عل ى المك ان ،حي ث ق ام الح اكم العس كري لن ابلس باقتح ام المس جد وطل ب التج ول في ه،
وزيارة مكان حزن سيدنا يعقوب).(٤
وكانت عملية االقتحام ھذه تحمل معاني عدة ،منھا توجيه رسالة للمعنيين من سكان المدين ة
أن ھذا المكان مقدس بالنسبة لليھود ،وخطوة في سبيل السيطرة على ھذا المكان.
وق د تتابع ت مث ل ھ ذه االقتحام ات بأش كال مختلف ة ،حي ث قام ت مجموع ة م ن مجن دي
ومجن دات ق وات االح تالل ع ام١٤١٠ھ ـ١٩٨٠/م ،باقتح ام المك ان ودخل وا غ ار يعق وب ،ولم ا
س ألھم المج اورون ع ن س بب دخ ولھم ،أج ابوا ب أن الج امع ھ و مك ان ح زن يعق وب ،وبأن ه م ن
).(٥
مقدساتھم التي يجب زيارتھا
وعل ى الص عيد الم دني قام ت ش ركات س ياحية إس رائيلية من ذ بداي ة ع ام ١٣٩٥ھ ـ١٩٧٥/م
بتنظيم رحالت سياحية منتظمة إلى ھذا الجامع لزيارة غار حزن يعقوب ،وقد شجعھم عل ى ذل ك
اإلھمال والخراب الذي عانى منه الموقع) ،(٦وھ ـذا أدى إل ى ت داعي أھ الي الح ي لجم ع تبرع ات
لتعمير الجامع بدعم من مديرية األوقاف ).(٧
ث م اتخ ذت مح اوالت الس يطرة اإلس رائيلية منح ى آخ ر ،وب دأ م ا ع رف ب اإلدارة المدني ة
اإلس رائيلية القي ام بحفري ات أثاري ة تح ت ش عار البح ث العلم ي ،وق د أش رف عليھ ا ض ابط آث ار

)( ١
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)( ٥
)( ٦
)( ٧

بنزيمان .القدس مدينة بال أسوار .ص  ٤١ـ .٤٨
نجم .كنوز القدس .ص // .٧٦حمدان .عوامل الدمار التي تؤثر على الممتلكات الثقافية .ص.١١٠
يقع مقام سيدنا يوسف شرق مدينة نابلس قرب قرية بالطة ،وقد استولت عليه قوات االحتالل عام
١٣٨٧ھـ١٩٦٧/م .وأقامت فيه مدرسة دينية .دويكات .المرجع في أنساب عشيرة الدويكات .ص.٤٦
مقابلة مع السيد تيسير شرف ) (٧٠عاما ١٤٢٧/٧/٧) .ھـ ٢٠٠٦/٨/١ -م( .مدينة نابلس.
راجع ملحق رقم ).(٣
مقابلة مع الشيخ ماھر الخراز ) .(٦٠إمام جامع الخضراء١٤٢٧/٧/٧) .ھـ ٢٠٠٦ .٨ .١ -م(.
المصدر السابق.
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نابلس عام  ١٤٠٦ھ ـ١٩٨٥/م ،واس تمرت ھ ذه الحفري ات م دة س نتين ،وت م من ع البن اء ف ي ھ ذه
األراضي ،أو استغاللھا دون إعطاء دائرة األوقاف أية معلومات عن ھذه الحفريات).(١
والحقيقة إن الحفريات األثرية عطلت المشاريع التي كانت تنوي دائرة األوقاف تنفي ذھا ع ام
١٤٠٦ھ ـ١٩٨٥/م كاس تغالل األراض ي الوقفي ة ف ي الزراع ة) ،(٢أو إقام ة بن اء تج اري وس كني
بالتعاون مع لجنة الزكاة يدر ريعه على الطرفين) ،(٣إضافة إلى مشاريع أخرى مقدمة).(٤
وعن دما قام ت ق وات االح تالل باجتي اح المدين ة ع ام ١٤٢٣ھ ـ٢٠٠٢/م قص فت الج امع
بالمدفعية ،وعملت الجرافات اإلس رائيلية عل ى ھ دم أج زاء من ه لم دة س اعتين ب الرغم م ن علمھ ا
بأنه مكان للعبادة اإلسالمية ،واعتقلت إمام الجامع الشيخ ماھر الخراز لمدة ثالثة أسابيع).(٥

)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥

ملف أوقاف جامع الخضراء .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم ٣ـ ٢١ـ.٤٩٣ / ٧
تقدم مھندس األوقاف الزراعي منذ عام ١٤٠٦ھـ١٩٨٥/م بتشكيل لجنة الختيار مشروع زراعي الستثمار
األراضي ،إما بزراعتھا خضاراً في بيوت بالستيكية ،أو حمضيات ،أو إقامة مشتل زراعي عليھا .ملف
جامع الخضرا .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم م و.٣٨٩٣/٤٠٩/
ملف جامع الخضراء ١٤٠٥) .ھـ١٩٨٥/م( .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم/١٠أمالك٤٨٧٧/
تقدم رجل أعمال من مدينة نابلس يدعى زھدي حرز ﷲ بعرض الستغالل أراضي الوقف وقدم مشروعا
الستغالل القطعة رقم ) (٣٨حوض ) (٢١:٢٤لبناء محالت تجارية ،وشقق سكنية عام  ١٤١٩ھـ ١٩٩٨/م.
ملف جامع الخضرا .مديرية أوقاف نابلس .رقم  .٧٢١٣وثيقة ٢٠رقم.٣٤٢/٦/٢١/٣
مقابلة مع الشيخ ماھر الخراز١٤٢٧/٧/٧) .ھـ ٢٠٠٦/٨/١ -م( .جامع الخضراء.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(٢)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شكل رقم ) (١٢و) (١٣و) (١٤و) :(١٥االعتداءات اإلسرائيلية على جامع الخضراء )المصدر
ملف جامع الخضراء ،رقم (٧٢١٣
ويندرج ھذا االعتداء في سياق السيطرة على الجامع ألھميته في مراقبة أي ة تحرك ات داخ ل
البلدة القديمة من مدينة نابلس ،متذرعين بحجة وج ود نش اطات معادي ة لھ م س واء ف ي الج امع أو
في المناطق القريبة منه.
ويعد قيام االحتالل باالعتداء على مكان عبادة انتھاكا التفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالنزاع
المس لح ،ومعامل ة الم دنيين وق ت الح رب الموقع ة ع ام١٣٦٩ھ ـ١٩٤٩/م) ،(١واتفاقي ة الھ اي
الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ،والتي وقعت في المؤتمر الدولي الذي
أشرفت عليه منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عام١٣٧٤ھـ١٩٥٤/م).(٢
لقد كان لزاما على مديرية األوقاف التنسيق مع بلدية نابلس ووزارة الس ياحة واآلث ار توثي ق
ھ ذه االعت داءات بدق ة ،ورف ع ش كوى لليونس كو ،وتحدي دا القس م المخ تص بحماي ة الم وروث
الحض اري العالم ـي ب دال م ن التب اكي عل ى خراب ه ،أو تص ويره م ن أج ل جم ع تبرع ات إلع ادة
إعماره من جديد.
وبعد انسحاب القوات اإلس رائيلية ت داعت لجن ة م ن أھ الي الح ي ،وبنش اط واض ح م ن إم ام
الجامع ،وقاموا بتعميره عل ى نفق تھم الخاص ة بع د موافق ة دائ رة األوق اف) ،(٣وبع د االنتھ اء م ن
ذل ك تب ين ل دائرة األوق اف ع دم مراع اة ھ ذه التعمي رات للط ابع الت اريخي للج امع ،وطلب ت رأي
دائرة اآلثار في المدينة ،وق دمت دائ رة اآلث ار تقري را يفي د ب أن التعمي رات ال تتط ابق م ع الط ابع
األثري ،وأن أعمال إع ادة اإلعم ار ش وھت الط ابع الت اريخي للمك ان ،وق ام بھ ا فري ق ال يمتل ك
الخب رة أو المعرف ة بأعم ال الت رميم) ،(٤وق د وج ه م دير أوق اف ن ابلس تح ذيرا إل ى إم ام الج امع
بض رورة الحف اظ عل ى المكان ة التاريخي ة والديني ة الممي زة لھ ذا الج امع ،وض رورة مراع اة
التعمي رات لھ ذه المكان ة ،وطالب ه بانتظ ار خط ة ش املة لتط وير الج امع تح ت إش راف فني ين
مختصين).(٥
 ٢ .١مطالبات الطائفة السامرية
حرص ت الطائف ة الس امرية عل ى عالق ة ممي زة م ع المجتم ع ال ذي تع يش في ه ،واقتص رت
مطالبتھم في الجامع بالنقاط الرئيسة التالية:
)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥

اتفاقيات جنيف األربع١٩٩٧) ،م( .اللجنة الدولية للصليب األحمر .ط .٤جنيف .ملحق  .١ص .٤٣وملحق .٢
ص.١٠٢
حمدان .عوامل الدمار التي تؤثر على الممتلكات الثقافية .ص  ١٠٠ـ .١٠٢
مقابلة مع الشيخ ماھر الخراز١٤٢٧/٧/٧) .ھـ ٢٠٠٦/٨/١ -م( .جامع الخضراء.
ملف جامع الخضراء١٤٢٣) .ھـ ٢٠٠٢ -م( .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم .٢٠٢
ملف جامع الخضراء١٤٢٣) .ھـ٢٠٠٢/م( .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم .٤١٧/١٢/١٢٨٤
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أ.

التأكيد على أن ھذا الجامع أقيم مكان معبد سامري ،وأن المسلمين حولوه إلى جامع.

ب .المطالبة بحجر عليه كتابات سامرية ھي الوصايا العشر مبني ضمن قاعدة المئذنة.
وق د تق دموا بطل ب رس مي إل ى رئ يس بلدي ة ن ابلس "غس ان الش كعة" ،وق د رفض ت دائ رة
األوقاف ھذا األجراء وأكدت أنھا تحمل المسؤولية ألي جھة تقوم بھذا العمل).(١
والواقع أن أي تغيير في معلم إسالمي يعد انتھاكا لحرمة أحد المقدسات اإلس المية ،ويعتب ر
تش ويھا لمعل م م ن مع الم الم وروث الحض اري ،ويمك ن أن يع رض الوض ع المعم اري للمئذن ة
للخطر.
 .٢التعديات الخاصة
أ.

تعديات جماعة من آل شرف
ويمكن الحديث عن اعتداءاتھم على الجامع وأراضيه الوقفية كالتالي:

 .١إدعاء ملكية األراضي الوقفية
بدأت القض ية عن دما قام ت دائ رة األوق اف ب إجراء ق انوني تمث ل ف ي إش رافھا المباش ر عل ى
الجامع واألراضي الوقفية ،وسحب اإلشراف عليه من الشيخ اسماعيل ش رف ال ذي ق دم اس تقالته
لمديرية األوقاف عام١٣٧٥ھـ١٩٥٦/م).(٢
ولم يكن ھذا اإلجراء إجراء تعسفيا موجھا ضد شخص أو عائلة ،وإنما كان ضروريا لحفظ
ھذا الوقف وضبطه ،خاصة أن ھذا الوقف كان غير مضبوط وغير منظم) ،(٣وقد حفظ ت دائ رة
األوقاف آلل شرف المجاورين للجامع ارتباطھم ب ه ورع ايتھم لألراض ي الوقفي ة ،فعين ت الش يخ
إس ماعيل ش رف قيم ا عل ى الج امع برات ب ش ھري بع د اس تقالته م ن التولي ة) ،(٤وعرض ت ھ ذه
األراضي للتأجير ب المزاد العلن ي ،حي ث بق ي آل ش رف يس تأجرون األراض ي الوقفي ة حت ى ع ام
 ١٣٩٦ھـ١٩٧٦/م).(٥
وقد حاول الشيخ إسماعيل شرف استمالك ھذه األراضي الوقفية عام١٣٧٥ھ ـ١٩٥٥/م ع ن
طريق االدع اء بأنھ ا وق ف ذري ،حي ث أك د ف ي دع وى ق دمھا لمديري ة األوق اف عل ى أن بس تان
جامع الخضراء ھو وقف إسالمي ذري ،بموجب فرمانات سلطانية تمتلكھ ا العائل ة يرص د ريع ه
)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥

راجع ملحق رقم ).(٥ ،٤
سجالت المحكمة الشرعية .سجل رقم  .١٣٢نابلس .ص .١٠٠
سجل أوقاف جامع الخضراء١٣٧٥) .ھـ١٩٥٦/م( .شريط  .١١٤:٣٨٢وثيقة  .٥٦الجامعة األردنية.
سجل أوقاف مسجد الخضراء١٣٧٥) .ھـ١٩٥٦/م( .شريط  .١١٤:٣٨٢وثيقة رقم  . .٥٩الجامعة األردنية.
استأجرھا كل من تيسير شرف ،وإسماعيل شرف حتى عام ١٤٠٠ھـ١٩٧٦/م بأجرة سنوية مقدارھا )(٣
وبقيت ھذه األراضي بعد ذلك خرابا.
ثم توقفا عن دفع األجرة،
دنانير أردنية،
)١٣٧٩ـ١٤٠٠ھـ١٩٥٩/ـ١٩٧٦م( .سجالت أوقاف نابلس .أجارة األراضي رقم  .١٠١شريط رقم ٣٩٧
الجامعة األردنية.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(٢)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لصالح الجامع المذكور) ،(١علما بأنه أصبح متوليا على الوقف الخيري للجامع الم ذكور بموج ب
حجة شرعية صادرة من المحكمة الشرعية في نابلس عام  ١٣٦٦ھـ١٩٤٧/م).(٢
والمتولي الم ذكور ي درك الف رق ب ين الوق ف الخي ري والوق ف ال ذري ،لكن ه أراد أن يس تبق
األحداث ويؤكد لألوقاف التي بدأت تستعد لضبط ھذا الوقف ،أن ه وق ف ذري ،وأن ه ال يمك ن أن
يتنازل عنه أو يفك ارتباطه به ،ويبدو أن إدعاء الشيخ اسماعيل قد عجل بعزله عن التولية.
 .٢البناء في األراضي الوقفية
تطورت محاوالت االدعاء بأنه وقف ذري إلى السيطرة عليه بالفعل من قبل آل شرف الذين
يسكنون في األراضي الوقفية ،وتسارعت بشـكل واضح بعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربي ة
عام ١٣٨٧ھـ١٩٦٧/م ،مستغلين إھمال االحتالل للحقوق المدنية والدينية للسكان.
ومن خالل تتبع الوثائق الوقفية من ذ ع ام ١٣١٨ھ ـ١٩٠٠/م) ،(٣ومخط ط األراض ي الوقفي ة
لج امع الخض راء ع ام ١٣٥٤ھ ـ١٩٣٥/م )مخط ط رق م ،(٤) (٢وع ام١٣٨٥ھ ـ١٩٦٥/م )مخط ط
رق م ،(٣ل م ي تم إض افة أي ة مب ان للمس اكن األربع ة الت ي ك ان يس كنھا المت ولي وعائلت ه وع ائالت
المتولين السابقين ،في حين تسارعت وتيرة السيطرة على ھذه األراضي وزيادة المب اني الس كنية
بشكل كبير بعد االحتالل اإلسرائيلي ،ويمكن مالحظ ة ذل ك م ن خ الل مخط ط األراض ي الوقفي ة
عام ١٤١٧ھـ١٩٩٦/م )مخطط رقم.(٤

)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤

سجل أوقاف مسجد الخضراء١٣٧٥) .ھـ١٩٥٥/م( .شريط  .١١٤:٣٨٢وثيقة رقم م .أ .ن  ٥٢ /ـ.٢٩١
الجامعة األردنية.
سجالت المحكمة الشرعية .سجل رقم .١١٧نابلس .ص.١٠٠
مؤسسة أحياء التراث اإلسالمي١٣١٨) .ھـ١٩٠٠/م( .سجل أوقاف مساجد نابلس .سجل رقم
 .١٤/١٣١٨/٢٠١/٢ص.٥١
راجع مخطط ).(٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد ٢٠٠٨ .(٢)٢٢
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مخطط ) :(٣مخطط األراضي الوقفية لجامع الخضراء عام ١٣٨٥ھـ١٩٦٥/م) .ملف جامع
الخضرا ،رقم .(٧٢١٣

مخطط ) :(٤مخطط األراضي الوقفية لجامع الخضراء عام عام١٤١٧ھـ١٩٩٦/م) .ملف جامع
الخضراء .رقم .(٧٢١٣
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(٢)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرحمن المغربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٩٧

مخطط ) :(٥مخطط األراضي الوقفية لجامع الخضراء عام ١٤٢٥ھـ ٢٠٠٤/م )ملف جامع
الخضراء .رقم .(٧٢١٣
ومنذ بداية القضية بين آل شرف ودائرة األوقاف ،حاولت الدائرة التوصل إل ى ح ل بالنس بة
للمس اكن المقام ة ف ي األراض ي الوقفي ة حي ث وافق ت ع ام١٣٧٨ھ ـ١٩٥٨/م عل ى تأجيرھ ا آلل
شرف مدة ثالث وثالثين سنة قابلة للتجديد "تحكير") (١ب أجرة س نوية مق دارھا ) (٣دن انير أردني ة
بحيث يتم تجديد العقد سنويا ،ولكن عملية التحكي ر اص طدمت بمعارض ة مح امي األوق اف ،ألن
تحكير األرض في ھذه الحالة ليس له مس وغ ش رعي ،وھ و غي ر جائ ـز كقاع دة عام ة إال ض من
ش روط ض يقة منھ ا :ع دم ت وفر ري ع ل دى دائ رة األوق اف ،وھ ذا الش رط غي ر مت وفر نظ را
لألوضاع المالية الجيدة لدائرة األوقاف ،ومع ذلك رفض المنتفعون دفع أية أجرة).(٢
وف ي ع ام١٣٨٠ھ ـ١٩٦٠/م رفض ت لجن ة األوق اف المحلي ة االجتھ اد رق م )(٦٠/٢٨٢
القاضي بتسجيل قطعة األرض المقامة عليھا المساكن ) ("٣٦" ١/٢ومساحتھا ) (١٠٨٧م ٢باسم
المت ولي نظي ر مح افظتھم عل ى الوق ف ،خاص ة وأن ه ل ديھم ب راءة س لطانية ف ي التولي ة عل ى ھ ذا
الوقف الخيري ،مع اإلشارة إلى أنھا وقف خيري تم تحكيره حفاظا عل ى ح ق األوق اف ،ونظي ر
ذلك يدفع المتولي دينارين ونصف شھريا).(٣

) (١التحكير :وھو التأجير لفترة طويلة " "٣٣سنة أقصاھا تسع وتسعون عاما .مطاوع .لواء نابلس .ص.١١٦
) (٢سجل أوقاف مسجد الخضراء١٣٧٨) .ھـ١٩٥٨/م( .شريط  .١١٤وثيقة رقم م أ ن .٥٢ /١٩٩ .الجامعة
األردنية.
) (٣سجل أوقاف مسجد الخضراء١٣٨٠) .ھـ١٩٦٠/م( .شريط  .١١٤وثيقة رقم  .٦٠/ ٢٨٢الجامعة األردنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد ٢٠٠٨ .(٢)٢٢
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وقد رفض قاضي القضاة عام١٣٨١ھـ١٩٦١/م ھذا االجتھ اد ك ذلك ،وأص ر عل ى تس جيلھا
باس م األوق اف ،م ع الموافق ة عل ى تحكي ر األرض المقام ة عليھ ا المب اني) ،(١ولك ن ذل ك ل م ين ه
الن زاع ح ول المب اني ،وق د ك ان الش يخ إس ماعيل ط اھر ش رف طرف ا ً ف ي الن زاع مقاب ل وزارة
األوقاف التي استطاعت إثبات القيود الوقفية لھذه األراضي تحت إشرافھا بقرار من دائرة الط ابو
).(٢
عام  ١٣٨٢ھـ١٩٦٢/م
ومع اس تمرار القض ية ،وانع دام آلي ة الحس م الس ريع اتف ق الطرف ان ع ام ١٣٨٤ھ ـ١٩٦٤/م
على أن يستأجر آل شرف األراض ي المق ام عليھ ا المب اني الس كنية الت ي ت م تحدي دھا بدق ة ،وھ ي
مكون ة م ن أرب ع غ رف متفرق ة ومن افع اس منتية ،وث الث غ رف أخ رى واح دة منھ ا علوي ة
وم ـنافعھا ،وم ن غ رفتين مبنيت ين باإلس منت ،وتبل غ مس احتھا )(٤٠٣م ٢ف ي القطع ة رق م )١/٢
" ("٣٦من الح وض ) (٢٤.٢١الب الغ مس احتھا )(١٠٧٥م ٢لم دة ) (٣٣س نة قابل ة للتجدي د ب أجرة
سنوية مقدارھا ) (٣دنانير أردنية شريطة االعتراف بأن ھذه المباني من أمالك الوق ف ،وأن ي تم
تعميرھ ا دون اإلض رار بمص لحته ،وع دم إض افة مب ان دون أخ ذ موافق ة م أموره ،وااللت زام
بالواقع على األرض ،وقد أعد االتفاقية مجلس األوقاف األعلى في مدينة عم ان ،إال أن المت ولي
السابق الشيخ اسماعيل شرف رفض توقيع االتفاقية) ،(٣وواصل االدعاء بانھا وقف ذري).(٤
وبعد االحتالل تسارعت وتيرة توسعھم وبن ائھم ف ي األراض ي الوقفي ة مح اولين تغطي ة ذل ك
بتق ديم طلب ات قانوني ة لمديري ة األوق اف مش فوعة بح اجتھم الماس ة إل ى الب ـناء بس بب زي ادة ع دد
أس رھم بدرج ة كبي رة ،وتص دع المب اني القديم ة وحاجتھ ا إل ى اإلعم ار ،فف ي ع ام
١٣٩٣ھ ـ١٩٧٣/م ق دم الش يخ اس ماعيل ش رف طلب ا لألوق اف لس قف س احة ب ين الغ رف الت ي
يسـكنھا ،وقد تم رفض طلبه حي ث أوص ى مح امي األوق اف ف ي م ذكرة) (٥من ه إل ى م دير أوق اف
الق دس ب رفض طلب ه طالم ا ل م يوق ع االتفاقي ة) ،(٦ولكن ه ل م يلت زم ب القرار ،وب دأ ع ام ١٣٩٥
ھـ١٩٧٥/م بسقف الساحة القائمة بين مس كنه ومس كن اب ن عم ه اس ماعيل رغ م معارض ة مديري ة
األوقاف).(٧
ويب دو أن ع دم قي ام الجھ ات المختص ة ب إجراء تنفي ذي ش جع الش يخ اس ماعيل
عام١٤٠١ھـ١٩٨٠/م على بناء سور حول بيته رغم معارضة األوقاف والبلدية ف ي مدين ة ن ابلس

)( ١
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)( ٤
)( ٥
)( ٦
)( ٧

أوقاف مسجد الخضراء١٣٨١) .ھـ١٩٦١/م( .شريط  .١١٤وثيقة رقم  .٥٨٣ / ٥٥/ ٨٢٦الجامعة األردنية.
سجل أراضي نابلس"الطابو" ١٣٨٢) .ھـ١٩٦٢/م( .سجل رقم .٣٥ص.٣ ،٢ ،١
مديرية أوقاف نابلس١٣٨٤) .ھـ١٩٦٤/م( .ملف جامع الخضراء .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم.٣٤٢/٦/٢١/٣
سجل أوقاف مسجد الخضراء١٣٨٤) .ھـ١٩٦٤/م( .شريط  .١١٤:٣٨٢وثيقة رقم  .٤٥الجامعة األردنية.
أكد محامي األوقاف على ضرورة تحصيل األجرة المترصدة عليھم في عشر السنوات السابقة ،وأن تنظم
اتفاقية جديدة لمدة عشرين عاما بدل ثالثين ،ورفع األجرة السنوية إلى الضعف .مديرية أوقاف نابلس.
)١٣٩٣ھـ١٩٧٣/م( .ملف جامع الخضراء .رقم .٧٢١٣وثيقة م أ ق.٢٦/٧٢/١٠٥/
مديرية أوقاف نابلس١٣٩٣) .ھـ١٩٧٣/م( .ملف جامع الخضرا .رقم  .٧٢١٣وثيقة م أ ق .٢٦/٧٢ / ١٠٥ /
مديرية أوقاف نابلس ١٣٩٥) .ھـ١٩٧٥/م( .ملف جامع الخضراء .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم.٣٤٢/٦/٢١/٣

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(٢)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرحمن المغربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٩٩

وطلبھا ھدم السور) ،(١كما بالغ آل شرف في اعتدائھم على األراضي الوقفية حي ث أق اموا مب اني
ف ي القس يمة ) ("٣٨"٢/٢متج اھلين طل ب البلدي ة بھ دمھا ف ي الع ام نفس ه) ،(٢وف ي ع ام١٤١٥
ھـ١٩٩٤/م بدأ آل شرف ببناء غرف وواجھات جدي دة ض من األراض ي الوقفي ة وبن اء ط ابق ث ان
في األراضي الوقفية).(٣
ويب دي الق اطنون ف ي األراض ي الوقفي ة المب االةً واض حةً تج اه التح ذيرات واإلن ذارات
المتكررة من مديرية األوقاف أو البلدي ة ،فق د ق ام م أمور األوق اف بتوجي ه إن ذار لھ م ب الكف ع ن
ھ ذه االعت داءات ع ام  ١٤٠١ھ ـ١٩٨٠/م) ،(٤كم ا ط البتھم بلدي ة ن ابلس بض رورة ھ دم المب اني
المخالفة في الع ام نفس ه ) ،(٥وتك ررت التح ذيرات م رات عدي دة ،وخصوص ا عن د إقام ة غ رف
جديدة وص ب س قفھا ع ام ١٤١١ھ ـ١٩٩٠ /م) ،(٦وبقي ت التع ديات مس تمرة عل ى ھ ذه األراض ي
حيث قام بعض أفراد العائلة بالقاء شاحنة تحمل الحجارة ف ي الموق ع األث ري بغي ة الس يطرة علي ه
مما دفع مدير أوقاف نابلس إلى رفع شكوى ل دائرة اآلث ار ف ي المدين ة ع ام ١٤٢٦ھ ـ٢٠٠٥/م)،(٧
ولكن دون نتيجة.
وقاموا بالتوسع على حساب األراضي الوقفية أفقيا ً وعموديا ً ،حتى وصل ارتفاع األبنية إلى
ثالثة طوابق ومرشحة لبناء المزي د ،كم ا أن ھ ذه األبني ة ق د وص لت إل ى س ور الج امع الش مالي،
وبالت الي تمن ع أي ة توس عة للج امع ف ي المس تقبل ،ال ذي يع اني م ن كث رة أع داد المص لين وض يق
المساحة ).(٨
كم ا أن ھ ذه األس ر الت ي تقط ن المس اكن س يطرت عل ى المئذن ة وأحاطتھ ا بس ور ،وجعل ت
مدخل ھذه المنازل من المئذنة حتى تمنع الوصول إليھا ،وتستخدمھا كمخزن لبضائعھم وأدواتھ م
المھملة.
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مديرية أوقاف نابلس١٤٠١) .ھـ١٩٨٠/م( .ملف جامع الخضراء .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم.٣٤٢/٦/٢١/٣
ملفات بلدية نابلس١٤٠١) .ھـ١٩٨٠/م( .ملف رقم .١٠٣٧٥ -٣/٣
مديرية أوقاف نابلس ١٤١٥) .ھـ١٩٩٤/م( .ملف جامع الخضراء .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم.٣٤٢/٦/٢١/٣
ملف جامع الخضراء١٤٠١) .ھـ١٩٨٠/م( .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم أ ن .١٠١٥ / ٥٢ / ١٩٩ /
ملف جامع الخضراء١٤٠١) .ھـ١٩٨٠/م( .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم.١٠٣٧٥ -٣/ ٣
ملف جامع الخضراء١٤١١) .ھـ١٩٩٠ /م( .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم .٥٦٩ / ٦ / ٢١ / ٣
ملف جامع الخضراء ١٤٢٦) .ھـ٢٠٠٥ /م( .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم .٥٩٩ / ٧ / ٢١ / ٣
طالب السكان المجاورين للجامع بضرورة توسيعه أكثر من مرة منذ عام ١٤١٣ھـ١٩٩٢/م .مديرية أوقاف
نابلس١٤١٣) .ھـ١٩٩٢/م( .ملف جامع الخضراء .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم // .٣٤٠/٦/٢١/٣ :وثيقة
رقم ،٥٢٢/٧/٢١/٣عام  ١٤٢١ھـ٢٠٠٠/م.
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شكل ) :(١٦التعديات على مئذنة جامع الخضراء)تصوير :الباحث ٢٠٠٧م(.
إضافة إلى تشويه ھذه األبني ة لمنظ ر ھ ذا المك ان األث ري وإفق اده قيمت ه التاريخي ة األثاري ة،
فق د تم ادى الس اكنون ف ي تع دياتھم ،وجعل وا م دخل المئذن ة م دخالً ألح د بي وتھم ،حت ى يمن ع أي
شخص من زيارتھا ،بالرغم من اعتراض مديرية األوقاف).(١
ويأتي ھ ذا ف ي الوق ت ال ذي تع اني في ه قاع دة المئذن ة واألج زاء الس فلية منھ ا م ن تص دعات
وشقوق كم ا ورد ف ي تقري ر قس م اآلث ار اإلس المية ع ام ١٤٠٠ھ ـ١٩٨٠/م ،ول م ي تم ترميمھ ا أو
صيانتھا ) ،(٢وقد طالب التقرير نفسه بصورة ملحة بضرورة إزالة العوائق بين المسجد والمئذن ة
والمئذنة لتصبح مبنى واحداً ،وضرورة العمل على ترميم المئذنة بأسرع وقت ممكن ).(٣
ولم تفلح جھ ود إم ام المس جد وأھ ل الخي ر الت ي ب دأت ع ام١٤٢٣ھ ـ٢٠٠٢/م وبالتنس يق م ع
دائرة األوقاف إلخالئھم حيث طالبوا بمبلغ مالي كبير لقاء إخالء الموقع) ،(٤ويدعي تيسير طاھر
طاھر شرف الذي يسكن في األراضي الوقفية ،أن جده الشيخ ط اھر ش رف س افر إل ى األس تانة،
).(٦
وحصل على فرمان تحكير من السلطان عبد الحميد الثاني) (٥لمدة تسعة وتسعين عاما
)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥
)( ٦

مديرية أوقاف نابلس ١٤١٩) .ھـ ١٩٩٨ /م( .ملف جامع الخضراء .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم.٣١٠/٦/٢١/٣
مديرية أوقاف نابلس١٤٠٠) .ھـ١٩٨٠/م( .ملف جامع الخضراء .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم م أ ق / ١٩٩ /
.٢٤٢/٥٢
مديرية أوقاف نابلس١٤٠١) .ھـ١٩٨٠/م( .ملف جامع الخضرا .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم م أ ق/ ١٩٩ /
.٢٤٢/٥٢
مديرية أوقاف نابلس١٤٢٣) .ھـ٢٠٠٢/م( .ملف جامع الخضراء .رقم  .٧٢١٣وثيقة رقم.٣١٥/٦/٢١/٣
السلطان عبد الحميد الثاني :سلطان عثماني حكم منذ عام  ١٢٩٣ھـ ١٨٧٦م ،وأطيح به في انقالب قامت به
جمعية االتحاد والترقي عام  ١٣٢٥ھـ ١٩٠٨/م ،أنطونيوس .يقظة العرب .ص  ١٢٧ـ .١٧٤
Deny, Abd Al- Hamid II. E I2. (I). p. 63 -65.
مقابلة مع السيد تيسير شرف في مدينة نابلس ١٤٢٧/٧/٧) .ھـ ٢٠٠٦/٨/١ -م(.
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)(١

ب .تعديات سليم ونجيب األدھم

تمثل ھذا االعتداء بسيطرة سليم ونجيب األدھم على قطعة من أرض وق ف ج امع الخض راء
مساحتھا )(٢,٤٤٨م ٢وھي كامل القطعة المعروفة بالقسيمة رقم ) ،(١حوض رقم )،(٢)(٢١:٢٤
ويح دھا م ن جھ ة الجن وب مسج ـد الخض راء وأرض الج وھري ،وش ماال أرض أوالد حن ون،
وشرقا بستان الخض راء ومس جد الخض راء ،وغرب ا الش ارع الع ام) ،(٣وق ررت مديري ة األوق اف
رفع دعوى عليھما لكف يدھما عن األراضي الوقفية ،وإزالة المباني التي أقاموھا ،وتابع الش يخ
علي شرف الدعوى عام ١٣٥٨ھـ١٩٣٩/م ،وطلب مس اعدة مالي ة م ن األوق اف ألن ن اتج أرض
الوق ف ال يكف ي لھ ذه القض ية ،فس اعده المجل س اإلس المي األعل ى بإعان ة مالي ة ق درھا عش رة
جنيھات فلسطينية).(٤
إال أن حرب عام  ١٣٦٨ھـ١٩٤٨/م وت داعياتھا ،وإھم ال الوق ف وقل ة م وارده ،وافتع الھم
نزاع ا م ع مت ولي الوق ف الش يخ إس ماعيل واتھام ه ب اإلخالل ب األدب ،وإقام ة حف الت راقص ة،
وشرب الخمر في الجامع في محاولة منھم إلسكاته ،وعدم كفاية موارد الوق ف لمتابع ة القض ية ,
والتقص ير م ن ط رف المت ولي إس ماعيل ش رف حس ب تقري ر قاض ي ن ابلس الش رعي
عام١٣٧٥ھـ١٩٥٥/م ،أضر بالقضية وس اھم ف ي تأجيلھ ا حي ث بقي ت جلس ات المحكم ة مس تمرة
حتى انتھ ت بالتراض ي ع ام ١٣٧٨ھ ـ١٩٥٨ /م بتقس يم القط ان مناص فة ب ين آل األدھ م ،ودائ رة
األوقاف ،ولكن آل األدھم اس تمروا ف ي الس يطرة عل ى القطع ة كامل ة عل ى ال رغم م ن أنھ ا وق ف
خيري لجامع الخضراء).(٥
والحقيقة إن آل ش رف وآل األدھ م يض عون ي دھم عل ى األراض ي الوقفي ة للج امع دون وج ه
حق ،مستغلين الفترة الطويلة التي يمك ن أن تقض يھا ھ ذه ال دعاوي ف ي المح اكم ،وب طء األوام ر
اإلدارية من قبل وزارة األوقاف) ،(٦وتوالي الموظفين المشرفين على األراض ي الوقفي ة ،وع دم
اھتمامھم ودراستھم لملفات الوقف بشكل جيد ،وض عف الس لطة التنفيذي ة ،وحال ة الفلت ان األمن ي
الذي تعاني منه المنطقة في أعقاب احتالل اسرائيل لھذه المناطق.
أن م ا يقوم ون ب ه ھ و مث ال ص ارخ عل ى حال ة الت دھور والض ياع الت ي أص ابت األراض ي
الوقفية ،واالعتداء عليھ ا ،وع دم س رعة اإلج راءات الت ي تق وم بھ ا مديري ة األوق اف أو البلدي ة،
)( ١
)(٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥
)( ٦

اختفت سجالت ھذا النزاع من الملف األصلي في دائرة األوقاف .وتم توثيقھا من خالل مراجعة صورة ملف
الجامع في مركز التوثيق والمخطوطات بالجامعة األردنية.
راجع مخطط رقم ).(٢
مؤسسة أحياء التراث اإلسالمي١٣٨١) .ھـ١٩٠٠/م( .سجل أوقاف مساجد نابلس .سجل رقم ٢٠١/٢
 .١٤/١٣١٨/ص.٣٠
سجل أوقاف مسجد الخضراء ١٣٥٨) .ھـ١٩٣٩/م( .شريط  .١١٤:٣٨٢وثيقة  .١٨٢/ ٣ -٣١الجامعة
األردنية.
سجل أوقاف مسجد الخضراء١٣٧٨) .ھـ١٩٥٨ /م( .شريط  .١١٤:٣٨٢وثيقة  .١٦الجامعة األردنية ".
مقابلة مع مدير دائرة األوقاف في محافظة نابلس السيد زھير الدبعي ) ١٤٢٨/١/٢ھـ ٢٠٠٧/١/٢١-م// .
مقابلة مع السيد محمد العفوري) .رئيس قسم األمالك الوقفية( ١٤٢٨/١/٢ .ھـ ٢٠٠٧/١/٢١-م( .نابلس.
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خاصة أن بعض ھذه االعتداءات مضى عليھا قرن من الزمان ،كم ا عطل ت المش اريع المقترح ة
التي تقدمت بھا جھات عدة الستغالل أراضي الوقف للمصلحة العامة.
النتائج والتوصيات
في ضوء ما تقدم توصل الباحث إلى عدد من النتائج منھا:
 .١أن ھن اك اعت داءات واض حة عل ى الج امع واألراض ي الوقفي ة م ن جھ ات عدي دة أدت إل ى
اإلضـرار به واالستيالء على أراضيه الوقفية.
 .٢ھناك تقصير واضح م ن قب ل إدارة األوق اف ف ي المحافظ ة عل ى األوق اف والمواق ع الديني ة،
ومواقع الموروث الحضاري في فلسطين ،ومتابعة قضاياھا.
 .٣البطء في متابعة قضايا الوق ف م ن قب ل وزارة األوق اف ،والتعقي دات اإلداري ة ف ي ال وزارة
تح ول دون القي ام ب إجراء س ريع ض د مغتص بي األرض الوقفي ة ،وت ؤدي إل ى تم اديھم ف ي
السيطرة على ھذه األراضي.
أ.

ب.
ج.
د.
ه.

و.

ز.
ح.

وبناء على ھذه النتائج يعرض الباحث عددا من التوصيات كاآلتي:
وق ف االعت داءات عل ى األوق اف واألراض ي الوقفي ة م ن خ الل اإلس راع ف ي تنفي ذ األحك ام
الصادرة بحق المخالفين بوساطة الجھات المختصة ب ذلك ،وإبع ادھم ع ن األراض ي الوقفي ة
وھدم ما بني عليھا.
تفعيل دور الشرطة السياحية لحماية المواقع التاريخية في فلسطين بشكل عام.
عق د الن دوات الخاص ة بت دارس أوض اع المواق ع الديني ة والتاريخي ة ف ي فلس طين للخ روج
باآلليات المناسبة لحمايتھا.
تش كيل لجن ة تنس يق مش تركة ب ين البلدي ة ،ووزارة الس ياحة واآلث ار ،ووزارة األوق اف
للحفاظ على ھذه المواقع وحمايتھا ،واستثمار أراضيھا الوقفية.
توثي ق االعت داءات اإلس رائيلية عل ى كاف ة المواق ع الديني ة والتاريخي ة ،وفض حھا إعالمي ا،
ي باالنتھاك ات اإلس رائيلية إل ى منظم ة األم م المتح دة للتربي ة والعل وم والثقاف ة
وتق ديم ش كا ٍو ِ
"اليونسكو".
تش كيل لجن ة للم وروث الحض اري ف ي فلس طين بغي ة االھتم ام ب الموروث الحض اري
الفلسطيني ،وتق ديم قائم ة بھ ذه المواق ع إل ى لجن ة الم وروث الحض اري الع المي وتض مينھا
جامع الخضراء والمواقع األخرى التي تتعرض للتھديد.
االھتم ام بالملف ات الوقفي ة وحفظھ ا ف ي مك ان مناس ب بعي داً ع ن االعت داء والعب ث بھ ا،
وتصويرھا ألھميتھا في إثبات الحقوق الوقفية والعامة.
االھتمام بأن تراعي أية تعميرات مس تقبلية الط ابع المعم اري للموق ع ،إض افة إل ى االھتم ام
بالموجودات التاريخية فيه.
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قائمة المصادر والمراجع
 .١المصادر
أ.

الكتب المقدسة
ـ

القرآن الكريم.

ـ

الكتاب المقدس "العھد القديم والعھد الجديد".

ب .السجالت والملفات
-

سجل أراضي نابلس " الطابو" ١٣٨٢) .ھـ١٩٦٢/م( .سجل رقم  .٣٥ص.٣ ،٢ ،١

-

مؤسسة أحياء التراث اإلسالمي ١٣٨١) .ھـ١٩٠٠/م( .سجل أوقاف مساجد نابلس .سجل
رقم ١٤/ ١٣١٨ / ٢٠١/٢

-

سجل أوقاف مسجد الخضراء .شريط رقم  .١١٤الجامعة األردنية.

-

سجالت أوقاف نابلس .إجارة األراضي رقم  .١٠١شريط رقم  .٣٩٧الجامعة األردنية.

-

سجالت المحكمة الشرعية ١٠٠٣) .ـ١٠٠٥ھـ  ١٥٩٥/ـ١٥٩٧م( .سجل رقم .٧٧القدس.

-

سجالت المحكمة الشرعية ١٠٤٦) .ـ١٠٤٧ھـ١٦٣٧/ـ١٦٣٨م( .سجل رقم  .١٢٦القدس.

-

سجالت المحكمة الشرعية ١٠٥٠) .ـ١٠٥١ھـ ١٦٤٠/ـ١٦٤١م( .سجل رقم  .١٢٩القدس.

-

سجالت المحكمة الشرعية ١١٠١) .ـ ١١٠٣ھـ ١٦٨٥/ـ١٦٨٨م( .سجل رقم  .٣نابلس.

-

سجالت المحكمة الشرعية ١١٤٠) .ـ ١١٤١ھـ ١٧٢٧/ـ١٧٢٨م( .سجل رقم  .٥نابلس.

-

سجالت المحكمة الشرعية ١٢١٣) .ـ ١٢١٥ھـ ١٧٩٨ /ـ ١٨٠٠م( .سجل رقم .٦نابلس.

-

سجالت المحكمة الشرعية ١٢٢٣) .ـ  ١٢٣٥ھـ ١٨١٦/ـ١٨١٩م( .سجل رقم .٧نابلس.

-

سجالت المحكمة الشرعية ١٢٨٦) .ھـ١٨٦٨ /م( .سجل رقم  .١٦نابلس.

-

سجالت المحكمة الشرعية١٢٨٧) .ـ١٢٩٠ھـ١٨٦٩/ـ ١٨٧٣م( .سجل رقم .١٧نابلس.

-

سجالت المحكمة الشرعية ١٣٣٢) .ـ١٣٣٤ھـ ١٩١٤/ـ  ١٩١٦م( .سجل رقم .٤٧نابلس.

-

سجالت المحكمة الشرعية ١٣٦٥) .ـ١٣٦٦ھـ ١٩٤٦/ـ ١٩٤٧م( .سجل رقم  .١٠٧نابلس.

-

سجالت المحكمة الشرعية١٣٧٤) .ـ١٣٦٧ھـ ١٩٥٤/ـ ١٩٥٦م( .سجل  .١٣٢نابلس.

-

ملفات بلدية نابلس١٤٠١) .ھـ١٩٨٠/م( .ملف رقم ١٠٣٧٥ -٣/٣

-

مديرية أوقاف نابلس .ملف جامع الخضرا .رقم .٧٢١٣
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الزيارات الميدانية
-

نبع عين السكر ١٤٢٧/٥/٥) .ھـ ٢٠٠٦/٦/١ -م(.

-

جامع الخضراء١٤٢٧/٧/٧ .ھـ ٢٠٠٦/٨/١ -م(.

المقابالت
-

السيد تيسير شرف ) ٧٠عاما(١٤٢٧/٧/٧) ،ھـ ٢٠٠٦/٨/١ -م( .مدينة نابلس.

-

الشيخ ماھر الخراز ) ٦٠عاما( .إمام جامع الخضراء١٤٢٧/٧/٧) .ھـ ٢٠٠٦/٨/١ -م(.

-

الكاھن عبد المعين صدقة السامري )٧٥عاما(١٤٢٧/١٢/٢٠) .ھـ ٢٠٠٧/١/١١ -م(.
مدينة نابلس.

-

السيد زھير الدبعي )٥٥عاما( .مدير دائرة األوقاف١٤٢٨/١/٢) .ھـ ٢٠٠٧/١/٢١ -م(.
محافظة نابلس.

-

السيد محمد العفوري ) ٤٥عاما( .رئيس قسم األمالك الوقفية١٤٢٨/١/٢) .ھـ -
٢٠٠٧/١/٢١م( .نابلس.

المصادر المطبوعة
-

التطيلي ،بنيامين١٩٤٥) .م( .رحلة بنيامين التطيلي .ترجمة :عزرا حداد .بغداد.

-

اب ن حبي ب ،الحس ن ب ن عم ر ب ن الحس ن ٧٧٩) .ھ ـ ١٣٧٧ /م( .ت ذكرة النبي ه ف ي أي ام
المنص ور وبني ه .ج  .١تحقي ق :محم د أم ين .مراجع ة :س عيد عاش ور١٩٧٦) .م( .دار
الكتب .القاھرة.

-

الحنبلي ،مجير الدين٩٢٧) .ھـ١٥٢٠/م( .األنس الجليل بتاريخ الق دس والخلي ل٢ .ج .ج١
تحقيق :عدنان أبو تبانة .ج  .٢تحقيق :محمود كعابنة١٩٩٩) .م( .مكتبة دنديس .الخليل.

-

السامري ،ال دنفي .ب ن يعق وب ،إب راھيم١٢٠٠) .ھ ـ ١٧٩٠/م( .ظ اھر العم ر وحك ام جب ل
نابلس .ط .١تحقيق :موسى أبو دية١٩٨٦) .م( .مركز التوثيق واألبحاث .جامع ة النج اح
الوطنية .نابلس.

-

أبو الف تح ،الس امري) .ع اش ف ي الق رن٧:ھ ـ ١٣/م( .حولي ة أب ي الف تح الس امري .تحقي ق:
إدواردوس فلمار .غوتاي١٨٧٥ .م.

-

أبو شامة .عبد الرحمن بن اسماعيل٦٦٥) .ھ ـ ١٢٦٧ /م( .ت راجم رج ال الق رنين الس ادس
والس ابع الميالدي ين "ال ذيل عل ى الروض تين" .ط .٢نش ره ع زت العط ار١٩٧٤) .م(.
بيروت.

-

اب ن ش داد ،بھ اء ال دين أب و المحاس ن يوس ف٦٣٢) .ھ ـ ١٢٣٤ /م( .الن وادر الس لطانية
والمحاسن اليوسفية .ط .١تحقيق :جمال الدين الشيال١٩٦٢) .م( .د.ن .القاھرة.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(٢)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-

الصوري ،وليم١٩٩٠) .م( .تاريخ الحروب الصليبية "األعمال المنجزة فيما وراء
البحار" .ط٢ .١ج .ترجمة :سھيل زكار .دار الفكر .دمشق.

-

الطب ري ،محم د ب ن جري ر٣١٠ ) .ھ ـ٩٢٢/م( .ت اريخ الطب ري٨ .ج .مطبع ة االس تقامة.
)١٩٣٩م( .القاھرة.

-

اب ن عب د الظ اھر ،محي ي ال دين٦٩٢ ) .ھ ـ١٢٩٢/م( .تش ريف األي ام والعص ور ف ي س يرة
المل ك المنص ور .ط .١تحقي ق :م راد كام ل١٩٦١) .م( .وزارة الثقاف ة واإلرش اد الق ومي.
القاھرة.

-

اب ن عب د الظ اھر ،محي ي ال دين٦٩٢ ) .ھ ـ١٢٩٢/م( .ال روض الزاھ ر ف ي س يرة المل ك
الظاھر .ط .١تحقيق :عبد العزيز الخويطر١٩٧٦) .م( .د .ن .الرياض.

-

العماد األصفھاني ،عماد الدين محمد بن محمد٥٩٧ ) .ھـ١٢٠٠/م( .الفتح القسي في الف تح
القدسي .تحقيق :محمد صبح١٩٦٤) .م( .الدار القومية للنشر .القاھرة.

-

القش يري ،أب و القاس م عب د الك ريم٤٦٥ ) .ھ ـ١٠٧٢ /م( .الرس الة القش يرية .ج زءان.
تحقيق :عبد الحليم محمود ورفيقه) .د .ت .(.دار الكتب الحديثة .القاھرة.

-

اللقيمي ،مصطفى أسعد١١٧٨ ) .ھـ ١٧٦٤/م( .لطايف أنس الجليل في تحايف القدس
والخليل .ط .١تحقيق :خالد الھمشري٢٠٠١) .م( .دار األسوار .عكا.

-

اللقيمي ،مصطفى أسعد١١٧٨) .ھـ ١٧٦٤/م( .موانح األنس برحلتي لوادي القدس .ط
 .١تحقيق :مروان القدومي ورفاقه٢٠٠٤) .م( .مركز الدراسات اإلسالمية والمخطوطات.
باقة الغربية.

-

المقريزي ،تقي الدين أحمد بن علي٨٤٥) .ھـ ١٤٤١ /م( .اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة
الفاطميين الخلفاء .ط .٢تحقيق :جمال الدين الشيال١٩٩٦) .م( .لجنة إحياء التراث
اإلسالمي .وزارة األوقاف المصرية .القاھرة.

-

ابن مـنقذ ،أسامة ٥٨٤) .ھـ ١١٨٢ /م( .كتاب االعتبار .تحقيق :فيليب حت ي١٩٣٠) .م(.
مكتبة الثقافة الدينية .القاھرة.

-

اب ن منظ ور ،جم ال ال دين محم د٧١١) .ھ ـ١٣١١/م( .لس ان الع رب ١٥ .ج .ط .٣دار
صادر١٩٩٤) .م( .بيروت.

-

النابلسي .عـبد الغن ي ١١٤٣) .ھ ـ١٧٣١/م( .الحض رة األنس ية ف ي الرحل ة القدس ية .ط.١
تحقيق :أكـرم العلبي١٩٩٠) .م( .المصادر للطباعة والنشر .بيروت.

-

الھروي .علي بن أبي بكر٦١١) .ھـ ١٢١٥ /م( .كتاب اإلشارات إلى معرفة الزيارات.
تحقيق :جانين سورديل طومين١٩٥٣) .م( .المعھد الفرنسي .دمشق.
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-

الي ونيني ،قط ـب ال دين محم د ب ن موس ى ٧٢٦) .ھ ـ ١٣٢٦ /م( .ذي ل م رآة الزم ان٤ .ج.
ط .٢دار الكاتب اإلسالمي١٩٩٢) .م( .القاھرة.

Evliya Tshelebi. Travels in Palestine. Q.D.A.P. (The Quarterly of the
Department of Antiquities in Palestine. 1942. Vol.VIII. P.p.137– 157.

-

 .٢المراجع
الكتب
-

اتفاقيات جنيف األربع ،والملحقان١٩٩٧) .م( .البروتوكوالن اإلضافيان إل ى اتفاقي ة جني ف
المعقودة في  ١٢أب  /أغسطس ١٩٤٩م .ط .٤اللجنة الدولية للصليب األحمر .جنيف.

-

أمين ،حمد محمد  ،علياءمحمد  ٦٤٨) .ـ  ٩٢٣ھـ ١٢٥٠/ـ ١٥١٧م( .المصطلحات
المعمارية في الوثائق المملوكية .ط  .١الجامعة األمريكية١٩٩٠) .م( .القاھرة.

-

أمين ،محمد فتحي) .د .ت( .قاموس المصطلحات العسكرية .ط .٢القاھرة.

-

أب و بك ر ،أم ين١٩٩٦) .م( .ملكي ة األراض ي ف ي متص رفية الق دس  ١٨٥٨ـ ١٩١٨م.
مؤسسة عبـد الحميد شومان .عمان.

-

البيشاوي ،سعيد .نابلس  :األوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية في عصر
الحروب الصليبية ) ٦٩٠/٤٩٢ھـ١٠٩٩-ـ١٢٩١م( .ط١٩٩١) .١م( .عمان.

-

بنزيمان ،عوزي١٩٧٦) .م( .القدس مدينة بال أسوار .ط .١وكالة أبو عرفة للصحافة.
القدس.

-

الحسيني١٩٨٢) .م( .المنھل الصافي في الوقف وأحكامه والوثائق التاريخية لألراضي
والحقوق الوقفية اإلسالمية في فلسطين .وكالة أبو عرفة للصحافة والنشر.

-

حسن ،ابراھيم حسن١٩٨٥) .م( .تاريخ الدولة الفاطمية .ط  .٢مكتبة النھضة المصرية.
القاھرة.

-

الدباغ ،مصـطفى مـراد١٩٩١) .م( .بالدنا فلسطين١١ .ج .دار الھـدى .كفر قرع.

-

دويكات ،غالب١٩٨٧) .م( .المرجع في أنساب عشيرة الدويكات ولمحة تاريخية عن قرية
بالطة .نابلس.

-

السامري ،عبد المعين١٩٩٧) .م( .الموجز في تاريخ وأعياد وعادات الطائفة السامرية.
ط .١د.ن .نابلس.

-

الصاحب ،إياد٢٠٠٠) .م( .السامريون .ط .١مكتبة دنديس .الخليل.

-

عطا ﷲ ،محمود١٩٩٠) .م( .فھرس مخطوطات المكتبة الجوھرية .ط .١مركز التوثيق
والمخطوطات والنشر .جامعة النجاح الوطنية .نابلس.
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-

عبد الملك ،بطرس )١٩٩٢م( .قاموس الكتاب المقدس .ط .٨دار الثقافة .القاھرة.

-

عثامنة ،خليل٢٠٠٠) .م( .فلسطين في خمسة قرون .ط .١مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
بيروت.

-

العسلي ،كامل جميل١٩٩١) .م( .بيت المقدس في كتب الرحالت .د .ن .عمان.

-

العسلي ،كامل جميل١٩٨٦) .م( .تراث فلسطين في كتابات عبد ﷲ مخلص .ط .١دار
الكرمل .عمان.

-

عطي ة ﷲ ،أحم د١٩٩٨) .م( .الق اموس السياس ي اإلس المي .ط .٣دار النھض ة العربي ة.
القاھرة.

-

غالب ،عبد المنعم١٩٨٨) .م( .موسوعة العمارة اإلسالمية .ط .١جروس برس .بيروت.

-

الفني ،ابراھيم١٩٩٩) .م( .نابلس في الحضارتين اليونانية والرومانية .د .ن .نابلس.

-

كنعان ،توفيق١٩٩٨) .م( .األولياء والمزارات اإلسالمية في فلسطين .ترجمة :نمر
سرحان .تحريـر :حمدان طه .وزارة الثقافة الفلسطينية .رام ﷲ.

-

نجم ،رائف ، .عبد الجليل عبد المھدي  ،يوسف النتشة  ،بسام الحالق١٩٨٢) .م( .كنوز
القدس .ط .١المجمع العلمي لبحوث الحضارة اإلسالمية .آل البيت .عمان.

-

النمر ،إحسان١٩٦١) .م( .تاريخ جبل نابلس والبلقاء .ج .٤مطبعة النصر التجارية .نابلس.

الرسائل الجامعية
-

أبو الرب ،محمد أحمد٢٠٠٦) .م(" .الفكر الصوفي االجتماعي عند الطريقتين الصوفيتين
القادرية والخلوتية" .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة القدس.

-

عالونة ،شامخ١٩٩٨) .م(" .نقـوش محافظة نابلس )دراسة أثرية(" .رسالة ماجستير
غير منشورة .جامعة القدس.

-

صافي ،خالد محمد١٩٩٧) .م(" .ظاھر العمر الزيداني  ١٦٨٩ـ ١٧٧٥م" .رسالة
ماجستير غير منشورة .الجامعة األردنية.

-

كلبونة ،عبد ﷲ١٩٩٨) .م(" .المساجد األثرية في نابلس" .رسالة ماجستير غير منشورة.
جامعة القدس.

-

مطاوع ،ختام١٩٩٨) .م(" .لواء نابلس في القرنين العاشر والحادي عشر الھجريين /
السادس والسابع عشر الميالديين" .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة النجاح الوطنية.
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المقاالت
 عوام ل ال دمار والض رر الت ي ت ؤثر عل ى الممتلك ات الثقافي ة الناتج ة ع ن. أس امة،حم دان
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