
1
م1923، ن، فلسطیس، القدبیت المقدسة، مطبعفلسطینخ، تاریطوطحل، وخلیالصالحر، عمالبرغوثي

م1948- 1826وضبطهافي فلسطیناألوقافأراضيتنظیم 
المقدمة

،النكشـاريالجـیش ال بحـوبـدأت،م1826العثمانیـة عـام األراضـيمـات یحركـة تنظعجلة انطلقت 
الــــذي عكــــف الســــلطان محمــــود ،الجــــیش الجدیـــدبنــــاء رفها علـــى مصــــالح للخزینــــة لصــــقطاعاتــــهإوتحویـــل 

وعمــال بــذلك، . الدولــةت فــيامقدمــة لحــل جمیــع االقطاعــك لــذوكــان . علــى إنشــائه)م1839-1808(الثــاني
فـي ،إقطاعـا)134(بحـل،الـواردة إلـى سـنجقي القـدس ونـابلسالوزاریة واألوامر،الفرمانات السلطانیةقضت 

،وتحویــل بعضــها إلــى ملكیــات خاصــة،بتجدیــد اقطاعــات الزعامــات المحلیــةألخــرىامراســیم الحــین قضــت 
الســتار علــى نظــام إســدالتــتمكن مــن أنإلــى ،واالســتقراراألمــنلــى الحفــاظ عو ،كســب ودهــابهــدف وذلــك 

.ومخلفاته بصورة تامةاإلقطاع
الـذي ،م1858عـاماألراضـيذروتهـا بصـدور قـانون ووصـلت ،تسـارعت وتیرتهـا بمـرور الـزمنقد و 

واثبــات حقهــا فــي ،واســتغالالاً وتصــرف،لتنظــیم شــؤون األراضــي حیــازةمــدني تصــدره الدولــة قــانونأولیعــد 
ءعنهــا، وجــالرحیــل الحكــم العثمــاني فلســطین إلــى مــا بعــدأراضــيفــي حكــم اســتمرو .ملكیــة رقبــة أراضــیها
االلتفــاف و تجــاوزه لتــداب الحثیثـة بـالرغم مــن محــاوالت سـلطات االنوذلــك ،م1948عـام االنتـداب البریطــاني

.علیه
مـــن آثـــار ومـــا تركتـــه ،فـــي فلســـطیناألراضـــيالتـــي شـــهدتها ملكیـــة ،وبموجـــب التحـــوالت الجذریـــة

القانونیــــة انــــب و فقــــد تــــم اختیــــار الج،والسیاســــیة،واالجتماعیــــة،المعــــالم علــــى الحیــــاة االقتصــــادیةواضــــحة 
تتبـع وذلـك بهـدف،میدانا للدراسة والبحـثالتي نعالجها خالل الفترة األوقافأراضيالتي حكمت واإلداریة
،ومـــا طـــرأ علیهـــا مـــن تطـــورات فـــي ظـــل االنتـــداب،فـــي ظـــل التنظیمـــات العثمانیـــةاألوقـــافأراضـــيمســـیرة 

".م1948-1826وضبطهافي فلسطیناألوقافأراضيتنظیم "عنوان تحتها عوضو 
ســجالت المحــاكم المتمثلــة باألولیــةادر تــوافر المصــوفــي مقــدمتها ،وقــد جــاء اختیارهــا بــدوافع عــدة

ونـدرة الدراســات الحدیثــة ،األعلــىاإلسـالميووثــائق المجلــس ،العثمانیـةواألوقــافالطـابو ودفــاتر ،الشـرعیة
،الخیریـة والذریـةاألوقـاففـي الحفـاظ علـى ودورهـا ،العثمانیـة والفلسـطینیةاألوقـافالتي عالجت تنظیمات 

ـــة ـــى وخارجیـــةومـــا واجهتـــه مـــن تعـــدیات داخلی ـــولینأیـــديعل ـــذة واألســـر،المت ،والحركـــة الصـــهیونیةالمتنف
.وسلطات االنتداب البریطاني
، لمعالجة التنظیمـات الصـادرة بحقهـامنها األولخصص ،ةمحاور رئیسأربعةوقد تم عرضها في 

أنــیط بهــالتــي التنفیذیــة ااألجهــزةوركــزت فــي ذلــك علــى ،اإلداریــةفــرد الثــاني لدراســة تشــكیالتها فــي حــین أ
فــي ،والنظــارین ، وانتهــاء بــالمتولاألعلــىاإلســالميوالمجلــس ،األوقــافوزارة ابتــداء مــن ،علیهــااإلشــراف

وفــي مقــدمتها ،علــى عملیــات الضــبط والتنظــیمترتبــتكــرس الثالــث لمعالجــة الفعالیــات الرئیســیة التــي حــین
الرابـع لعـرض مجموعـة ي حـین خصـصف،والتعدیات التي تعرضت لهاعلمیات التوثیق والمسح والتسجیل

.نتائج والتوصیات التي توصلت لها الدراسةال
- :تنظیماتها:أوال
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دورا فــاعال فــي ،بخاصــةواألراضــي،الصــادرة خــالل الفتــرة التــي نعالجهــا بعامــةتالتنظیمــالعبــت 
عالجتهـا علـى یمكـن مللجهـة الصـادرة عنهـا وتبعـا .األوقـافأراضـيبمـا فیهـا ،في فلسطیناألراضيتنظیم 
-:اآلتيالنحو 

-:م1917-1826العثمانیة-أ
حالـــــة الفوضـــــى و ،مـــــن واقـــــع التجربـــــة المریـــــرة،أراضـــــیهافـــــي تنظـــــیم ،انطلقـــــت الدولـــــة العثمانیـــــة

ى وعملـت علـ،)1(مـن القـرن التاسـع عشـراألولووصلت ذروتها فـي الربـع واالضطرابات التي عصفت بها
وتراجــع قــدرة االقطاعــات علــى ، )2(د مــن المؤسســات الخیریــةالعدیــعمــل وتعطیــل،دخــل الخزینــةانخفــاض

جـــراء األمـــنواضـــطراب حبـــل ،)4(اإلقطاعیـــةوجـــاء ذلـــك نتیجـــة الســـتبداد الزعامـــات . )3(التعبئـــة العســـكریة
إلـى تحویـل مسـاحات شاسـعة أدىممـا ،وتعـدیات القبائـل البدویـة علـى القـرى والمـزارع،الصراعات المحلیـة

.)6(تجوبها قطعان المواشيوأحراشغابات و ،)5(ت خاصةملكیاإلى األراضيمن 
عنــدما،م1826عــام الفاعلــة ةالتنظیمیــخطواتهــا أولــىالدولــة العثمانیــة بــدأتفقــد ،وبموجــب ذلــك

المحلولـة اإلقطاعیـةاألراضـيوتحویـل عائـدات ،اإلقطاعنظام وٕالغاء،الجیش االنكشاريحل على أقدمت
لرعایــة شــؤوناألوقــافوتشــكیل نظــارة ، )7(اء الجــیش النظــامي الجدیــدورصــدها علــى مصــالح بنــ،للخزینــة

المنقولــــة وغیــــر األوقــــافقاتهــــا مــــن لحمو ،والمؤسســــات الخیریــــة،الدینــــةواألمــــاكنمقدســــات الو ،األراضــــي
نفاذهـا بغیـة الشـاملة التـي سـعت الدولـة الواإلصـالحاتحركـة التنظیمـات إطـاروجـاء ذلـك فـي ،)8(المنقولـة

.9على حدودهااألجنبیةوالتصدي لزحف الجیوش ،المتقدمةالدولاللحاق بركب
ل جمیــــع العملیــــة لــــم تطــــإجراءاتهــــافــــان اإلصــــالحنحــــو الطموحــــة وبــــالرغم مــــن تطلعــــات الدولــــة 

إثـارةوعـدم ،األمـنفیهـا متطلبـات روعیـتوقـد ،مراحـل متتالیـةجـاءت علـىوٕانمـا،االقطاعات دفعـة واحـدة
الغــزو المصــري أعقــابالتــي واجهتهــا فــي ،التطــورات السیاســیة والعســكریةنأإال،)10(واالضــطرابالفــتن

.)12(م1839في عامإالالستار علیها إسدالمن هاتمكنلم ،)11(م1831عامبالد الشام ل

/ ـ1199-1198، 265نة-1
.القدس: سیشار لھذه المصادر فیما بعد ھكذا.7م، ص1783-1784

، نة.18، ص112.316، ص2-277
.ایاف:ھكذادر فیما بعد االمصسیشار لھذه. 61-60، صم1902-1901/ھـ1320-86،1319ن سجلاألرد

.96،ص312. 10،ص298. 110،ص295. 48-47، ص3-287

.ةابوبكر، ملكی:سیشار لهذا المرجع فیما بعد هكذا.250، ص1996األردن، عمان شومان،، مؤسسة عبد الحمید1918-1858القدس 
. 87، ص308. 35، ص302. 17، ص278. 47-46، ص274. 57ص،271. 88-87، ص4-266

.13، ص315القدس
.32، ص3.313، ص42.312، ص68.302، ص5-271

: .359، 289، صم1828-1816/ھـ1244-1232، 8، األردن، سجلناألردنیة، عماةوالمخطوطات، الجامع
.نابلس

م1918-1337/1869-91.1285، ص108.4-107، ص120.2، 55، ص314القدس.209، ص281القدس-6
تتحقیقا)11(ابو، دفترطنالتوثیق والتصویر، عمان، األردممحفوظة في دائرة األراضي والمساحة، قس

.52-1، صةمالی1286كشف مزایدة، )12(دفترطابو.تحقیقات)11(دفترطابو:سیشار لھذه المصادر فیما بعد ھكذا.52-1، صةمالی1286-1288
. 398، ص9نابلس.72-71، ص315القدس-7
. 33، صم1928/ ـ1346ولة،المنقغیر واألموالاألراضي أحكام، موجز الحنبليشاكر -8

.الحنبلي:ھكذابعد 
.10، ص82.298، ص160.297-159، ص20.281، ص152.280-151، ص279-:قارن بین كل من التالیة-9

.45، ص5یافا.398-396، ص6نابلس.129، 123، 72-71، 23، ص315القدس
، 289.9، ص72.8-71، ص32.315، ص32.313، 2، ص42.312، ص302القدس-:قارن بین كل من التالیة-10

.398ص
.114-112، ص315القدس-11
.260، صةابوبكر، ملكی-12
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األراضـيتنظـیم و ،في بـالد الشـاماإلقطاعجیوبم الخناق على احكعلي باشا إمحمدوقد حاول
نتیجــة للتمــرد الشــعبي الــذي نــه لــم یوفــق فــي ذلــك أإال،رام بــه فــي مصــعلــى غــرار مــا قــاألوقــافبمــا فیهــا 

بغیـة ضـرب ،الموالیـةاإلقطاعیـةوحرصه على تقویـة الزعامـات ،م1834اشتعل في مقاطعات الجبال عام 
عــامدون رجعــةدول العظمــى التــي حملتــه علــى االنســحاب إلــى مصــرالــتخالتــدو ،الزعامــات المعارضــة

.)13(م1841
واســـتطاعت ،العثمـــانياألراضـــيقـــانون بإصـــداروتمثلـــت ،م1858عـــامطـــوة الثانیـــة جـــاءت الخو 

، أراضــیهاتحكــم قبضــتها علــى جمیــع أن،مــادة وخاتمــة)132(ألمــن خــالل نصوصــه المدرجــة فــي،الدولــة
المرجعیــة أصــبح وبــذلك ، )14(واســتغالال،وحیــازة،م شــؤونها تصــرفایوتنظــ،واثبــات حقهــا فــي ملكیــة رقبتهــا

ومـا صـدر بحقهـا مـن ، )15(العسـكرياإلقطـاعكانت تحكمها نظـم أنبعد ،بأمورهاكل ما یتعلق فياألولى
وذلــك بهــدف تخلیصــها مــن حالــة ،واألقــالیمونوابــه فــي الوالیــات اإلســالموفتــاوى شــیخ ،فرمانــات ســلطانیة

ت الخیریـة فـي والمؤسسـا،والتعبئة العسكریة،موارد الخزینةفيوأثرتبها ألمتضطراب التي الفوضى واال
.)16(واحدنآ

التي ) 4(وضبطها في نصوص المادة األوقافأراضيتنظیمفي،األراضيوتتجلى فعالیة قانون 
،ملكیــة رقبـــة،وعلــى وجــه التحدیــد،جلهـــاالتــي وضــع مــن أاألساســیةعلــى الفكـــرة ،مضــامینهافــي ،أكــدت

أراضــيمــن تــألفوی:األول،لــى قســمینإالعثمانیــةالموقوفــة المنتشــرة فــي الدولــة األراضــيفقســمت األرض
ونقلهـا ،ارقبتهـملكیـة حقوقهـا فـي تنـازل الخزینـة عـن وحـازت علـى صـحتها مـن خـالل ،الصـحیحةاألوقاف

،)17(والهبة،والوقف،والرهن،المنقولة بالبیعاألموالالتصرف بها على غرار وهو ما اتاح لهم ،للمتصرفین
.)18(الفقهاءحكامتبعا ألالنظر بهاتصر ویق،نالقانو أحكامذلك ال تجري علیها ٕازاء و 

،المشـــمولة بـــالعمرانالمملوكـــة األراضـــيالصـــحیحة علـــى األوقـــافاقتصـــار أن،وممـــا الشـــك فیـــه
فـــي منـــع قیـــام )121(وتشـــدد المـــادة ،)19(والمحـــددة بنصـــف دونـــم،والتخـــوم القریبـــة منهـــا، )2(حســـب المـــادة

مـنح ورفـض السـالطین ، )20(سـلطانیةبـإرادةلـك تملكـا صـحیحا ما لم تماألمیریةاألراضيجدیدة في أوقاف
، )21(للخزینـةالتابعـة األمیریـةباألراضـيللحیلولـة دون المسـاس ،ذونات الوقف للرعیة خارج حدود العمـرانأ

وهـي مسـاحة ،دونـم)100000(ألال یتجـاوز نطـاق محـددوحصـرها فـي ،كبیـردقد قلـص مسـاحتها إلـى حـ
.)22(التي ناهزت بمساحتها سدس مساحة فلسطینالخیریة ألوقافباذا ما قورنت إمتواضعة 

.270-259، صةابوبكر، ملكی.33، ص323القدس.15-14، ص12یافا.26، ص11یافا-:قارن بین كل من التالیة-13
-3، صم1290/1873، نةنالعثماني، مقانون األراضي -14

.301، صةابوبكر، ملكی.73، ص27یافا. قانون األراضي:سیشار لھذا المصدر فیما بعد ھكذا.)132-1(، المادة.85
ةھ:-15

.306-305، ص6یافا.قانون نامة: سیشار لھذا المصدر  فیما بعد ھكذا.128-1، صم1986، ر، مصةاالنجلو المصریة، القاھر
، 112.305، ص27.277، ص49.273، ص270ا.67، ص88.268-87، ص266القدس.7، ص265القدس-16

.33-32ص
.134، ص391القدس.73، ص27یافا-:قارن بین كل من التالیة-17
.134، ص391القدس.)4-2(قانون األراضي، المادة-18
.)2(قانون األراضي، المادة-19
.)121(قانون األراضي، المادة-20
.205، ص306.128-305، ص36.62، ص73.54، ص186.27، ص19-:-21

.م9/8/1941فمل)2(في مكتبة بلدیة نابلس، صندوقة، محفوظم1948-1921الشمالي، لواء عكا، 
.عكا، صندوق: ھكذا

ز9ةقوانینراث،الجادرعادل حامد -22
ةالعربیة، المقاومعلوشناجي.الجادر:سیشار لھذا المرجع فیما بعد ھكذا.192-191ص،)تاریخندو(بغداد، بغداد، العراق، ةالفلسطینیة، جامع
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م إلـى جمیـع 1870/هــ1287فـي عـام یمـاعمأصدرت رئاسة الـوزراء فـي اسـطنبول ت،وعمال بذلك
یر وقفهـــا مـــن طـــرف الرهبـــان بعـــدم وجـــوب اعتبـــار وقفیـــة األراضـــي التـــي یصـــ"یقضـــي ،الوالیـــات العثمانیـــة

ضــي الموقوفــة اذون العــالي ولــزوم معرفــة األر تملــك الســلطاني توفیقــا للمــأ، والأم التبعیــة بــدون إذناألجانــب
.)23("العمومي-1858العثمانياألراضيقانون -بكل األحوال تابعة للقانون

،رقبتها تعود للخزینةن ألونعتت بذلك،غیر الصحیحةاألوقافأراضيیتمثل في و :نيالقسم الثاو 
عائــداتها مــن وأ،منــهاً أو جــزءإنتاجهــاوحبســوا ،الســلطانيإلذنبــاومــن ینــوب عــنهم ،اقتطعهــا الســالطینو 

القــانون فــي بیــان أســهبالتــي األمیریــةاألراضــيأحكــاموتجــري علیهــا ،وجــوه الخیــرأحــدعلــى ،الضــرائب
التخصیصات والمنفعة التـي توجیه جاء من قبیل وقفهان ، وإ منهاجزءًا◌ً ،وال تزال،لكونها كانت،أحكامها

یر التي سیصاألمیریةاألراضيأحكامإن"-:اآلتیةبالصیغة )4(المادةوهو ما عبرت عنه،رقبةالتطالال 
یــر ببهــذا القــانون تعفعنــدما یــرد،موقوفــةأراضــيعلــى كــذا أیضــاســتجريمــن كونهــاأدنــاهوبیانهــا ،بســطها
ولكــن یوجــد .هــذه مــن قبیــل التخصیصــاتالتــي هــي مثــلالموقوفــة األراضــيفیكــون المــراد ،موقوفــةأراضــي
حالـة كـون أیضـارقبتهـا عائـدة إلـى بیـت المـال هكـذا أنموقوفـة التـي كمـا أراضـيمـن كـذا آخـرنـوع أیضـا

رقبتهــا عائـدة إلــى أو،فحقـوق التصــرف بهـا مخصصـة إلــى جهـة،ورسـومها عائــدة لجانـب المیــريأعشـارها
األراضـيفـي نـوع هـذه ف.جهـةورسـومها سـویة تخصصـت إلـى أعشارهابیت المال وحقوق التصرف بها مع 

ولكـــن تــزرع ویتصـــرف بهـــا مـــن طـــرف ،واالنتقـــال،المعـــامالت القانونیــة كـــالفراغأحكـــامالموقوفــة ال تجـــري 
بالتـــالي فـــان جمیـــع و "وحاصـــل نفعهـــا یصـــرف إلـــى شـــرط الوقـــف،اإلیجـــارعلـــى ســـبیل أو،الوقـــف بالـــذات

إلى سعة انتشارها وضـخامة أدىمما ، )24(تندرج تحت هذا القسمالمأهولةالموقوفة خارج المواقع األراضي
أي مـــــا ،حیـــــث قـــــدرت مســـــاحتها بســـــدس مســـــاحة فلســـــطین، )25(الصـــــحیحةباألوقـــــافمقارنـــــة ،مســـــاحتها

.)26(دونم)4.500.000(یوازي
ن الدولــة ، فــإمیــدانیاالعثمــاني األراضــيالتــي جســدها قــانون ،القویــةةالتنظیمیــوبــالرغم مــن البنیــة 

ـــةاإعـــالنالعثمانیـــة اســـتمرت فـــي  ـــهلقـــوانین والـــنظم المكمل تملـــك و ،م1859نظـــام الطـــابومقـــدمتهاوفـــي ،ل
أراضـيتنظـیم ثر فاعـل فـي مسـالة ، وهو ما كان له أوغیرها،م1869عامحراشاألو ،م1867عامجانباأل

واســـتمرار ،م1869مـــن خـــالل عملیـــات المســـح والتســـجیل التـــي انطلقـــت فعالیاتهـــا عـــاموضـــبطها األوقـــاف
.)27(نيبعد رحیل الحكم العثمااألوقافأراضيونیة في القضایا التي تهم اعتماده مرجعیة قان

-:م1948-1917البریطانیة-ب

ي.: . 20-19ص،م1979، ن)1917-1948(
.179، صم1998، رةةاألمانالتاریخ،وحقائق الصھیونیةمزاعم فلسطین بین
  :Granott.A.The Land System In Palestine History And Structure, Eyre and Pottiswood ,London ,1952

,PP.140- .Granott: سیشار لھذا المرجع فیما بعد ھكذا.153
.73، ص27یافا-23
.)4(قانون األراضي، المادة-24
م)200(بلغ عدد المواقع الموقوفة على مصالح الحرم اإلبراھیمي في فلسطین ما یزید على-25

.أبو بكر أوقاف:ھكذاالمرجع فیما بعد سیشار لھذا .20-1النشر، صدأمین ابوبكر، أوقاف الحرم اإلبراھیمي، قی-:وقفا صحیحا
.181-187، صم1923، نسةب-26

:.118-89، ص1، مم1925، اقةج6ط.المر:ھكذا
.علي

، " .1937)3(.م25/5/1947، م9/8/1941فمل)2(عكا، صندوق-27
.ناصر الدین: سیشار لھذا المرجع فیما بعد ھكذا.133، صم2000، ن، فلسطیس، نابلروقاالفر، داالقدسأوقافالمالیة لدائرة اإلیراداتلیتحل
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،م9/12/1917انســــحاب الجــــیش العثمــــاني مــــن مدینــــة القــــدس فــــيأعقــــابفعالیاتهــــا فــــي بــــدأت
وذلــك ،األولــىالل فعالیــات الحــرب العالمیــة خــ،الزاحــف مــن مصــرالبریطــاني ووقوعهــا فــي قبضــة الجــیش 

أغلقـــت دوائـــر ،بموجـــب ذلـــكو ، )28(العرفیـــةاألحكـــام"Allenby"بـــياللنقائـــده العـــام الجنـــرالأعلـــنعنـــدما 
وعــدم ،والممتلكــات العامــة،الدینیــة المقدســةمــاكناألبحجــة حمایــة وجمــد العمــل بــالنظم العثمانیــة ،الطــابو
مدینــة إلــىبنقلهــاجمــال باشــا اني العثمــالرابــع القائــد العــام للجــیش أقــدمأنبعــد ،الطــابوودفــاتر قیــودتــوافر 
،مـا اسـتهدفت مبـاني السـرایاإذا،كـي ال تتعـرض للتلـف والحرائـق،العامـةادة یـقحیث یوجد مركـز ال،دمشق

مورسـت التـي ناهیك عن الضـغوط الصـهیونیة ،الجیش المهاجمأیديالحكومة المحفوظة بها على ردو أو
، )29(الخرائط الالزمـة لهـاوٕاعدادوتسجیلها، األراضيفي مسح ممثلیها على إشراكالبریطانیة اإلدارةلحمل 
إحكـامالـذي تمكـن مـن تقدم الجیش في لوائي نابلس وعكـا، شماال تبعا لحركة تعمماإلجراءاتهذه وأخذت

الثالثــــة فــــي تشــــكیلة بــــالد العــــدو المحتلــــة األلویــــةذلــــك تــــم وضــــع وٕازاء، )30(م1918عــــام علیهــــاقبضــــته 
Occupied"الجنوبیـة Enemy Territory South" وتعیـین،البریطانیـة بالقـاهرةةبالقیـادة العامـوربطهـا

.)31(هایلعالعربي في القاهرة حاكما بتالجنرال كالیتون العامل في المك
القضـاء و الطـابودوائـرعمدت السلطات العسكریة إلـى دمـج ،الجدیدةاإلداریةوبموجب التشكیالت 

لخدمة مشروع الوطن ،"N.Bentwich"الصهیوني نورمان بنتویتشفإشرافي دائرة واحدة تحت الشرعي
، وقــداألراضــيیــنظم انتقــال مشــروع قــانون إلعــدادســعت الحكومــة العســكریة م1919عــام وفــي ،القــومي

المناسـبة لفـتح اإلجـراءاتتذاتخـ،وتمشیا مع ذلك،العثمانياألراضيمن قانون أحكامهاستمد العدید من 
زعــــیم الحركــــة الصــــهیونیة رضــــةانتیجــــة لمعفكــــرة المشــــروع بــــاءت بالفشــــل أنإال،لقــــةدوائــــر الطــــابو المغ

بعـد ،واالسـتیطاناألراضـيشـراءتعتـرض سـبیلصـعبةفیهـا عقبـة رأىالـذي لهـا، "Weizmann"وایزمن
.)32(المستقبلیةتعرقل مشروعاتهاأن، البد حباس جدیدةأبإنشاءالراغبین أمامالباب مفتوحا تركتأن

تمهیــدا لفــرض صــك بالعســكریة،المدنیــةاإلدارةالحكومــة البریطانیــة اســتبدلت ،م1920عــام ي وفــ
الـذي ، "Herbert Samuel"هربـرت صـموئیلالصهیوني المندوب السامي رأسهاووضعت على ،االنتداب

افإشــر تحــت وٕابقائهــا،وفــتح دوائــر الطــابو،باألراضــيالعســكریة الخاصــة اإلجــراءاتلــم یتــوان عــن تجمیــد 
ــــانون إعــــدادالمباشــــرة بو "N.Bentwich"بنتــــویتش ــــنظم انتقــــال مشــــروع ق ــــاس ألإانشــــاءو ،األراضــــيی حب

لشـــركات لوٕاطـــالق العنـــان،منـــاقالت علیهـــاأیـــةإجـــراءعنـــد اخـــذ موافقتـــه الخطیـــة علـــى والتأكیـــد،جدیـــدةال
.)33(األراضيفي شراء الراغبةاألجنبیة

.517، صم1974، نتزالتحریر الفلسطینیة، مركة، منظم1937-1922واالنتداب البریطاني نكامل خلة، فلسطی-28
.خلة:لمرجع فیما بعد ھكذالھذا ا

.91، صم1998األسوار، فلسطینة، مؤسس1948-1918في فلسطیناألراضية، ملكیالحزماويمحمد ماجد صالح الدین-29
.الحزماوي:ھكذافیما بعد

.292، صم1923، نسةفلسطینخ، تاریطوطحل، وخلیالصالحر، عمالبرغوثي-30
،نستة1920-1914نبھجت .البرغوثي:ھكذابعد

42البدیري، ص.صبري:ھكذاسیشار لھذا المرجع فیما بعد .194ص، م1982
.87الحزماوي، ص- 31
، نسةدراسات في تاریخ فلسطین الحدیثجبارة،تیسیر .200-195، 189-188ري، صصب.132-130المر، ص-32

.تجبارة، دراسا:سیشار لھذا المرجع فیما بعد ھكذا.76، صم1986
.76، صتصبري،  جبارة، دراسا.132-130المر، ص-33
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ضــع و و ،المیدانیــةاإلجــراءاتاتخــاذ اب اســتمرت فــيحكومــة االنتــدأن،إلیــهاإلشــارةوممــا تجــدر 
أصـــدرت،م1920ففــي عـــام ،لتســـهیل خطـــوات بنــاء الـــوطن القـــومي،باألراضــيالقــوانین والـــنظم الخاصـــة 

الخاصـــة بالســـلطان عبـــد الجفتلـــك أراضـــيقبضـــتها علـــى حكـــامإالمحلولـــة وكانـــت غایتهـــا األراضـــيقـــانون 
إحیـاءمـن األهـاليلمنـع ،والغابات،م1921المواتاألراضيوقانون ،)34()م1908-1876(الحمید الثاني

وقـانون نـزع ،المتوسـط القریبـة مـن المسـتوطنات الصـهیونیةاألبـیضالقائمة علـى شـاطىء البحـر األراضي
إدارةدمج دائــرة الزراعــة بالطــابو تحــت بــ، قامــتوفــي ســبیل التضــییق علــى المــزارعین.م1926الملكیــة عــام

.)N.Bentwich")35"بنتویتش
-:م1948-1921الفلسطینیة-ج

فــــي األوقــــافألراضــــيوالحامیــــة الخالفــــة العثمانیــــة الراعیــــة غیــــاب مظلــــة أن،ممــــا ال شــــك فیــــه
،األهــاليحفیظــة أثــارقــد ،لشخصــیة صــهیونیةعلیهــا اإلشــرافمهمــة البریطانیــة اإلدارةیــالءوا،فلســطین
تتعــالى فــي الصــحف المحلیــة ةالصــهیونیة والحركــ،االحــتاللأیــديمــن بإنقاذهــاالصــیحات تطالــبوأخــذت

، تتجــه نحــو مفتــي القــدس والــدیار الفلســطینیةأنظارهــاوكانــت ،)36(ســالمیةإإدارةوضــعها تحــت وتطالــب ب،
وقـد وقـف صـمویل ،للنهـوض بهـذه المهمـةبعد رحیل الحكم العثمـاني ،رفع مسؤول دیني في البالدبصفته أ

نــدما طالبــه ع،م1920عــام یــة التــي قــام بهــا فــي مدینــة نــابلس علــى حقیقــة هــذه المطالــب فــي جولتــه المیدان
وجـه دعـوة وبموجـب ذلـك ،إسـالمیةهیئـة إشـرافتحـت اإلسالمیةبضرورة وضع جمیع المؤسسات أعیانها
وعـزأونتیجة لذلك ،األمرلتدارس ،القدسدار الحكومة بلالجتماع به في اإلسالمیةممثلي الهیئات لعامة 

النظـــام وٕاعـــداد،األوقـــافأراضـــيبمـــا فیهـــا ،اإلســـالمیةعلـــى الشـــؤون لإلشـــرافة لهـــم بتشـــكیل هیئـــة عامـــ
.)37(لمصادقة علیهلدراسته ومن ثم اله اوتقدیمه،الخاص بهاالداخلي

فـي مدینـة فلسـطین أنحاءمن كافة واإلفتاءكبار رجال القضاء اجتمع،وعمال بما تم االتفاق علیه
یتــولى جمیــع الشــؤون إســالميمجلــس شــرعي تأســیسقــروا أو ،م1920فــي تشــرین الثــاني مــن عــام ،القــدس

صـــیاغة نظامـــه وكلفـــوا لجنـــة خاصـــة ل،راغ الـــذي تركتـــه الدولـــة العثمانیـــةلســـد الفـــ،فـــي فلســـطیناإلســـالمیة
مــذیال ، صــدر بصــیغته المعدلــة وبموجــب ذلــكعلــى المنــدوب الســامي للمصــادقة علیــهوعرضــه،الــداخلي

أنمنــه األولــىالمــادة قضــت وقــد مــادة )16(لف مــن ویتــأ،)38(م20/12/1921بتوقیــع المنــدوب الســامي فــي
فــي فلســطین یســمى اإلســالمیةالشــرعیةوســائر الشــئوون األوقــافأمــورللنظــر فــي إســالميمرجــع "یؤســس 

المنتخــب ویضـم فـي عضـویته إلـى جانـب الـرئیس، )39("ومركـزه القـدساألعلـىاإلسـالميالمجلـس الشـرعي 
الثالثــةیةفلســطینالاأللویــةعلمــاء هیئــة ســنوات مــنأربــعیجــري انتخــابهم كــل ءأعضــاأربعــةلمــدى الحیــاة

17، مم2003، ن، فلسطیسجامعة النجاح الوطنیة لألبحاث، نابلةم، مجل1937-1876السلطان عبد الحمید في فلسطینةأمین ابوبكر، ملكی- 34
.ابوبكر، عبد الحمید:سیشار لھذا المرجع فیما بعد ھكذا.260- 221، ص)1(عدد

.47البدیري، ص.م22/6/1939عرب النفیعات، فمل)2(عكا، صندوق-35
.2-1، صم10/12/1921، 666جریدة الكرمل عدد.3-1صم، م9/3/1920، 254عدد.2-1م، ص13/2/1920، 2532م9/3/1920جریدة، -36
، سةة.37-12-13

، ق،األروثائق فلسطین في دور تیسیر جبارة،.77، صت، دراساةجبار، قضی. 27-26، صم1998،فلسطین
.قجباره، وثائ:سیشار لھذا المرجع فیما بعد ھكذا.30، صم1985، ن، فلسطیسالقد

.العارف:،سیشار لھذا المصدر فیما بعد ھكذا515- 514م،ص1996،القدس،4عارف العارف،المفصل في تاریخ القدس،مطبعة المعارف ،ط- 38
39

)16-1(5-3، ص1922ن1، 58ةعنظام المجلس الشرعي -
.214، ص1938، ن1938-نظام المجلس:سیشار لھذا المصدر فیما بعد ھكذا

.1، صم695،27/1/1921جریدة الكرمل عدد.تقریر فلسطین: بعد ھكذا



7

، )40(عكــا ونــابلسلــوائي وعضــو واحــد لكــل مــن فیــه لــواء القــدس بعضــوین ، ویمثــلالقــدس ونــابلس وعكــا
إجمـاليمـن %81.4التي امتدت لتشمل ما یقـرب مـن ء القدس في العضویة لسعة مساحته ویرجع تمیز لوا
.)41(مساحة فلسطین

قضــــیة ، وممثلــــي األواألعیــــانرجــــال الــــدین أوســــاطفــــي التــــي جــــرت ،ونتیجــــة لالنتخابــــات العامــــة
بأغلبیــةالحســیني أمــینفــاز الحــاج وأعضــائه،المجلــسرئــیسعضــوا النتخــاب)56(وعــددهم،الفلســطینیة

الح طیـف صـلوعبـد ال،عـن لـواء عكـا،حیفـامفتـيكل من الشیخ محمد مراد في العضویةوشاركه،ساحقة
.)42(وعبد اهللا الدجاني عن لواء القدس، وسعید الشوا، عن لواء نابلس

إشـــرافتحـــت أصـــبحتقـــد ،فـــي فلســـطیناألوقـــافأراضـــيفـــان ،الجدیـــدةاإلجـــراءاتوفـــي ضـــوء 
أحكـــاموتجــري معاملتهــا وفــق ، )43(الشــرعياإلســالميجهــاز القضـــاءأوســاطمؤسســة وطنیــة منتخبــة مــن 

المحلیــة والطــابو األوقــافالقدیمــة المحفوظــة فــي دوائــر الــدفاترو لســجالتاغــدتكمــا ،العثمانیــةاألراضــي
األولــىالمرجعیــة ،وحجــج،وبــراءاتقواشــین،ن مــن المتولــون والمتصــرفو یمتلكــهومــا ،ســطنبولالعاصــمة او 

الداخلیـة والخارجیـة المحـاكم الشـرعیة والنظامیـةأروقـةفيبشأنهاوالشواهد الحیة في القضایا التي عرضت 
.)44(وفي مقدمتها المحكمة البریطانیة العلیا في لندن،ال عهد االنتدابطو 

-:م1948-1826اإلداریةاتشكیالته:ثانیا
خالل وضبطهااألوقافأراضيتنظیم ا فاعال في دور التنفیذیة وأجهزتهااإلداریةتشكیالت اللعبت

-:یأتيبما تلك التشكیالت وتتمثل ،الفترة التي نعالجها
-:الت العثمانیةالتشكی-أ

-:األوقافوزارة-1
المقدســات علــى اإلشــرافحــددت صــالحیاتها بو ،م1826عــام فــي اســطنبولاألوقــافشــكلت وزارة 

،وربـــط،وتـــرب،ومـــدارس،اوتكایـــ،وزوایـــا،ومـــزارات،ومقامـــات،مســـاجدمـــن ومـــا یتعلـــق بهـــا ،اإلســـالمیة
علـــى اإلشـــرافبهـــا أنـــیط)45(منقولـــةاللـــة وغیـــر منقو الخیریـــة الاألوقـــافمـــن وملحقاتهـــا وتوابعهـــا ،ومشـــافي
والحقـوقوذریـتهمالمـوقفین وذلك بهـدف الحفـاظ علـى حقـوق ،صبغتها الخاصةبالرغم من ،الذریةاألوقاف
46خیریة بعد انقراض الذریة وفقا لشـروط الواقـفأوقافنتیجة الحتماالت تحولها إلى ،في المستقبلالعامة 

اعتـراف مـن وذلك بـالرغم ،الخاصةمجالسهإادارةو رؤساء الطوائف لت بید فظاإلسالمیةغیر األوقافأما
لجــوءو ،المتــوليأو،التــي كــان یصــدرها للموقــفالمراســیم والفرمانــات الســلطانیةبهــا مــن خــالل الســلطان 

الخاصـة والنزاعـات وعـرض القضـایا ،لتسـجیل وقفیـاتهم فـي المحـاكم الشـرعیةوالطوائف األهاليالعدید من 

م، 1956بق.)5، 2(نظام المجلس، المادة-40
.الحاج أمین: سیشار لھذا المصدر فیما بعد ھكذا.13-12ص

.57، صةابوبكر، ملكی-41
.77، صتجبارة، دراسا.515-514العارف،ص-42
.13-12الحاج أمین، ص.214، ص1938تقریر فلسطین-43
. م1935)3(.م3/3/1945.م9/8/1941.م6/5/1939.م19/5/1935ب)2(-44

.م19/11/1942
.184، ص14نابلس.61-60، ص86یافا.313، ص29یافا-45
، 127.17-1076، ص270.12، ص51.354، ص349ا.86، ص343-:-46

.124، ص5كرد علي، ج.33صالحنبلي، .61-60، ص86یافا.107ص
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وحـــرص ،األحكـــامویرجـــع ذلـــك لنزاهتـــه فـــي فصـــل .)47(ســـالمياإلالقضـــاء الشـــرعيأمـــامأروقتهـــاي بهـــا فـــ
كانـت ،م1915/هــ1333إلـى ملكیـات خاصـة ففـي عـاماألوقـافالجهات المسـتفیدة منهـا علـى عـدم تحویـل 

اسـي صاحب الرتبة فیلیوس ماریـا كم"أشرافتحت ،بما فیها القدس،بطركیة الالتین في بالد الشامأوقاف
.)48("بطریق ملة الالتین بالقدس وتوابعها وملحقاتها في فلسطین وبیروت وسوریةأفنديبن قیصر أفندي

فتحت لها دوائر متخصصة في سرایا الحكومات المحلیـة القائمـة فـي مراكـز الوالیـات ،وعمال بذلك
ألویــةأوقــافع یــمضــعت جفقــد و ،الســائدة فــي فلســطیناإلداریــةووفقــا للتشــكیالت ،والمقاطعــات التابعــة لهــا

اتخـذت التـي الوالیـة أوقافدائرة إشرافتحت ،والقدس الملحقة بوالیة صیدا،ونابلس،عكا:الثالثةفلسطین 
قصـر الفتـرة لنظـرا،التـأثیركانـت محـدودة فـي عكـاتشـكیالتها ثـارآأنإال،)49(لهـامن مدینة عكا عاصـمة

وضـربت،امیةالوالیـات الشـ،باشاإبراهیمبقیادة ،المصريالجیش غزا سنوات أربعفبعد نحو ،هاأعقبتالتي 
.)50(شهرستة أنحو على مدینة عكا المحكم ها حصار والبحریة البریة وحداته

وهیمنـة ،انیـةثمللسـلطة العتـدریجي ومـا واكبهـا مـن انحسـار ،لعسكریة الجدیـدةوفي ظل التطورات ا
.)51(واسـتغالال،وتصرفا،حیازةاألراضيشؤون ش فيفقد تدخلت القیادة العامة للجی،قوة الجیش المصري
ت بــر یــاالحكمــدار إ"إشــرافووضــعت تحــت ،المدنیــة فــي بــالد الشــاماإلداریــةشــكلت أنواســتمر ذلــك إلــى 

الخاصـة واإلجـراءاتالمراسـالت أخـذت،وبموجـب ذلـك، )53(الذي اتخذ من مدینة دمشق مقـرا لـه)52("الشام
.)54(عبر مدینة دمشقا وٕالیهالقاهرة تمر من باألراضي

فــي لیــةوالحكومــات المح،بــین القــاهرة ودمشــقباألراضــيوبــالرغم مــن كثافــة المراســالت الخاصــة 
،بما قامت بـه فـي مصـرأسوة،شاملةزراعیةإصالحاتجراءإلوتطلعات الحكومة المصریة ، )55(فلسطین
اإلجراءاتفأبقت،وتشكیالتهاقافاألو تتنظیمالم تحدث تغیرات جذریة في أنهاإال، )56(م1811منذ عام

، )58(إنفاقهــــامجــــاالتو ،األوقــــافوتشــــددت فــــي مســــالة عائــــدات ، )57(م1831العثمانیــــة الســــائدة قبــــل عــــام
اإلبراهیمــيالحــرم أوقــافتحقــق فــي عائــدات بوجــوب الوالقاضــیة ،باشــاالصــادرة عــن محمــد علــي كــاألوامر

اإلقلیميیلها في حكم بالد الشام على الصعیدین نظرا للعقبات الصعبة التي اعترضت سب، )59(م1832عام
.)60(والدولي

.129، ص5كرد علي، ج.200، ص411القدس.124-123، ص385القدس.394-393، 344، 337، ص347القدس-47
.200، ص411القدس-48
.27، ص337القدس-49
ن)م1835-1761/ھـ1251-1174(حید احمد الشھابي، .346، 326، 400-397، ص8لسناب.66-63، ص314القدس-50

تقج3
.الشھابي: سیشار لھذا المصدر فیما بعد ھكذا.825-820، ص3، جم1969، نالدراسات التاریخیة، بیروت، لبنا

ر396.4، ص9نابلس -51
.288، صةابوبكر، ملكی.اتالمحفوظ: سیشار لھذا المصدر فیما بعد ھكذا.129-128، ص1، مم1940لبنان،

.164، ص319القدس-52
.389، 306، ص9نابلس-53
.385، ص2المحفوظات، ص.33، ص323القدس-54
.403ص، 3م.386، 376، 369، ص2المحفوظات، م.33، ص323القدس-55
.الرافعي: مصدر فیما بعد ھكذاسیشار لھذا ال.5311-527، ص1989، ر، مصةالمعارف، القاھرر، دامحمد علير، عصعبد الرحمن  الرافعي-56
.186، ص3م.385، ص2المحفوظات، م-57
.384، 376، 321، ص2المحفوظات، م-58
.369، ص2المحفوظات، م-59
.293-288، صةابوبكر، ملكی.15-14، ص11یافا.96، ص321القدس-60
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مرة للظهور العثمانیة األوقافعادت تشكیالت وزارة ،وبانسحاب الجیش المصري من بالد الشام
فعالیاتهـــا وأخـــذت،م1917عـــام حتـــى رحیـــل الحكـــم العثمـــاني األوقـــافشـــؤون إدارةواســـتمرت فـــي ،أخـــرى

والســرعة ،وفــرض نظـام الحكــم المركــزي،األراضــينتیجــة لصــدور تنظیمـات تتضــح بمــرور الـزمن المیدانیـة 
، )62(والقــاطرات والســیارات، )61(القـوارب والســفن البخاریـةإدخــالبعـد وٕالیهــا، اسـطنبول مــنالرسـائلفـي نقــل 

دیـر أوقـافأراضـيوبموجـب ذلـك سـویت قضـیة ، )63(إلى حیز الخدمـةوالهاتف،التلغرافوخطوط البرق او 
عبـر ،مدینـة القـدسإلـى إبراقهـاالتي تـم ،السلطانیةاإلرادةم بناء على 1885/هـ1303قدس عام بالاألرمن

.)64("بالمخابرة مع متصرفیة القدس"أوالتلغراف 
-:األوقافمدیریة عموم -2

وبموجـب ، )65(والمقاطعـات،فـي مراكـز الوالیـاتلهـا مـدیریات فرعیـة العثمانیة األوقافوزارة تفتح
، منتشــرة فــي المقاطعــات الفلســطینیةالالخیریــة والذریــةعلــى األوقــافابتــداء ،مــة اإلشــرافذلــك، أنیطــت مه

الشــام باشــا لــبالد إبــراهیمهــذه التشــكیالت قــد اختفــت بعــد احــتالل أنإال، )66(بمدیریــة أوقــاف والیــة صــیدا
وجنوبهــا،فلســطینمقاطعــات وســط توحیــدأنإال،م1841بعــد انســحابه منهــا إالإلیهــاولــم تعــد ،م1831

بغیــة ، )67(مدینــة القــدس عاصــمة لهــاذ، واتخــام1843عــام "والیــة القــدس الشــریف " ووضــعها فــي تشــكیلة 
وبنـاء جبهـة قویـة فـي ،)68(األجنبـيتشـدید الرقابـة علـى نشـاط حركـة التغلغـل و ،فرض نظام الحكم المركـزي

قــد وســعة انتشــارها،افهــاأوقضــخامة علــى عــالوة ،یةالســلطاناجهــة خدیویــة مصــر الخارجــة علــى الســدةمو 
" یة بعبــارة الشــرعمحكمــة القــدس ســجالت مــا نعتتهــا وغالبــا ،فــي تشــكیل مدیریــة عمــوم خاصــة بهــاأســهم

.)69("مدیریة عموم األوقاف
وحتــى ،م1843عــام تشـكیلها ذمنــ،اإلداریـةبنیتهــاالقــدس علـى أوقـافمدیریـة عمــوم وقـد حافظــت

تقلبــات تشــكیالتها بــالرغم مــن كثــرة وذلــك ،م9/12/1917فــي القــدس مدینــة انســحاب الجــیش العثمــاني مــن 
الحكومـة العثمانیـة علـى فصـلها عـن والیـة سـوریا وٕاقـدام، )70(وٕالیهـااسـطنبولمناإلداریةوتبعیتها الداخلیة 

المسـاحة تراجـعو 71نظـارة الداخلیـةإشرافها تحت عووضمباشرة وربطها بالعاصمة اسطنبول ،م1874عام
ویعزى هـذا .)72(مساحة فلسطینإجماليمن %)81.4(إلى %)91.6(من یة تحت لوائها منضو الجغرافیة ال

تر.73، ص389ال-:-61
.366، 306، 6، صم1988األردن، نالجامعة األردنیة، عماتكامل العسلي، منشوراة، ترجم1882-1856فلسطین 

.شولش: ھكذا
62-1892

.462-459، صةابوبكر، ملكی.8-1مالیة، ص1332سكة الحجاز)38(دفترطابو-:القدس بالعالم الخارجي من خالل میناء یافا
63-:-

.25شولش، ص.149-148، ص385
.149-148، ص385القدس-64
. 51، ص349. 386، ص206.347، ص86،118.346، ص27.343، ص337-:-65

.107، ص14نابلس.313، ص29یافا.270، ص354القدس
.107، ص14نابلس.86ص،343القدس.27، ص337القدس-66
.127-122، ص11نابلس.65، ص347القدس.86، ص343القدس.58، 339القدس-67
.12، ص16یافا.73، ص27یافا.186، ص19یافا-68
.313، ص29یافا.270، ص354القدس.51، ص349القدس.386، ص347القدس.206، ص346القدس.118، 86، ص343القدس-69
،361. 87-85، ص91.355، 60، 46، ص11.354-10، ص53.349-1، ص348-:قارن بین كل من التالیة-70

ة.73، ص149.27-1، ص317.365ص
.159، صةابوبكر، ملكی.یلالخل:سیشار لھذه المصادر فیما بعد ھكذا..199، ص6، األردن، سجلنعما

.149-148، ص385القدس.306-305، ص62یافا-71
.57، صةابوبكر، ملكی-72
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حبســت علــى التــي األوقــافأراضــيضــخامة و ،العثمانیــةالدولــة لــدى ابهــالتــي حظیــت الكبــرىلألهمیــة
.)73(إلى القاهرة جنوبا،من حلب شماالوانتشرت في المنطقة الممتدة،مؤسساتها

اهموارتباط،اإلداریةمدیرة عموم القدستشكیالتإطارونابلس خارج وبالرغم من وقوع لوائي عكا
األوقـافأراضـيوجـود نطاقـات واسـعة مـن أنإال،السـائدةاإلداریةة یعتبعا للتب،بمدیریات دمشق وبیروت

همـا إلـى حـد المحبوسة على مؤسسات تقع في القدس والمناطق التابعة لها قد عمـل علـى توثیـق عالقاتهـا ب
.)74(كبیر

م، شخصـیات محلیــة 1843، منـذ تشـكیلها عـام القـدسأوقــافمدیریـة عمـوم إدارةتعاقـب علـى قـد و 
صدرت أوامر العزل والتولیـة و ، )75(العثمانیة وتنظیماتهااإلدارةعلى قدر كبیر من المعرفة والدرایة في بنى 

، )77("عین السـادات الكـرام"لالتفخیم والتبجیل مثألقاببهالة من أصحابهاوأحیط)76(سلطانیةإرادةبموجب 
أمــین عمــر طهبــوب، وینتمــي إلــى ،م1862بتصــریف شــؤونها عــام اإلیهــومــن بــین الشخصــیات التــي عهــد 

خلفـه فـي ذلـك و ، 78اإلبراهیمـيفـي إدارة أوقـاف الحـرمةالتـي كـان لهـا بـاع طویلـ،الخلیلیـةأسرة آل طهبـوب
فـي مدینـة اإلفتـاءمنصـب شـغلتلحسـیني التـي اأسـرةوینتمي إلـى ،محمد أمین الحسینيمفتي لواء القدس 

.)79(القرن التاسع عشرخاللاوالمناطق التابعة له،القدس
خـذ مـدیر عمـوم األوقـاف بتصـریف شـؤون ، أ)80(مدینة القدسبومن مقره القائم في سرایا الحكومة

زت بفعالیاتهــا تجــاو صــالحیات واســعة حظــي بكمــا ،)81(األوقــاف المنتشــرة فــي القــدس والمنــاطق التابعــة لهــا
ل كَّـو ،م1864التابعـة لهـا ففـي عـاماألوقـافوامتدت إلى المناطق التـي تنتشـر فیهـا ،)82(تشكیالتها المحلیة

بالقـدس حـاال بموجـب األوقـافالحسـیني مـدیر عمـومأفنـديأمینمفتي زاده صاحب المكرمة السید محمد "
بمحروسـة اآلنادم الحرم الشریف بالقـدس المقـیم خ.....هدایةأفنديالفرمان العالي المخلدة بیده علم الدین 

الشـــریف فـــي كـــل ســـنة مـــن خزینـــة اإلبراهیمـــيمصـــر القـــاهرة فـــي قـــبض وتنـــاول عائـــدات ومرتبـــات الوقـــف 
فـي جـوالت مـن مقـره عـن الخـروج وفي حاالت الضرورة نجده ال یتوان.)83("محروسة مصر القاهرة العامرة

النفـــاذ ،الحكومـــات المحلیـــةمـــع مـــدیريق، والتنســـی)84(ائـــداتهاوععلـــى أحـــوال األوقـــافلإلطـــالعمیدانیـــة، 
أنـیطالذي القدسإدارةمجلس اجتماعاتالمشاركة في و ، )85(األوقافالصادرة بحق المعتدین على األوامر

.22-1، صفأبو بكر، أوقا.91، ص12یافا-73
.107، ص14نابلس-74
.76، ص18نابلس. 313، ص29یافا.4، ص384القدس.286، ص347، 347القدس.120، ص346القدس.2، ص345القدس-75

فة1939-1918ةعائلمسعود، 
.مسعود: لھذا المرجع فیما بعد ھكذا ر، وسیشا455، ص.دالیرموك، ةرجائي ریان، جامع

.76، ص18نابلس.313، ص29یافا.4، ص384القدس.51، ص349القدس.70، ص278القدس-76
.120، ص346القدس-77
.182، ص364القدس.120، ص346القدس-78
.51، ص349القدس.51، ص349القدس.386، ص347القدس.120، ص346القدس.2، ص345القدس-79
.270،276-269، ص10نابلس.71، ص385القدس-:كلمة عثمانیة استخدمت على نطاق واسع في العھد العثماني وتعني دار الحكومة-:السرایا-80
.71ص،91.385، 80، 60، ص354. 52، ص352. 65، ص347. 86، ص81-339

.313، ص29یافا.191، ص17نابلس. 107، ص14نابلس. 127-122، ص12لسناب.127-122، ص11نابلس.38، ص391القدس. 34، ص368
.51، ص349القدس.70، ص278القدس-82
.51، ص385القدس-83
-305، ص313.62، ص73.29، ص127.27-1076، ص12نابلس.270، ص354القدس.51، ص349القدس.86، ص343القدس-84

،ن، األردنة،ز1917-1336/1847-1264ة.306
، 270.27، ص354)؟(:وسیشار لھذه المصادر فیما بعد ھكذا.531، ص22، سجل)7(طشری
.313، ص29یافا. 73ص

.313، ص29یافا-85
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وكـــان یســـاعده فـــي مهامـــه وٕاعـــداد ،)86(األوقـــافأراضـــيبمـــا فیهـــا ،القضـــایا العامـــة للســـكانمناقشـــة ه بـــ
والفراشـین والمراسـلین عـدّد مـن الكتبـة والمحاسـبین والمـدققین ،الكتـب والبرقیـاتوٕارسالالتقاریرو ،السجالت
.)87(األهاليالخبرة والمعرفة من أهلبآراءهستئناسناهیك عن ا،البالد وغیرهمأهاليمن والحراس

-:األوقافدوائر -3
فـــي مراكـــز األقضـــیةباألوقـــافخاصـــةفتحـــت دوائـــر ،العثمانیـــةاألوقـــافوزارة بموجـــب تشـــكیالت

عـام ،تشكلت في مراكز المقاطعات التابعة لمدینة القدس،وعمال بذلك. )88(األوقافعمومالملحقة بمدیریة 
، وجنـین، )91(، وغـزة)90(، ویافـا)89(مـن دائـرة أوقـاف الخلیـلخمس دوائر لألوقاف، وتتمثل فـي كـلٍّ ،م1843
فــي القــدس وذلــك مــن حیــث أوامــر األوقــافم ، وهــي عبــارة عــن دوائــر مصــغرة عــن مدیریــة عمـو )92(ونـابلس
اســطنبولوتراتیــب تبعیتهــا اإلداریــة مــن بهــا، طــه، والمهــام المنو )93(والتولیــة الصــادرة بحــق متولیهــا،العــزل
كفایـة عالیـة فـي والشخصـیات محلیـة ممـن اثبتـبإدارتهـاعهـد حیـث )95(العـاملون بهـان ، والموظفـو )94(وٕالیها

.)96(والمؤسسات الخیریة،المحاكم الشرعیةوفي مقدمتها،الوظائف الدینیة
-:متولي الوقف-4

ــــول ــــىرأو النــــاظي یعــــد المت ــــة أعل ــــي جهــــاز إداریــــةهیئ ــــافف ــــل تشــــكیل نظــــارة قاألوق األوقــــافب
المتـــولي غـــدا،اإلداريوجهازهـــا ،األوقـــافوبعـــد انطـــالق عملیـــة التنظـــیم وتشـــكیل نظـــارة ،)97(م1826عـــام

العـــزل والتولیـــة بحقـــه عـــن الســـدة أوامـــرفقـــد صـــدرت ،الرغم مـــن ذلـــكوبـــ،فـــي الجهـــازإداریـــةصـــغر هیئـــة أ
والقضـاء ،المحلیـةاألوقـافوغالبا ما جاءت بناء علـى التقـاریر والتنسـیبات الصـادرة عـن دوائـر ،السلطانیة
التـي ، والمخـاتیر،الشـیوخو ،والمجـالس المحلیـة،واألعیـان،في حالة الوقف الذري،الذریةوٕاجماع،الشرعي

علـى إدارة شـؤون باإلشـرافالتـي انحصـرت ،)98(ةبمهام التولیـطالعضاإلنزاهته ولیاقته وقدرته على تؤكد
یــدین بالتبعیــة لنظــارة نــه ظــل ، فإوبصــرف النظــر عــن ذلــك.)99(أحبــاس جهــة معینــة ذریــة كانــت أو خیریــة

سىالمحلیین م وذلك بھدف تفعیل دور السكان 1848تشكل ابتداءعام-:مجلس عمومي القدس-86
-–يلذا

دلورئیس طائفة ك
، ص 4.391-3، ص2.346، ص43.345، ص33.343، ص16.334، ص332-:

.46، ص24الخلیل . 262، ص17یافا. 186، 85ص، 14نابلس.153، 85، ص12نابلس. 28
.17، ص46یافا .73، ص389دس الق.71ص،385القدس.182، ص364القدس.145-144، 345القدس.127-126، 107، ص17نابلس-87
.71، ص385القدس.182، ص364القدس.145-144ص،345القدس-88
.34،46،47، ص28سجل)37(دفاتر مدیریة عموم األوقاف، شریط-89
.31، ص28سجل)37(طدفاتر مدیریة عموم األوقاف، شری-90
. 52، ص26سجل)37(دفاتر مدیریة عموم األوقاف، شریط-91
.107، ص14نابلس-92
.313، ص29یافا-93
.306-305، ص62یافا.313، ص29یافا.73، ص27یافا-94
.76، ص18نابلس.182، ص364القدس.51، ص349القدس.386، ص347القدس.120، ص346القدس.145-2،144، ص345القدس-95
96-

.وأنظمة الدولة
. 138-117ص.م31989م،م1985ردن،2كامل العسلي،وثائق مقدسیة تاریخیة،م-97

. 201، صم1996، ن، األردناألعمال، عماكم، بن1830-1800/ھـ1245-1215القدس وجوارھا خالل الفترة ةالعزیز المدني، مدین
.المدني:المرجع فیما بعد ھكذا

. 766، ص7607.1، ص4.14، ص270.384ص، 51.354، ص86.349، ص313.343، ص98-29
.17، ص46یافا
، 14. 182، ص364. 51، ص349. 386، ص347. 120، ص145.346-144، 2، ص99-345

.17، ص46یافا.72،252-71، ص19الخلیل.170-69،169،ص18الخلیل.76، ص18نابلس.107ص



12

ففــي .)100(یــة الســائدةتیــب التبعیــة اإلدار افــي الوالیــات والمقاطعــات تبعــا لتر ومــدیریاتها ودوائرهــا األوقــاف
مقــام النبــي روبــین القــائم أوقــافعلــى عــزل متــولي األوقــافمدیریــة عمــوم أقــدمت،م1865/هـــ1282عــام 

، وجـاء ء البحر إلى الجنوب من یافا وعللت ذلك بعدم استقامته وخلو یده من البراءة السـلطانیةعلى شاطى
،الشـیخ حسـن الخیـريعهـد بالتولیـة إلـى،توفي نفس الوق،من متصرف القدسرأمنفاذ القرار بناء على إ

وظلـت ،والدرایـة،واالسـتقامة،العلـمأهـل مصالح الوقف لكونه من إدارةوقدرته على ،وأمانته،ألهلیتهنظرا 
لـم یسـتمر فـي التولیـة فـتم انـهإال، )101(مؤقتة إلى حـین صـدور البـراءة السـلطانیة الشـریفة بحقـههذه التولیة

.)102(عبد الحمید التاجي الفاروقيوخلفه في ذلك،م1880/ هـ1298عامعزله في
ارتبطـت في حین،الذریةأفرادحد في أتنحصر قد االذریة األوقافةتولیأن،الجدیر بالذكرومن 

إلـــى تـــوارثأدىممـــا ،إدارتهـــافـــي مهمـــالعبـــت دورا ،ســـر وشخصـــیات محلیـــةبأ،الخیریـــةلألوقـــافالتولیـــة 
،بصـــورة عامـــةاألوقـــافجهـــاز إدارةالترقـــي فـــي مـــن أبناءهـــاا مكـــن وهـــو مـــ،مهامهـــا مـــن جیـــل إلـــى جیـــل

كمـا هـو الحـال فـي ،اوالمنـاطق التابعـة لهـ،القائمـة فـي القـدساألوقـافوعمـوم ،بمـدیریات الـدوائروٕاناطتها
التي انتشرت بكثافـة ، اإلبراهیميالحرم أوقاففي إدارة ةالخلیلیة، التي كان لها باع طویلأسرة آل طهبوب 

الــذي فــتح البــاب علــى مصــراعیه األمــر،إلــى القــاهرة جنوبــا،الوالیــات العربیــة الممتــدة مــن حلــب شــماالفــي
والتغلغـل، علـى نطـاق واسـع، فـي ، )103(ودائـرة أوقـاف الخلیـل،مدیریـة األوقـاف فـي القـدستـوليأمامها في 

فــي أجهــزة الدولــة لالنخــراط ا، كالكتابــة، وحفــظ الســجالت، والمحاســبة، واالنطــالق منهــا مــاألقســام التابعــة له
.)104(المدنیة والعسكریة
وجــود مســاعدین أننالحــظ فــي القــدس، األوقــافمــا زودتنــا بــه دفــاتر مدیریــة عمــوم إلــىواســتنادا 

المشتمل على مثال، ، على سبیل ال)2( ففي دفتر رقم.وسعة انتشارها،األوقافللمتولي یتوقف على حجم 
-1883/هــــ1302-1301ومـــوظفي األوقـــاف، بـــین عـــاميبراهیمـــياإلرواتـــب خدمـــة الحـــرم قـــوائم مفصـــلة ل

أعمـالهم بشـكل امجموعة من الموظفین مارسو ،في كل واحدة منها،وظیفة، وعمل) 44(م تم رصد 1884
جماعي أو فردي وفق ترتیـب زمنـي معلـوم، حـددت أبعـاده األنظمـة والتقالیـد السـائدة بـین العـائالت الخلیلیـة 

واألمانــــةة والجبایـــة والمحاســــبة والكتابــــالنیابــــةو النظـــارة،أهمهــــاومــــن ،حـــرمالالقائمـــة علــــى خدمــــة)12(أل
، وذلك في ضـوء وجـود العدیـد عددهاأن یرتفع، أو یتضاعف ومن المرجح .)105(والحراسة والمباشرة والتبلیغ

ــم یتعــرض لهــا دفتــر رواتــب موقــع،)300(علــى مصــالح الحــرم والتــي وصــلت إلــىلموقوفــةمــن المواقــع ا ول
. أخرىتر اوظائفها صنفت في دفأن، مما یعني )106(ظفینالمو 
-:م1948-1921التشكیالت الفلسطینیة-ب

واســتمرت ،م1921عــام األعلــىاإلســالميالمجلـس بتأســیسالفلســطینیة األوقــافتشــكیالت بـدأت
-:یأتيم وتتمثل فیما 15/5/1948وحدوث نكبة فلسطین في،حتى رحیل االنتداب البریطاني

.306-305ص،62یافا.73، ص27یافا-100
.313، ص29یافا-101
.17، ص46یافا-102
.356-355، 209، 202، 20-19، ص18الخلیل.109، ص15الخلیل.182، ص364القدس.120، ص346القدس-103
.17، 9، 3، ص25الخلیل.224، 112، 103، ص21الخلیل.180، 112، 72، 23، ص19الخلیل.182، ص364القدس-104
.25-1، صفابوبكر، أوقا-105
.22-1، فأوقاابوبكر،-106
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-:األعلىإلسالمياالمجلس -1
القـدس مدینـةواتخـذ مـن ،بعـد رحیـل الحكـم العثمـانيتشـكلت فـي فلسـطین إسـالمیةهیئة أعلىیعد 

رعایـــة وتـــولى ، )107(فـــي فلســـطینمـــن قبـــل هیئـــة علمـــاء الشـــرعوأعضـــائهوقـــد تـــم انتخـــاب رئیســـه ،مقــرا لـــه
وذلـك بهـدف تعویضـها عـن، )108(من خالل التفـویض الشـعبيأوقافوما یتبعها من ،اإلسالمیةالمقدسات 

علیــه صــبغة شــرعیة ممیــزة، أضــفىوهــو مــا ،االحــتالل البریطــانيبعــدرعایــة العثمانیــة التــي فقــدتها المظلــة 
التــأثیرإلــى ،وأوقافهــا،علــى المقدســاتاإلشــرافتجــاوزت حــدود ،معنویــة واســعةمادیــة ومنحتــه صــالحیات 

.والحركـة الصـهیونیة،الوطنیـة فـي مواجهـة االنتـدابقیـادة الحركـة و ،في الحیاة العامة للمجتمـع الفلسـطیني
وهــو مــا .)109(واإلســالمیةواحتــرام العدیــد مــن الحكومــات والشــعوب العربیــة وتأییــدحظــي بــدعم ،ذلــكوٕازاء

والحكومـة الثالثـة بعـد حكومـة االنتـداب )110(فـي فلسـطین"مؤسسـة وطنیـةأعظـم"اعتبـاره علـىحمل البعض
أمینبها رئیس المجلس الحاج أحیطالتفخیم والتبجیل التي ألقابالذي یفسر األمر.)111(والوكالة الیهودیة

حضـــرة صـــاحب الســـماحة رئـــیس "رؤســـاء الـــدول وملوكهـــا ومنهـــا ألقـــابوالتـــي تـــوازي فـــي ذلـــك ،الحســـیني
.)114("اإلسالم)113(حماوحامي ")112("المعظماألعلىاإلسالميالمجلس 

، اإلســالمیةشــؤون المقدســات بمتابعــةوأعضــاؤهالمجلــسرئــیس خــذ أ،ومــن مقــره فــي مدینــة القــدس
األوقـافمـع مدیریـة المراسـالت و ،الجـوالت المیدانیـةمن خـالل أوقافوما یتبعها من ،الخیریةتوالمؤسسا

رافعة باسمه وتوكیل مجموعة من المحامین للم، )115(هاتفعبر البرید والبرق والوالدوائر التابعة لها ،العامة
زرة آوالمــالتأییــدوحشــد اكبــر قــدر ممكــن مــن ،)116(فــي المحــاكم المحلیــة والدولیــةهــا فــي القضــایا التــي تهم

مـــــن خـــــالل تنظـــــیم المـــــؤتمرات والمهرجانـــــات ك، وذلـــــالعـــــالمالمادیـــــة والمعنویـــــة للقضـــــیة الفلســـــطینیة فـــــي 
ولقــاء الهیئــات الرســمیة ،وزیــارة عواصــم الــدول الشــقیقة والصــدیقة،وحضــور المحافــل الدولیــة،)117(المحلیــة
غالبیـة الـذي شـاركت فیـه األولاإلسـالميوبعد نجاحه في عقد المـؤتمر ،م1931ففي عام .)118(والشعبیة

، والسـعودیة،وأفغانسـتان، وٕایـران،والهنـد،العـراقةبزیار الحسینيأمینقام الحاج ،واإلسالمیةالعربیة لالدو 
.)119(نفاذ مقررات المؤتمرإل

،الحكومة الفلسطینیةأو،األعلىاإلسالميعالیة المجلس مدى قوة وفحكومة االنتداب أدركتوقد 
فعقـــدت العـــزم علـــى ،ومـــا تســـببه لهـــا مـــن مضـــایقات،الحســـینيأمـــینبرئاســـة الحـــاج ،جـــاز لنـــا التعبیـــرإن

م إلــى 1937فعمــدت عــام ،الحــرب العالمیــة الثانیــةأبــوابوهــي علــى ،أمرهــایســتفحل أنقبــل بهــا اإلطاحــة

.59علوش، ص.13-12الحاج أمین، ص-107
.59علوش،ص.م28/2/1942،ةملف عرب الغوا رن)3(صندوق.م4/11/1933جامع النصر، ف، مل)2(قعكا، صندو-108
.59علوش،ص-109
.السفري:د ھكذاسیشار لھذا المصدر فیما بع.53،صم1937ب والصھیونیة ،یافا،فلسطین،عیسى السفري،فلسطین العربیة بین االنتدا-110
.77جبارة،دراسات،ص-111
.م7/11/1937،)37(عكا، صندوق-112
.الصواب حمى- 113
.م20/5/1925ملف عثلیث،)2(عكا ،صندوق-114
. م6/4/1939)38(. م2/8/1935.م7/7/1935.م14/3/1935)3(-115

.354الحزماوي، ص
)3(.م3/4/1935)3(.م15/3/1944)2(-116

.م28/2/1942ملف عرب الغوارنة،)3(صندوق.م22/3/1937النصر،
.355،362الحزماوي،ص.104علوش،ص-117
.2-1م،ص949،3/10/1923جریدة الكرمل عدد.م8/6/1938ملف جامع االستقالل،)2(عكا،صندوق -:قارن بین كل من اآلتیة-118
.145-142الحاج أمین،ص-119



14

الفـراغ الكبیـر وبـالرغم مـن ،الخروج مـن فلسـطینوحمله على ،ني من الرئاسةالحسیوٕاقالة،حل المجلس
المؤلفـة مـن اإلداریـةوتـدخل االنتـداب البریطـاني فـي تعیـین هیئتـه ،الحسـینيأمـینالحـاج غیاب الذي تركه 

فان ، )120(والشیخ محي الدین عبد الشافي والشیخ یوسف طهبوبإسماعیلعبد الهادي والشیخ كمال أمین
نكبـة أعقـابفـي إالولـم تتوقـف ،اسـتمرتاإلسـالمیةوالمقدسـات األوقـافسة المجلس ودوره في رعایـة سیا

.)122("األعلىاإلسالميهیئة المجلس"وغالبا ما صدرت القرارات باسم ، )121(م1948عام 
بعـد ،بصفتها ثالـث مدینـة مقدسـة لـدى المسـلمین،وتمركزه في القدس،لسمو مكانته الدینیةونتیجة 

فقـد ،اإلسـالميین العربـي و فـي العـالم،واالجتمـاعي،السیاسـيوتنـامي ثقلـه ،والمدینـة المنـورة،كة المكرمةم
أسـقطهاأنمنـذ ،لخالفـةخـذ البیعـة لمنصـب االمهمـة التـي یعـول علیهـا فـي أالعواصـمىحـدإت القدسشكل

كــرة الجهــاد ضـــد ع مســلمي العــالم فــي دعــم فیـــوتوحیــد توجهــات جم،م1924عــامأتــاتوركمصــطفى كمــال 
الحاكمــة فــي كــل مــن األســردخلــه فــي دوامــة المنافســات الشــدیدة علیهــا مــن قبــل ، وهــو مــا أ)123(االســتعمار

.)124(ومصر،والسعودیة،األردن
-:العمومیةاألوقافلجنة -2

هـذه اللجنـةتألفـت،م1921عام الصادراألعلىاإلسالميمن نظام المجلس )10(بموجب المادة 
ومـدیر ،يالحسـینأمـینالحاج األعلىاإلسالميرئیس المجلس مفتي القدس فيیمثلهمء أعضامن ثمانیة 

. )125(اللجـان المحلیـة التابعـة لهـاأعضـاءممثـل واحـد مـن و ،الثالثةاأللویةأوقافومأمورو،العاماألوقاف
،من جهةعلىاألاإلسالميالتي تربط بین رئاسة المجلس المباشرة وكانت هذه اللجنة بمثابة حلقة الوصل 

برئاسـة وأخـرىبـین فتـرة وكانـت تجتمـع مـن جهـة أخـرى،قضـیةواألاأللویـةالمنتشرة في األوقافومدیریات 
1948-1937حملته سلطات االنتداب على المنفى أنوبعد ،)126(في مقر المجلسالحسیني أمینالحاج 

مراســـالت المجلــس مذیلـــة الـــذي غالبــا مـــا صــدرت ى مــا یبـــدو برئاســة ســـكرتیر المجلــس صــبحت تعقــد علـــأ
.)127(بتوقیعه

،الفلسـطینیة الثالثـةاأللویـةتشكلت لجـان محلیـة فـي القائمة في القدساألوقافوعلى غرار لجنة 
قضــیة األوممثلــي ،أوقافــهمــأمورو ،مفتــي اللــواءمــن وتتــألف، )128("المحلیــةاألوقــافلجنــة "وتعــرف باســم 

الشـیخ عبـد إلـىرئاسـتها أسـندت،ففـي لـواء عكـا، )129(اسـنً األعضـاءكبـر أوكانـت تعقـد برئاسـة ،التابعة له
تـم انتخـاب أنإلـى ،قاضـي عكـا الشـرعي،لفترة مؤقتـة،وخلفه في ذلك،م1939حتى وفاته عاماهللا الجزار 

.515العارف،ص- 120
.142،165-140علوش،ص-121
.م28/2/1942ملف عرب الغوارنة،)3(عكا،صندوق-122
.165مسعود،ص-123
-147.دروزة:.67،ص3م،ج124-1959

148.
.م15/3/1944ملف عرب لنفیعات،)2(عكا،صندوق ).10(نظام المجلس،المادة-125
.214،ص1938تقریر فلسطین.م1934-1930،ملف جامع النصر،)2(صندوق-126
.م13/1/1948ملف خربة الشركس،)3(عكا،صندوق-127
.م19/5/1939. م15/5/1939لجھات،لجنة توجیھ ا)65(صندوق.م19/5/1939. م15/5/1939لجنة توجیھ الجھات،)65(عكا،صندوق-128
.م19/4/1939.م15/4/1939.م27/2/1939)65(.م1930-1934)2(-129

.214، ص 1938فلسطین 
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وذلـك بـالرغم مـن انضـمامه لصــفوف ،ا، بصـفته اكبـر علمـاء مدینــة عكـا سـنً سـعد الشـقیري رئیسـاالشـیخ أ
.)131(الهیئات التنفیذیةأداءوكانت من صالحیاتها مراقبة ، )130(شیبيالمعارضة بزعامة آل النشا

-:العامةاإلدارة-3
فـي اإلسـالمیةاألوقـافعلـى باإلشـرافاألعلـىاإلسـالميتنفیذیـة كلفهـا المجلـس هیئةأعلىوهي 

ولیـة العـزل والتأوامـروكانـت امقـرا لهـ،مدینة القـدسفي ،األعلىاإلسالميالمجلس واتخذت من ،فلسطین
فقــد األوقــافشــؤون إدارةفــي المهـمادورهــوٕازاء،)132(األعلــىاإلســالميبحـق مــدیرها تصــدر عــن المجلـس 

ومـا ،وعائـداتها ونفقاتهـا،باألوقـافوالدرایـة ،بشخصـیات علـى درجـة عالیـة مـن الكفـاءةإدارتهـاإلى أسندت
المتـواطىء والطـابور الخـامس ،حركـة الصـهیونیةوال،مـن جانـب االنتـداب البریطـانيإخطـاریحدق بها مـن 

عــدد مــن إلــى جانــب ،األوقــافنائبــه ومحــامي أووكیلــه یســاعده فــي عملــه كــان و ،الــبالدأهــاليمعهمــا مــن 
مدیر "وكان متولیها یعرف باسم ، )134(والمراقبین،والمدققین،والمفتشین،)133(ققینوالمد،الكتبة والمحاسبین

ن، ومــ)135(عهــد بهــا لشخصــیات مقربــة مــن رئاســة المجلــسفقــد ،مركزهــاةلحساســیونتیجــة "العــاماألوقــاف
، )138(سـعید الحسـینيوٕابـراهیم، )137(ومحمـد سـعید الحسـیني، )136(التي تولتها محمد عـزة دروزةتالشخصیا

.)139(وجمال الحسیني
والمؤسسـات الخیریـة فـي ،األوقـافشـؤون ربتسـییالعـام األوقافمأمورخذ ، أومن مقره في القدس

واالتصــاالت ،قضــیة، واألاأللویــةالتنفیذیــة المنتشــرة فــي مراكــز األوقــافل دوائــر ن خــالوذلــك مــ،فلســطین
عنـد اإلسـالميالمجلـس بـرأيعـن االسـتئناس العامة اإلدارةتوان ولم تة وغیر المباشرة مع مدیریها،المباشر 

.)140(وتوجیهاتهأوامرهوانفاذ ،الضرورة
-:اللواءدائرةمأموریة-4

مـــــع متطابقــــةوجــــاءت تشــــكیلتها ،)141(فــــي ســــلم التشـــــكیالت الفلســــطینیةعــــةالرابوتحتــــل المرتبــــة 
ثـالث توجـد،وبموجب ذلك،عهد االنتداب البریطانيإبانها فلسطین فیالتي انتظمت اإلداریةالتقسیمات 
،واللــواء الجنــوبي فــي القــدس،فــي نــابلساألوســطاللــواء الشــمالي فــي عكــا واللــواء مأموریــةهــي ،مأموریــات

التـــي الخبـــرة والتجربـــة و ،التحصـــیل العلمـــيإلـــى شخصـــیات علـــى قـــدر كبیـــر مـــن بإدارتهـــامـــا عهـــد وغالبـــا 
ففـي .)142(العهـد العثمـانيإبـاناألوقـافجهـاز و ،والمـدنيخالل العمـل فـي سـلك القضـاء الشـرعياكتسبوها 

.)143(لواء عكاأوقافبإدارةم عهد للمحامي صبحي الخضرا 1934عام 

.م15/5/1939-/19/4.م25/2/1939ملف لجنة توجیھ الجھات،)65(عكا،صندوق-130
.م1931،ملف جامع النصر)2(عكا،صندوق-131
).8(نظام المجلس اإلسالمي األعلى،المادة-132
.م6/3/1935ملف عرب الغوارنة،)3(عكا،صندوق-133
.م13/12/1930ملف جامع النصر،) 2(عكا،صندوق-134
. م28/2/1942ملف عرب الغوارنة،)3(صندوق.م2/12/1946.م15/3/1944،ملف عرب النفیعات،)2(عكا،صندوق-135
.م12/2/1940،ملف أم العلق،)2(صندوق.م18/6/1935امع النصر،،ملف ج)2(صندوقعكا،-136
.م15/3/1944،ملف عرب النفیعات،)2(صندوقعكا،-137
.م1/4/1946ملف طبریا،)38(صندوق.10/10/1946،ملف عرب الغوارنة،)2(عكا،صندوق-138
.م23/7/1931ملف جامع النصر،)2(عكا،صندوق--139
.م28/9/1938جامع النصر،. م22/3/1932،ملف نبع عین القزق،)2(عكا،صندوق-140
.م5/5/1937ملف عرب الزبیدات،)3(عكا،صندوق-141
.م24/5/1932.م2/12/1946م ،15/3/1944م ،30/12/1933)2(-142

.م25/2/1932)37(صندوق. 6/3/1935الغوارنة ،
.م25/2/1932)37(صندوق.1934،،ملف جامع النصر)2(عكا،صندوق-143
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التنفیذیـة المنتشـرة األجهـزةبـین الثالثة حلقة وصل مهمةاأللویةت شكلت مدیریا،وبموجب ذلك
األوقـــافولجنــة والمــدیرة العامـــة ،مــن جهـــةمتـــولیناالقضــیة والأوقـــاففـــي دوائــر والمتمثلــة،أراضـــیهافــي 

.)144(أخرىمن جهة ،في القدساألعلىاإلسالميوالمجلس 
-:القضاءدائرةمأموریة-5

فـي جمیـع االقضـیة وانتشـرت، وقـدفي سلم التشكیالت الفلسـطینیةلرابعةاالمرتبةهذه الدائرة تحتل 
نظرا لقربها الوثیق مـن فعالیـات الحركـة ،األوقاففي جهاز التنفیذیة المهمةاألجهزةحد وتعد أ،الفلسطینیة

ویتضــح ذلــك فــي حجــم المكاتبــات والمراســالت التــي كانــت ، )145(األوقــافأراضــيعامــة التــي تجــري علــى ال
وٕازاء،أخـرىالعلیا من جهـة اإلداریةوالهیئات ،ین والمتصرفین من جهةالقضاء والمتولمأموریةي بین تجر 

.)146(األوقافلشخصیات على درجة من العلم والدرایة بموضوع بإدارتهاذلك عهد 
-:المتولي-6

اسـتمرارا وجـاء ذلـك،في التشكیالت الفلسـطینیةاألوقاففي جهاز إداریةصغر هیئة یعد المتولي أ
العـزل والتولیـة بحقـه أوامـرصـدرت فـي حـین،مـن حیـث شـروط التولیـة،لما كـان علیـه فـي العهـد العثمـاني

اللواء الشمالي إلى قاضي حیفـا مأموریةالكتاب الذي بعثت به ،ومما یؤید ذلك.)147(المحاكم الشرعیةعن 
، األوقـاف العـامیق سـعادة مـدیر عن طر ،األعلىاإلسالميمن المجلس )148(جائني"بأنهقضي وی،الشرعي

الستقالل في حیفا لعـدم وجـود وقف جامع ایمي لفضیلتكم بطلب تعیین متولي على یتضمن لزوم تقدكتاب
.)149("اآلنمتول

حمایــة فــي ،األعلــىاإلســالميدعائمهــا المجلــس أرســىالتــي ،وتتجلــى قــوة التشــكیالت الفلســطینیة
،التــي كانــت تســتهدفها مــن جانــب حكومــة االنتــداب البریطــاني،مــن السیاســة االســتعماریةاألوقــافأراضــي

اإلجــراءاتوذلــك بــالرغم مــن ،األراضــيومتصــرفي ،األهــاليوفاســدي الضــمیر مــن ،والحركــة الصــهیونیة
أمـــین جبـــر الحـــاج حیـــث أوأعضـــاءهاإلســـالميرئـــیس المجلـــس األوقـــافجهـــاز تهدفت التـــي اســـالتعســـفیة 

التمیمـي علـى المنفـى أمـینجبر عضـو المجلـس ، في حین أى لبنانعلى الرحیل إل،م1937ني عام یسالح
.)150(وظل فیها حتى وفاته،إلى جزیرة سیشل في المحیط الهادي

-:فعالیاتها:ثالثا
منــذ انطالقهــا وضــبطها، األوقـافأراضــيتنظــیم ، التــي رافقـت عملیــات تختلـف الفعالیــات المیدانیــة

واألهـدافوذلـك تبعـا للتوجهـات ،م1948نكبـة عـام أعقـابالستار علیها فيلأسدأنإلى ،م1826عام 
مـا أهمهـاومـن ،آلخـروالعقبات الداخلیة والخارجیـة التـي اعترضـت سـبیلها مـن حـین ،التي تسعى لتحقیقها

-:یأتي
-:توثیقها-1

.م19/5/1939ملف عرب النفیعات،.م21/5/1934ملف عثلیث،.م1930،ملف جامع النصر،)2(عكا،صندوق-144
.الخاص بأراضي أوقاف قضاء طبریا الملحق باللواء الشمالي)38(انظر ملفات صندوق-145
.ملفات أوقاف قضاء طبریا).38(وصندوق)37(عكا ،صندوق- 146
.م28/9/1938ملف جامع االستقالل،.م4/11/1933ملف جامع النصر،)2(عكا،صندوق-147
.الصواب جاءني- 148
.م10/10/1938،ملف جامع االستقالل،)2(عكا،صندوق-149
.515العارف،ص- 150
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فــي وضــبطها األوقــافتنظــیم دعائمهــا فكــرة أرســتوالقواعــد التــي األســسأهــملتوثیــق مــن ایعــد 
دفـاتر إعـدادواعتمـد فـي ذلـك علـى ،م1826عـاماألراضـيتتنظیمـاالعمل بها منذ انطالقة أوبد،فلسطین
األوقـافدفـاتر "عـرف باسـم توكانـت ،المنقولة وغیر المنقولـة،الصحیحة وغیر الصحیحةباألوقافخاصة 
كلمــا اقتضــى إلیهــاكــي یســهل الرجــوع ،فها تحــت عنــاوین وموضــوعات وحقــب زمنیــة، وتصــن)151("الشــریفة
ـــة عمـــوم ،األمـــر ـــاتر مدیری ومزایـــدات ،فـــي القـــدس مخصصـــة بالرواتـــباألوقـــافولهـــذا ظهـــرت بعـــض دف

.)152(والبرقیات المتبادلة بین اسطنبول والقدس والمناطق التابعة لها،والمراسالت،األعشار
،علـــــــــــى الكتابـــــــــــة الیدویـــــــــــة،فـــــــــــي معظمـــــــــــه،والتوثیـــــــــــق اعتمـــــــــــدنمـــــــــــط الكتابـــــــــــة أنونالحـــــــــــظ 

ــم تتــوان  ،والتصــنیف،طــور فــي میــادین الفهرســةتمســایرة حركــة العــن،التنفیذیــة القائمــة علیهــاةاألجهــز ول
المصـنعة بـدال مـن واألقـالم،والحبـر السـائل،والمبوبـة،كالدفاتر المجدولـة،الكتابة الحدیثةأدواتواستخدام 

العربیـــة ثـــة باللغـــات الثالالطباعـــة وآالت،األشـــجاروصـــمغ الســـناجوالحبـــر المصـــنع مـــن ،ریشـــة القصـــب
وٕارفاقهـا،باألراضـيالمخططـات الخاصـة إلعـداد،الرسم الهندسـيوأدوات،التصویرو ،واإلنجلیزیةوالعبریة

.)153(المتعلقة بهانصوص في ال
والمجلــــس ،العثمانیــــةاألوقــــافخاضــــتها وزارة التــــي ،التوثیــــق الواســــعة النطــــاقوبموجــــب حمــــالت

وتبعا لمقتضیات الحـال فقـد ،وحفظ الحقوق العامة والخاصةوضبطها،األوقافتنظیم ل،األعلىاإلسالمي
وفـي مقـدمتها وقفیـات وتوثیقهـا،م1826الصـادرة قبـل عـام األوقـافوثـائق مـن نصـوص العدیـد نسـخ أعید

وتجدیداتها المحفوظة في خزائن المؤسسـات ،التي تعاقبت على فلسطینوأمرائها اإلسالمیةالدول سالطین
النظـار والمتـولین مـن أیديوما في ،وفي سجالت المحاكم الشرعیةة على جدرانها تبمثالنقوش الو ،الخیریة
.)154(ارادات سلطانیةو براءات 

ل بفعــوذلــك،قــد تعــززت بمــرور الــزمن،طینیةالفلســلألوقــافالبنیــة الوثائقیــة أن،مــا ال شــك فیــهمو 
اإلداریةمن نقل الفعالیات تمهوما ح،ةاإلداریتبعیتها، وترتیباتهاتشكیالتنظام الحكم المركزي الذي حكم 

والمجلــس ،فــي اســطنبولاألوقــافوانتهــاء بــوزارة،باألوقــافالمتصــرفین ، ابتــداء بمحكــمريادإوفــق تسلســل 
واحاطتهـا ،)155(علـى مقربـة منهـاأو،تمركـز دوائرهـا فـي سـراي الحكومـةعالوة على ،القدسفي اإلسالمي
ودقـة ووضـوح التنظیمـات العثمانیـة ،للنیـل منهـالیس من السـهولة بمكـان تجاوزهـا ،صارمةأمنیةبإجراءات

والتـــي اســـتمر العمـــل بهـــا بعـــد رحیـــل الحكـــم العثمـــاني مـــن جانـــب المجلـــس ،األوقـــافأمـــورالتـــي عالجـــت 
تنشـد فـي عملهـا توكانـونزاهتهـاعلیهـاباإلشـرافأنیطـتالتـي اإلداریةاألجهزة، وكفاءة األعلىاإلسالمي

ناهیك عن قوة العاطفة الدینیة التي تحلى بها قطاع واسع ،حقیق رسالة سامیة غایتها خدمة الدین والدولةت
األوقــافحقــوق إثبــاتوحرصــهم علــى ،الــذین عبــروا فیهــا عــن صــدق انتمــائهم للــدین والدولــة، مــن الســكان

قبــل ،األوقــافأراضــيفــي أدوات الفالحــةعین علــى غســل ر المــزاإقــدامویتجلــى هــذا فــي ،المادیــة والمعنویــة

.107،ص14نابلس.28،ص12نابلس-151
.نیةانظر دفاتر مدیریة عموم األوقاف المحفوظة في مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة األرد-152
م یلحظ التطور الذي انتاب أسالیب وأدوات الكتابة والرسم والقیاس خالل الفترة التي 1948- 1826إن المتصفح لدفاتر األوقاف ووثائقھا مابین - 153

.نعالجھا
.107،ص14نابلس.28،ص12نابلس-154
.71،ص385القدس-155
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وغبــار وبالتــالي المســاس أتربــةنایاهــا مــا علــق بهــا مــن حمــل فــي حكــي ال ت،نقلهــا إلــى بیــوتهم ومــزارعهم
.)156(األوقافبحقوق 

ع یــمإلــى نقــل ج،ع العثمــانيعمــد جمــال باشــا القائــد العــام للجــیش الرابــ،األمنیــةوتبعــا لالعتبــارات 
،إلــى طبریــة،م1918-1914األولــىفعالیــات الحــرب العالمیــة انإبــ،لــواء عكــاالخاصــة باألوقــافدفــاتر 

لحـرق والتــدمیر وا،ناحیـةوالمغرضــین مـنحتــى ال تتعـرض لتعـدیات اللصـوص ،آمنـةوحفظهـا فـي مواضـع 
قسـم منهـا أعیـد،وبعد الحـرب.من ناحیة أخرىبفعل عملیات القصف التي قد تتعرض لها سراي الحكومة

.)157(فهرستها وترجمتها من العثمانیة إلى العربیةاألعلىاإلسالميولى المجلس وت،عكاأوقافإلى دائرة 
-:مسحها وتسجیلها-2

إرادةوذلــــك بموجـــــب، م1869عــــام انطلقــــت علمیــــات المســــح والتســــجیل المنظمـــــة فــــي فلســــطین
فـي غضـون عشـر سـنوات و ، )159(ذلك بعد نحو عشر سنوات من صدور نظام الطـابوجاء و ، )158(سلطانیة

،واالقضــیةواأللویــةفــي مراكــز الوالیــات ،التــي شــكلتها الحكومــات المحلیــة،لجــان المســح والتســجیلكنــتتم
،لقیـــام بجـــوالت تفتیشـــیةل)160(مســـتندات مادیـــةواتخـــاذ ســـجالتهاوتســـجیلها، فلســـطینأراضـــيجمیـــع حمســـ

ن تشــكل وكانــت هــذه اللجــا،غیــر المســجلة كــل نحــو عشــر ســنواتأو،المكتومــةاألراضــيغایتهــا ضــبط 
وأعضـــاء،والمخـــاتیر،والمتنفـــذین،واالفندیـــة،األعیـــانوعضـــویة عـــدد مـــن ،برئاســـة منـــدوب دائـــرة الطـــابو

،الموقع المعني بالمسـح والتسـجیلأهاليالخبرة من وأهل،واألئمة،والقضاة،والمشایخ،مجالس االختیاریة
وٕاذا. )162(والنظـاماألمنالضبطیة لحفظوتعزیزها بنفر من رجال ، )161(األمراقتضى إذاوالمواقع المجاورة 

إلــى الهیئــات األمــوررفعــت ،اللجنــةأمــامبــاألرضوصــعب التوافــق بــین المتصــرفین ،األمــورمــا استعصــت 
بالعاصـمة وانتهـاء،التـي ینضـوي تحـت لوائهـا الموقـع المعنـي،ابتـداء مـن الحكومـة المحلیـة،العلیـااإلداریة

.)163(اسطنبول
لحـــدود ترســـیم اوفـــي مقــدمتها،المیدانیـــة الدقیقــةوٕاجراءاتهــا، )164(ت المســـحة عملیــایونتیجــة لشـــمول

،االســـتغالل القائمـــة علیهـــاووصـــف حالــة ،وزحزحتهـــا،بمعــالم بـــارزة یصـــعب علــى المتصـــرفین العبـــث بهــا
،حســب الحصــص المســتحقةإفــرازمها قســمة یتقســأو،ســتغل وفــق نظــام المشــاعتل،وتركهــا بیــد متصــرفیها

األراضــــيالخمســــة التــــي حــــددها قــــانون األراضــــيأقســــامومــــدى انســــجامها مــــع ،ة علیهــــاالجهــــة الموقوفــــو 
.)165(والموات،والمتروكة،والموقوفة،واألمیریة،المملوكةباألراضيوتتمثل ،العثماني

، كــان منــدوب الطــابو یعمــد إلــى اللجنــة علیهــاأعضــاءوٕاجمــاع،وبعــد الفــراغ مــن عملیــات المســح
علـى مشـهد ،المسـحبأعمـالالقاضـیة بالشـروع األوامـرابتـداء مـن قـراءة ،التسجیلتسطیر فعالیات المسح و 

أعضـاءع یـموتعهـد ج،الموقعبـیانـات الخاصـة ببتـدوین جمیـع الوانتهـاء ،بالمسـحالموقع المعنـي أهاليمن 

.م2/11/1999سنة،یعبد قضاء جنین،فلسطین،91مقابلة شخصیة ،محمد خلیل حمارشة،- 156
.م31/3/1934ملف تنظیم األوراق،)65(عكا،صندوق-157
.180-153یوقلمة قضاء حیفا، ص)12(دفتر.15-1جلیل، ص)15(دفتر طابو-158
.15-1جلیل، ص)15(دفترطابو.42-1كشف مزایدة، ص)12(دفترطابو.52-1تحقیقات،ص)11(دفترطابو-:قارن بین كل من التالیة-159
.18مالیة، ص1293راضي موقوفة، یوقلمة أ)14(دفتر طابو-160
.18-8یوقلمة أراضي موقوفة، ص)14(دفتر طابو-161
.18یوقلمة أراضي موقوفة، ص)14(دفتر طابو-162
.53، ص17الخلیل.515یوقلمة مغلس، ص)14(دفتر طابو-163
.15-1جلیل، ص)15(دفترطابو-164
).2(قانون األراضي العثماني، المادة-165
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ٕاظهـــارهو ،وضـــعه فـــي جـــدول خـــاصومـــن ثـــم ،مـــا تـــم تســـطیرهإزاءاللجنــة بتحمـــل مســـؤولیتهم المشـــتركة 
طـابو دفـاتر الیتم رفع ،وبعد انتهاء المدة القانونیة.األهاليفي مواضع عامة كي یطلع علیه جمیع وتثبیته

كـي ،تمهیدا لرفعها لدائرة الدفتر الخاقـاني)166(األوقافالذي كان یضم في عضویته مدیر ، اإلدارةمجلس ل
الصــحیحة األوقــافأراضــين فــاوبالتــالي ،والمتصــرفین بهــاینتقــوم بــدورها بمــنح الســندات الرســمیة للمالكــ

قــــد تــــم ضــــبطها وتســــجیلها فــــي دفــــاتر الطــــابو ،العمــــران وخارجهــــاأراضــــيالممتــــدة فــــي الصــــحیحةوغیــــر 
،خاصـــةأواوین عامـــة التـــي غالبـــا مـــا صـــنفت ووضـــعت تحـــت عنـــدوائـــر الطـــابو المحلیـــة المحفوظـــة فـــي

ومـا ،الدفتر الخاقاني في اسـطنبولإلى دائرةوجداولها المرفوعة والتفتیش ،واألوقاف،ضبطالو ،كالمسقفات
.)167(القواشینأوالمتصرفین من سندات أیديفي 

،وطبیعة االستغالل القائم علیها،الموقوفة الذریة والخیریةاألراضيمعالم اتضحت ،وبموجب ذلك
،نـاقالتمأو،مبایعـاتأیةان وبالتالي ف،بتقادم الزمنالقرار علیها-الطابو-حقاخذوا والمتصرفون الذین 

الــدفاتر والســجالت المحفوظــة فــي دوائــر وفــق محتویــاتتكــون أنال بــد ،فــي المســتقبلتســویات علیهــا أو
نتــائج عملیــات المســـح أنممــا یعنــي الطــابو والــدفتر خاقــاني فــي اســطنبول ومــا صــدر عنهـــا مــن ســندات 

.)168(في التصرف والفراغاألوقافأراضيلمعامالت أساسیةوالتسجیل شكلت قاعدة 
االســـتغالل ت الوقـــف والعـــزل والتولیـــة و ابـــراءعلـــى فركـــزت فـــي مضـــامینها األوقـــافدفـــاتر أمـــا 

م حسم 1873/هـ1290ففي عام ، )169(األولىبالدرجة والتعمیر،واإلنشاء،والمزایدات،والنفقات،والواردات
اإلبراهیمــيعلــى الحــرمقریــة عــارورة الموقوفــةأراضــيقاضــي القــدس الشــرعي الخــالف القــائم علــى وقفیــة 

.)170(واألوقافمدیري الطابو إفادةبناء على ،والصخرة
في ظل حمالت المسـح قلیالتراجعت قد الخیریة األوقافأراضيمساحة أن،ومن الجدیر بالذكر

نـدراس اثبت لدى اللجان المكلفة بأنبعد ،للخزینةوٕاعادتهااألوقافبسبب حل بعض ،العثمانیةوالتسجیل 
لهـــا أشـــارتالتـــي )172(نتكیـــة خاصـــكي ســـلطاأوقـــافكمـــا هـــو الحـــال فـــي ، )171(ة علیهـــاالجهـــات الموقوفـــ

التــي الذریـة األراضــيوذلــك بخـالف ، )173("المضـبوطة وقفهــا لجهـة الخزینــة العـامرة"سـجالت القـدس بعبــارة 
.بالعمرانةالمشمولاألراضياستمرت في االتساع بسبب اعتمادها على 

نظـــرا للسیاســـة التـــي ،م1921عـــام بعـــد األعلـــىإلســـالمياالمجلـــس بینمـــا نجـــدها تتســـع فـــي عهـــد
مسـاحات شاسـعة إلحـاقإلـى عمـد حیـث ،الحركة الصـهیونیةأیديفلسطین من أراضيحمایة انتهجها في 

أهالیهــابغیــة تثبیــت ،الموقوفــة الخیریــةباألراضــيوالمملوكــة ،والمتروكــة،والمــوات،األمیریــةاألراضــيمــن 
والعمــل لـدى ســلطات االنتـداب علــى ،وحكومـة االنتـداب،الحركـة الصــهیونیةيأیــدومنـع وقوعهــا فـي ،فیهـا

.138-137فر الم، صیوقلمة ك)12(دفترطابو-166
.-1یوقلمةالیازور،ص)46(دفترطابو.15-1جلیل، ص)15(دفترطابو.-1مجدل الصادق،ص)12(دفترطابو.-1القباب،ص)3(دفترطابو-167

)14(دفترطابو .138-137یوقلمة كفر الم، ص)12(دفترطابو.أراضي موقوفة، ص)3(دفتر طابو.19فراغات،ص)2(
18.
.130، ص464القدس- 168
.14-12، ص362القدس-169
.14-12، ص362القدس-170
.61-60، ص86یافا-171
، 60،ص8الدباغ، ج.307العارف،ص- :ووقفت علیھا عقارات ومزارع كثیرةم1551/ھـ959عام انشاتھا زوجة السلطان سلیمان القانوني- 172

501.
.282-281، ص347القدس-173
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اسـطنبول للبحـث فـي دور أعضائه إلـىحد أوٕارسال،منذ العهد العثمانيندرسة مالاألوقافإحیاءإعادة
بـــه محمـــد عـــزة دروزة مـــدیر عـــام أفـــادعلـــى ذلـــك مـــا ومـــن الشـــواهد الدالـــة ،الوقفیـــاتأصـــولوثائقهـــا حـــول 

األعلـىاإلسـالميكـان المجلـس :"حین قـالم1934عام ،محكمة القدس الشرعیةأمامفي فلسطین األوقاف
والمزارع والقرى الوقفیـة مـن دائـرة األراضيالستخراج قیود ووثائق اآلستانةإلى أوفد احد حضرات أعضائه

.)174("ا إلى القدسالدفتر الخاقاني العثمانیة وقد تمكن حضرة العضو من استخراج كثیر من الوثائق وجلبه
-:تعدیاتها-3

حـــد التطـــورات التـــي واكبـــت مســـیرة ضـــبطها ، أاألوقـــافأراضـــيتعـــد التعـــدیات التـــي تعرضـــت لهـــا 
والسیاســـیة التـــي شـــهدتها ،واالجتماعیـــة،وتنظیمهـــا وجـــاء ذلـــك فـــي محصـــلته نتیجـــة للتحـــوالت االقتصـــادیة

وفسـاد ،وجشـع مـادي،الـوازع الـدینيوما تمخض عنها مـن ضـعف فـي،فلسطین خالل الفترة التي نعالجها
،والمحســوبیةالرشــوة وتفشــي ظــاهرة ،یــةالمدنیــة والعســكریة العثماناإلداریــةاألجهــزةأعضــاءضــمائر بعــض 

وسیاســـة حكومــة االنتـــداب المنحـــازة ،األجنبـــيواشــتداد حركـــة التغلغــل ،المحلیـــةاألســـروتنــامي قـــوة بعــض 
.یونیةللحركة الصه

وذلك تبعا للجهـة القائمـة ،آلخروغایاتها من حین وفاعلیتهام التعدیات حجاختلف،وبموجب ذلك
تنصـب ،األولـىكانت آنـذاك، فـي مراحلهـا التيةالصهیونیكانت توجهات الحركة ،م1839عامعلیها ففي 

إذنــامنحهــا حملــه علــى لــه بةالمعارضــاألوروبیــةومواقــف الــدول ،تغالل ظــروف الحكــم المصــريعلــى اســ
الذي سمح لهم بـالوقوف علـى ، مدین الغوثأبيالموقوف على زاویة )175(رض زقاق البراقأخاصا بتبلیط 

.)176(إال أن جهودها باءت بالفشلإنجلیزیةلیرة )300(رصیفه مقابل دفع 
حجـم التعـدیات قـد تقلـص أننجـد ،األراضـيوتسـارع حركـة تنظیمـات ،ومع عودة الحكـم العثمـاني

حــول ،فــي معظمهــا،تمحــورت،رفعــت إلــى المحــاكم الشــرعیة والنظامیــةن القضــایا التــي، وأإلــى حــد كبیــر
،فـي نهایـة القـرن التاسـع عشـر،المحلیـةاألسـراتسـاع نفـوذ بعـض أنإال،تعدیات المتولین على العائـدات

جریـدة أشـارت،م1924ففـي عـام ،األوقـافأراضـيبمساحات واسعة من أطاحقد ،العشرینالقرن ومطلع 
وعالقــاتهم الممیــزة مــع ســكرتیر ،العمــري فــي دمشــق قــد تمكنــوا مــن خــالل نفــوذهم الواســعآل أنالیرمــوك 

ســـیدنا أوقـــافأراضـــيالتولیـــة علـــىحـــقاستصـــدار فرمـــان ســـلطاني یمـــنحهم ،الســـلطان عـــزة باشـــا العابـــد
عائـداتها فـي فوتوظیـ،البحـرشـاطئوالممتدة إلى الشمال من یافا على ،دونم)28000(البالغة )177(علي
ثم نقلها إلى الحركة الصهیونیة لتقام علیها مستوطنة ،)178(زهیدةبأسعارء حقوق تصرفها من مزارعیها شرا

.)179(هرتسیلیا

.م18/11/1935ملف عرب الغوارنة،)3(عكا، صندوق:طالعلمزید من اإل.130، ص464القدس-174
.293ابوبكر، ص-175
176-Robinson,Edward.:Biblical Researches In Palestine Mount Sinai And Arabia Petrea ,Ajurnal Of Travels In

The Year1838,3Vols ,London,1841, Vol.1,P.237,وسیشار لھذا المصدر فیما بعد ھكذا:Robinson .143مسعود،ص.
177-

،)م927/1521ت(:)474ت(
.390،ص2،جم1999،محمود كعابنة،مكتبة دندیس،2تبانة ،جأبو،تحقیق عدنان 1ج،ج2الجلیل بتاریخ القدس والخلیل ،

.العلیمي: ھكذا
.م21،16/11/1924جریدة ا لیرموك عدد-178
.179البدیري،ص-:نسبة إلى ھیرتسل مؤسس الحركة الصھیونیة الحدیثة-179
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التي عمدت االتحادیة اتسع نطاق التعدیات واشترك فیها هذه المرة الحكومة،م1913وفي عام 
ة تمهیدا لعرضـها فـي المـزاد للخزینوٕاعادتها،غیر الصحیحةاألوقافأراضيإلى حل مساحات واسعة من 

المجتمـع أوسـاطضـجة عارمـة فـي أثـاروهـو مـا ،لبیعها لطالبیهااألمیریةاألراضيبغیرها من أسوةالعلني 
واضــمحالل عمــل وفــي مقــدمتها خــراب ،اإلجــراءنظــرا للنتــائج الســلبیة التــي تترتــب علــى هــذا ،الفلســطیني

.)180(األجنبیةالرأسمالیةلشركات انتقالها لمخاطر و ،العدید من المؤسسات الخیریة
نظـرا لسیاسـته ،ب البریطـانيفـي عهـد االنتـداذروتهـا قد بلغت وتیرة التعدیات أن،ومما ال شك فیه

الــوطن القــومي وٕاقامــة،األراضــيتســهیل مهمــة الحركــة الصــهیونیة فــي تملــك التــي عملــت علــى ، المنحــازة
أناللــواء الشــمالي یفیــد أوقــافعرضــا إلــى دائــرة ، )181(تــایقریــة كفر أهــاليقــدم ،م1925ففــي عــام،الیهــودي

ادونمـ)1550(جـامع قـریتهم البالغـة أوقـافأراضـيقـد تعـدوا علـى ،)182(المالكین اللبنانیین مـن آل سرسـق
كمـا سـعوا إلـى السـیطرة علـى ، )183(معتمدین في ذلك علـى نفـوذهم الواسـع،ملكیتهمإطارخارج التي كانت 

وهـو مـا ،المـواتاألراضـيمـن األهـاليالتي استصلحها األراضيما فیها ب)184(قریة طبعونأراضيجمیع 
فـــان الحكومــة لـــم ،هـــذه التطــوراتوٕازاء،)185(دونمــا)10030(دونمـــا إلــى )4951(رفــع مســاحة القریـــة مــن 

لالمحاصــیفــي قلــب ومســاعدتها،المحــاكمأروقــةتتــوان عــن االنحیــاز إلــى جانــب الشــركات الصــهیونیة فــي 
كـل ومعاقبـة ،األمـنوحمایة المسـتبدین بهـا مـن المسـتوطنین بوحـدات كبیـرة مـن رجـال ،یهاأهالالتي زرعها 

،حمــد بشــناقجــامع قیســاریة أأوقــافبــذل متــولي م،1933وفــي عــام . )186(مــن المــزارعینمــن تصــدى لهــم
فـي السـهل السـاحلي مـن وقـف إلـى میـري القائمـة دونـم)200(الوقف البالغة أراضيجهودا مضنیة لتحویل 

.)187(قد افشل المحاولةاألعلىاإلسالميمع المجلس األهاليتعاون أنإالیعها إلى الحركة الصهیونیة لب
قــانون نــزع الملكیــة عــام أصــدرتعنــدما قــد ذهبــت أبعــد مــن ذلــك،حكومــة االنتــداب أنونالحــظ 

،العامـةتالمنشـآإلقامـةبغیـة اسـتغاللهاأصـحابهان مـاألراضـينزع ملكیة بعض انت غایتهوكا،م1926
القبـــر أوقــافأراضــيتجهــز علـــى أنواســتطاعت مـــن خاللــه ،جیرتــه لصــالح الحركـــة الصــهیونیةأنهــاإال

بحجـــة ســـداد دیونهـــا المتراكمـــة منـــذ الحـــرب دونـــم)22000(البالغـــةاألرثوذكســـیةالمقـــدس التابعـــة للكنیســـة 
)191(لوقــف آل الخزامــيین تالتــابع)190(وكوكــب)189(قریتــي جبلــینأراضــيومصــادرة ، )188(األولــىالعالمیــة 

.3م،ص26/11/1913، 1عدد"الدستور"جریدة فلسطین-180
ة10:قریة تقع في سھل عكا إلى الشرق من حیفا:كفریتا-181

.الدباغ:وسیشار لھذا المصدر عند وروده فیما بعد ھكذا.669،ص7م، ج1972
)2(18م)(ب –182-1869-1948

.ابوبكر،سرسق:وسیشار لھذا المرجع فیما بعد ھكذا.444-395م،ص2004الوطینة،نابلس ،فلسطین،كانون اول 
.م1/2/1925) 3(عكا، صندوق.م27/6/1934)2(عكا، صندوق-183
.578،ص7:)18(-184

.شراب: سیشار لھذا المرجع فیما بعد ھكذا. 501م، ص1990والتوزیع،
.439-397ابوبكر، سرسق، ص-185
.439-397ابوبكر، سرسق، ص-186
.م30/4/1933ملف جامع قیساریة،)2(عكا، صندوق-187
.121-120الحزماوي، ص-188
.لم نعثر على أیة إشارة للقریة في المعاجم الجغرافیة-189
.تقع الشمال من مدینة الناصرة-190
.484، ص7الدباغ، ج: نسبة إلى بني مخزوم من قریش:آل المخزومي-191
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ألوقـافالتابعـة دونم)4500(البالغة)192(رضي بركة رمضانعلى اواالستیالء،دونم)100000(لبالغةوا
.)193(اإلبراهیميالحرم 

واجتثـاث كـل مـا یمـت بصـلة للوجـود ،تطهیـر العرقـيمنحى التأخذالتعدیات أمستوبمرور الزمن 
والمقامات والمقـابر القائمـة ویل عدد كبیر من المساجدتحومما یؤید ذلك،في هذه البالداإلسالميالعربي 

مكـبٕالـى كـنس وحانـات وزرائـب للحیوانـات و و إلـى متنزهـات في القرى الوقفیة التي تـم ترحیـل سـكانها منهـا 
تـم تحویـل ،تـایكفر أراضـيالحركـة الصـهیونیة قبضـتها علـىأحكمـتأنوبعـد ،م1941ففي عام ،للنفایات

.)195(إلى زریبة للحیوانات)194(قریة الشیخ بریكجامع في حین حول،ديیهو ها إلى كنیس دمسج
دورا كبیــرا فــي مقاومــة هــذه التعــدیات بكافــة األعلــىاإلســالميفقــد لعــب المجلــس ،وفــي ضــوء ذلــك

مقابـل دفـع مـا أهلهاووقفها على مصالح ،المطروحة للبیعاألراضيوفي مقدمتها شراء واإلمكانات،السبل 
األمـةصـندوق "عـرف باسـم ،بهـذه المهمـةصندوق خـاص للنهـوضوٕانشاءإنتاجهاالإجممن %20یوازي 
وحث الناس على عدم بیـع ،د تجري علیها في المستقبلمبایعات قأیةالدخول بها شریكا لمنع أو،"العربي

،وعــزلهم ونعــتهم بالخیانــة الكبــرى،علــى مقــاطعتهماألهــاليالسماســرة وتحــریض أعمــالوفضــح ،أراضــیهم
ین والقـانونیین خبـة مـن المحـامتجنیـد نو ث الناس على عدم تكفینهم والصـالة علـیهم ودفـنهم فـي مـدافنهموح

المحاكم النظامیة والشرعیة أروقةالمهددة بالمصادرة في و ،أصحابهاالتي انتزعت من األراضيللدفاع عن 
وتقــدیم القــروض ،ثمانهــاأأو،فاقــت إلــى حــد كبیــر عائــداتهاضــخمة فــي ســبیل حمایتهــاأجــورنفقــات ودفــع 

ورعایـة اسـر أراضـیهمعلـى اآلبـاروحفـر ،الفالحـةأعمـالومساعدتهم فـي أراضیهمفي لتثبیتهم ،للمزارعین
.)196(لجرحى والمعتقلینالشهداء وا

دونــــم)1600(البــــالغ)198(ومشــــاع عتیــــل،)197(كــــل مــــن نحــــالینأراضــــيإنقــــاذتــــم ،وبموجـــب ذلــــك
التــي انفــق فــي ســبیل ، )202(وزیتــا، )201(ودیــرة عمــرو،)200(الطیــرةو ، )199(الطیبــةأراضــيمــندونــم)6000(و

.)203(جنیه فلسطیني)54000(إنقاذها
-:النتائج والتوصیات:رابعا

- :اآلتيوالتوصیات وهي على النحو جالنتائخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من 
-:النتائج-أ

تقع في السھل الساحلي على مقربة من شاطىء البحر األبیض المت:بركة أبو رمضان-192
.373،382،ص3الدباغ،ج:النخفاض مستواھا و تتجمع  میاه األمطار  فیھا

.373،ص3الدباغ،ج-193
.674،ص7الدباغ،ج:كم إلى الجنوب الشرقي من حیفا )18(تقع على بعد -194
.م31/12/1941بریك، ملف الشیخ )2(صندوق.م12/2/1940ملف أم العلق، )2(صندوق-195
/ 22. م25/91946.م9/7/1946. م19/5/1939.م1934)2(-:-196
16.م6/3/1935.م21/3/1936.م6/3/1935)3(. م27/4/1947. م18/12/1946. م9/1947
.83علوش، ص.13-12الحاج امین ، ص.م131/1946-12، ص10/194/ 15. م18/9/1946.م28/2/1942. م2/1942/

.تقع إلى الجنوب الغربي من بیت لحم-197
.324، ص3الدباغ، ج:كم إلى الشمال الشرقي من طولكرم)12(تقع على بعد-198
.368، ص3الدباغ، ج:إلى الجنوب من طولكرم)5(تقع على بعد-199
.382، ص3الدباغ، ج:غرب من قلقیلیةكم إلى ال)8(تقع على بعد-200
.13-12الحاج أمین، ص.6، صم1/1/1934، 1312عددالجامعة العربیة،جریدة .7، صم3م1/1/1934، 2265جریدة فلسطین عدد-201
.330، ص3الدباغ، ج:كم إلى الشمال الشرقي من طولكرم)14(تقع بعد -202
.13-12الحاج أمین، ص-203
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وحل ،األوقافتشكیل نظارة م وذلك بعد 1826في فلسطین عاموضبطها األوقافأراضيتنظیم بدأ -1
نسبة كبیرة من االقطاعات العسكریة وتحویل عائداتها للخزینـة لصـرفها علـى مصـالح الجـیش الجدیـد وجـاء 

الخزینـة ةمیزانیـوتفعیـل دورهـا فـي ،أراضـیهاتوجهـات الدولـة العثمانیـة الطموحـة نحـو تنظـیم إطـارذلك فـي 
.المختلفة وفي مقدمتها الجیشاإلصالحومشروعات 

،أكــدالــذي م 1858العثمــاني عـاماألراضـيذروتهـا بعــد صـدور قــانون األوقــافأراضـيتتنظیمــابلغـت -2
وتوجیـــه عائـــداتها ،دون اســـتثناءأراضـــیهافـــي ملكیـــة رقبـــة -بیـــت المـــال-حـــق خزینـــة الدولـــة،فـــي مضـــامینه

ومنافع قطاع منها علـى ،فان توجیه عائداتها،وبالتالي،عامةأوقافاالرعیة باعتبارها إلى مصالحةالمختلف
ومنــذ تشــكیله ،األعلــىاإلســالميحــرص المجلــس ،وفــي ضــوء ذلــك،األرضال یطــال رقبــة ،وجــوه الخیــر

وفـق ،فیهـااألمـةوالحفاظ على حقـوق ،فلسطینأراضيعلى خالفة الدولة العثمانیة في حكم ،م1921عام
.وتنظیماتهاالعثمانیةاألراضيأحكام

الوثـائق بأصـناففي فلسطین مكتبـة وثائقیـة غنیـة تزخـر وضبطها األوقافيأراضتنظیم خلفت مسیرة -3
،والمؤسســــات الخیریــــة والمكتبــــات،المحفوظــــة فــــي العدیــــد مــــن دور العبــــادةالحیویــــة والســــجالت ،دفاترالــــو 

ناهیك عن الشواهد الحیة والتي تزال ماثلة للعیان وتتمثل في ،والمستودعات المنتشرة في فلسطین وخارجها
فــي المحــاكم األوقــافحقــوق إلثبــاتونقوشــها والتــي یمكــن اســتخدامها كشــواهد مادیــة العمرانیــة نجــازاتاإل

.المحلیة والدولیة
األوقـافأراضيتنظیم التنفیذیة دورا مهما في وأجهزتهاالعثمانیة والفلسطینیة اإلداریةالتشكیالت تلعب-4

.س على االهتمام بها والدفاع عنهاكما شجعت النا،وحمایتها من المتربصین بهاوضبطها 
،فـي عهـد السـلطان عبـد الحمیـد خـان،على نطاق واسع،بالتبلوراألوقافأراضيالتعدیات على بدأت-5

،فــي عهــد الحكومــة االتحادیــةوالتبلـورفكرتهــا بــالنمو وأخــذت،والتحایــل،وذلـك مــن خــالل عملیــات التزویـر
أطــــاحعنـــدما ،م1948ووصـــلت ذروتهــــا بعـــد نكبـــة عــــام ،االنتــــدابحكومـــةوتســـارعت وتیرتهـــا فــــي ظـــل 

.األوقافراضيأاالحتالل بنسبة كبیرة من 
وكــان ،وتســتهدف كــل مــا هــو قــائم،ةال تــزال مســتمر األوقــافأراضــيالتعــدیات التــي تعرضــت لهــاإن-6
وذلـك بهـدف ،وتعـرف باسـم مقبـرة مـامال،الغرب مـن البلـدة القدیمـةإلى مقبرة القدس القائمة أیامخرها قبل آ

.ومقبرة قریة بیت دجن القائمة إلى الشرق من یافا،مجمعات فندقیةإقامة
-:التوصیات- ب
المقدســـة التـــي تعـــاني مـــن اجـــراءات نیـــةیالدأالمـــاكنالموقوفـــة وتوجیههـــا علـــى األراضـــيإحیـــاءإعـــادة-1

.اإلبراهیميوالحرم األقصىوفي مقدمتها المسجد ،االحتالل التعسفیة
، نانا مصر وسوریا ولبوفي مقدمته،أراضیهاالموجودة في األوقافل دور یعدول العربیة إلى تفدعوة ال-2

.نواألرد
.فلسطین باالعتماد على وثائقها الخاصةأقافحث الباحثین على القیام بدراسات معمقة عن -3
.في العالم العربي بما فیها فلسطیناألوقافمتخصصة لدراسة أبحاثمراكز إنشاء-4
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ووثــائقأوراقمــن أیــدیهمودعــوة النــاس للحفــاظ علــى مــا فــي ،لألوقــافلتــوثیقيااالهتمــام بالجانــب -5
التــي كانــت شــین الطــابو والبــراءات الســلطانیة وفــي مقــدمتها قوا،األوقــاففــي حفــظ حقــوق تســاعدأنیمكــن 

.ونظارهااألوقافتمنح إلى متولي 
على فلسطین ومؤسساتها أوقافهمثهم على رصد جزء من لح،توجیه دعوة إلى كافة المسلمین في العالم-6
.جلهاالتي نشأت من أرسالتهاأداءة والخیریة كي تستمر في نیالد


