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  ملخص

ت في ئالتي أنش ةيعتبر مشھد سكينة بنت الحسين في مدينة طبرية من أبرز المقامات الوقفي
ً في الحياة الدينية واالجتماعية واالقتصادية إذ  .يةالدولة الفاطم زمن فلسطين لعب دوراً مھما

واالحتالل البريطاني خاصة خالل فترة حكم المماليك والعثمانيين وب ،في المدينة والسياسية
، الدور الھام الذي لعبه في تعزيز ھذا المشھدتعكس الوثائق والمصادر الوقفية عن  .لفلسطين
يقف البحث  .في ھذه المدينةترسيخ القيادة الدينية والعائلية والوطنية و ودعمه، العربي الوجود
تأسيس المشھد، وتراتيبه اإلدارية، وأراضيه وأمالكه العقارية واستخداماتھا،  ظروف على

وأخيراً تطور الصراع بين حكومة االنتداب البريطاني  .والكراء والضرائب المفروضة عليھا
  .أمالكهعلى  واألوقاف اإلسالمية للسيطرة

 
Abstract 

Sukina bint el-Hussein’s tombstone in Tiberias is considered one of 
the most prominent waqf Tombs established in Palestine during the 
Fatimid State rule. This tombstone played an important role in the 
religious, social, economic and political life in the city during the rule of 
the Mamluk, the Ottoman and the British eras. The documents and waqf 
sources on this subject reflect the important role played by this tombstone 
in reinforcing and supporting the Arab presence in Tiberias, as well as 
strengthening the religious, familial and national leadership. The 
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researcher illustrated the circumstances which led to the establishment of 
the tombstone, its administrative arrangement, its lands, real estate and 
their uses, and the taxes imposed on property. The paper ended with the 
development of the struggle between the British occupation governments 
and the Islamic Waqf authority to control the land property. 

 
  المقدمة

. ة الصالحينألنبياء والرسل واألولياء والقادل: أو المقامات الدينية المشاھد فلسطين تكثر في
بالتطورات السياسية واالجتماعية والفكرية التي شھدتھا فلسطين على  نشأتھاوذلك بسبب ارتباط 

  .مر العصور

الرسمية : مع المحيط بھا، ومكونات المجتھذه المؤسساتوتشكل دراسة العالقة بين 
 ً ً وھاما لم  لسطين الحديث،إللقائھا الضوء على قضايا مھملة في تاريخ ف. واألھلية، أمراً حيويا

  .نويھتم بھا الكثير

في تاريخ  ألثره الكبيرويعد مشھد سكينة بنت الحسين من المقامات الھامة في فلسطين، 
الفاطميين، وحتى سيطرة االحتالل الصھيوني عليه  زمن، منذ تأسيسه ومنطقتھا مدينة طبرية

  .م١٩٤٨عام 

قة األنظمة السياسية التي حكمت ، وعالھذا المشھدسلط الباحث الضوء على تاريخ تأسيس 
به  العنايةواألشخاص الذين تولوا  عليه،المؤسسات والھيئات اإلدارية التي أشرفت وفلسطين به، 

الضرائب و، الموقوفة عليه األراضي والعقارات معالم الباحث حددكما . جميع المجاالت في
بين حكومة االنتداب البريطاني ، وأخيراً رصد الباحث تطور الصراع اموالكراء المفروضة عليھ

  .هواألوقاف اإلسالمية في فلسطين للسيطرة على أراضي

 تناولت تاريخ المشھد ونشاطهواعتمد الباحث في دراسته بشكل رئيس على الوثائق التي 
المجلس اإلسالمي األعلى في فلسطين، ومديرية األوقاف العامة في القدس، وأوقاف : مثل وثائق

البلدية، والمحكمة الشرعية، : في عكا، ووثائق مؤسسات مدينة طبرية وھياللواء الشمالي 
وثائق آل الطبري، وأخيراً وثائق االنتداب البريطاني ومكتب تسجيل األراضي، وديوان المفتي، و

  .فلسطين على
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 هتأسيس

، على المشھد موضع الدراسة اسم سكينة بنت الحسين بن )١(أطلقت معظم الوثائق الوقفية
، اسم عبيد هللا )٣(، فيما أضافت أخرى وبشكل محدود)٢()م٧٤٥/ھـ١١٧ت(بن أبي طالب  علي

ومن الواضح أن االسم األول، قد أعطى المشھد . )٤()م٧٠٥/ھـ٨٧ت(بن العباس بن عبد المطلب 
  .شھرة كبيرة، وارتبط به، نظراً لشھرة صاحبته ووالدھا

                                                 
م   )١( ة، رق اريخ ٥٧٤-٧٧مكتب تسجيل أراضي طبري م ٢٢/٩/١٩٣٢، ت ابلس، ملف رق ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

ل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١ م متسلس دون رق م ). ب اريخ ٢٣٨-٢٣٥ورق اء ٣٠/١١/١٩٣٨، ت ز إحي ائق مرك ، وث
  . ٣٨، ٣٧، ٣٩، ص )٣٨، ٣٧، ٣٩(، رقم متسلسل ١٠/١/٣٣/٤٤/٧ملف رقم التراث اإلسالمي، 

م ١٣/١١/١٩٣٥، تاريخ ٦٦٨/٢٧بلدية طبرية، رقم   - راث اإلسالمي، ملف رق اء الت ، وثائق مركز إحي
ابلس، ملف ١/٤/١٩٣٦، تاريخ ١٠٠ورقم ). بدون رقم متسلسل( ١٠/١/٣/٤٤/٧ ، وثائق مكتبة بلدية ن

  ).ون رقم متسلسلبد( ١٠/٣١/١/٢٤/١١رقم 
ائق مركز ٢، ص٢٣/٥/١٩٢٦ن، تاريخ /٢٥/٢١٩، رقم ١٧المحكمة الشرعية في الناصرة، عدد   - ، وث

م  ف رق المي، مل راث اإلس اء الت ل( ١٠/١/٣/٤٤/٧إحي م متسلس دون رق ي ). ب رعية ف ة الش والمحكم
دد  ة، ع م ١٥طبري اريخ  ٣/٢٣٣، رق ف ١١/٤/١٩٣٠ط، ت ابلس، مل ة ن ة بلدي ائق مكتب م ، وث رق

  ). بدون رقم متسلسل(، ١٠/٣١/١/٢٤/١١
دد   - ا، ع مالي، عك واء الش اف الل رة أوق م(، ٣١٧دائ دون رق اريخ )ب ة ٨/٦/١٩٣٣، ت ة بلدي ائق مكتب ، وث

م  ف رق ابلس، مل ل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١ن م متسلس دون رق دد ). ب م(، ٢٠٧وع دون رق اريخ )ب ، ت
  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١، وثائق مكتبة بلدية نابلس، ملف رقم ٤/٤/١٩٣٤

اريخ ١/١٢، رقم وقف ٤٩٨المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، القدس، عدد   - ائق ١٠/٣/١٩٣٨، ت ، وث
  ).بدون رقم متسلسل(، ١٠/١/٣/٤٤/٧مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم 

دد الخاص /١٨مديرية األوقاف العامة، القدس، العدد العام   - م ١٢ا الع اري١٧، رق ، ١٧/١٢/١٩٣٨خ ، ت
ام . ٣٣، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم  دد الع / ٤٢٢والع

، وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف ٦/٣/١٩٣٩، تاريخ ١/١٢، رقم وقف ٢٧٩العدد الخاص 
 . ٢٥، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧رقم 

ام : البسكنية بنت الحسين بن علي بن أبي ط  )٢( ة ع دت في المدين ـ٤٧(ول ا)م٦٦٧/ھ اب بنت امرئ : ، أمھ الرب
 ً شاعرة، وأديبة، قلما روت الحديث، . القيس، اعتبرت سيدة نساء عصرھا وأجملھن وأظرفھن، وأحسنھن خلقا

ام : تزوجھا عدد من أبناء الصحابة مثل ربالء ع ة ك ا في موقع ابن عمھا عبد هللا ابن الحسن الذي قتل مع أبيھ
ـ٧١(، قبل دخوله بھا، ثم تزوجھا مصعب بن الزبير )م٦٨٠/ھـ٦١( ة عن عمر )م٦٩٠/ھ ، توفيت في المدين

ات، ج). ٣٤٧-٣٤٦(، ص٨ابن سعد، الطبقات، ج. يناھز السبعين عاماً، ودفنت في البقيع ان، وفي ن خلك ، ٢اب
  ).٢٦٣-٢٦٢(، ص٥الذھبي، سير، ج. ٣٩٤ص

، وثائق مركز ١٤/٨/١٩٣٨، تاريخ ١/١٤، رقم وقف ٢٣٠٥عدد  المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، القدس  )٣(
  .٨، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم 

ام   - دد الع دس، الع ة، الق اف العام ة األوق اص / ٥٠٥مديري دد الخ ف ١الع م وق اريخ ١/١٢، رق ، ت
  .٢٩، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧، وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم ١٠/٦/١٩٣٩

ام   - دد الع ام، دمشق، الع دد الخاص / ٢٠٣٦الجمھورية السورية، مديرية أوقاف الش دون (، ١٥١٣الع ب
م ١٠/١١/١٩٣٨، تاريخ )رقم راث اإلسالمي، ملف رق اء الت م ١٠/١/٣/٤٤/٧، وثائق مركز إحي ، رق

  .٩متسلسل 
ً : عبيد هللا بن العباس بن علي بن أبي طالب  )٤( ) م٦٥٦/ھـ٣٦(، جواداً، استعمله علي بن أبي طالب عام كان سخيا

ام  ى ع ا حت اً عليھ يمن وظل والي ى ال ـ٤٠(عل ام )م٦٦٠/ھ اس ع ـ٣٦(، حج بالن ـ٣٧(و ) م٦٥٦/ھ  )م٦٥٧/ھ
ـ٣٩(و ام )م٦٥٩/ھ فيان ع ي س ن أب ة ب ـ٤١(، صالح معاوي ام )م٦٦١/ھ ات ع ـ٨٧(، م ي )م٧٠٥/ھ ن ف ، ودف

ورة ة المن ب، ص. المدين ري، نس ل، ج. ٢٧الزبي ر، الكام ن األثي ، ٣٨٥، ٣٨٣، ٣٧٧، ٣٥٠، ٢٠١، ص٣اب
 .٥٣٠، ص٤وج. ٤٠٨
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في عھد السلطنة  )٢()م١٢٩٤/ھـ٦٩٤( عام )١(شيد المشھد على ساحل بحيرة طبرية الغربي
. )٣()م١٦- ١٣.٥) (ھـ١٠-٧.٥: (المملوكية على بالد الشام، والتي حكمت مدة قاربت ثالثة قرون

، إلى أن الذي أمر )٤(وأشارت وثيقة تاريخية وجدت منقوشة على شاھد حجري في موقع المشھد
فارس الدين البكي الساقي العادلي العبد الفقير إلى هللا تعالى "بعمارته ھو األمير المملوكي 

  .)٥("نائب السلطنة بالممالك الصفدية والشقيفية والساحلية) "م١٣٢٠/ھـ٧٢٠ت " (المنصوري

                                                 
ان : طبرية  )١( ا الروم ى أطراف غور األردن، بناھ ة، عل مدينة فلسطينية تقع على الشاطئ الغربي لبحيرة طبري

ـ١٣(م فوق قرية رقة الكنعانية، فتحھا المسلمون عام .ق ٢٦وقيل  ٢٠عام  ا عاصمة ج) م٦٣٤/ھ د وجعلوھ ن
ايتھم، استولى . األردن ا عن وا مساجدھا ومقاماتھ ام، وأول الد الش ى ب اھتم بھا المماليك في أثناء سيطرتھم عل

ام  انيون ع ا العثم ـ٩٢٢(عليھ اريخ )م١٥١٦/ھ انيون بت ا البريط يطر عليھ ا ٢٥/٩/١٩١٨، وس م، واحتلتھ
اريخ  ھيونية بت ابات الص ن، ص. م١٢/٥/١٩٤٨العص ي، حس م، جا). ١٤٢-١٤٠(المقدس وي، معج ، ٤لحم

ة، ص). ٢٠-١٧(ص ال، رحل ب، داني ً . ١١٣، )١٠٧-١٠٦(الراھ ا ر أيض ا، ج: أنظ دباغ، بالدن ، ١٠ال
 .٣٣٨، )٣١٩-٣١٣(، )٣٠٠-٢٩٨(ص

، وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ٣٠/١١/١٩٣٨، تاريخ ٢٣٨-٢٣٥مكتب تسجيل أراضي طبرية، رقم   )٢(
  .٣٧، ص٣٨، ٣٧ ،٣٩، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧ملف رقم 

دد   - ا، ع مالي، عك واء الش اف الل رة أوق رقم ١٧٤دائ اريخ ٢٩، ال اء ٧/٦/١٩٤٤، ت ز إحي ائق مرك ، وث
  .٢٢، ص٢٠، ٢١، ٢٢، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧التراث اإلسالمي، ملف رقم 

ام   - دد الع دد الخاص /١٧٢٦مديرية األوقاف العامة، القدس، الع م وقف ٦٦٣الع اريخ١/١٢/١٣، رق  ، ت
م ١٢/٦/١٩٤٤ راث اإلسالمي، ملف رق اء الت ز إحي ائق مرك م متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧، وث ، ٢٤، رق
  .٢٤، ص٢٣

د،   - د، وبھجت، محم ة، التميمي، محم ى في رحل ة األول ل الحرب العالمي أنظر وصف موقع المشھد قبي
  .٣٦٧، ص١والية، ج

  ).١(الملحق رقم : ليه، أنظرلالطالع على وثيقة مشھد سكينة بنت الحسين واألراضي الموقوفة ع  -
  ).٢(الملحق رقم : ولالطالع على موقع وحدود مشھد سكينة بنت الحسين، أنظر خارطته المرفقة  -

  .٧طقوش، محمد، تاريخ، ص. ٩عطا هللا، محمود، نيابة، ص  )٣(
م   )٤( ة، رق اريخ ٢٣٨-٢٣٥مكتب تسجيل أراضي طبري م ٣٠/١١/١٩٣٨، ت ائق مؤسسة األقصى، ملف رق ، وث

  .٣٧، ص٣٨، ٣٧، ٣٩، رقم متسلسل ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣
وثائق مركز إحياء التراث . ٧/٦/١٩٤٤، تاريخ ٢٩، الرقم ١٧٤دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد  -

  .٢٢، ص٢٠، ٢١، ٢٢، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 
ام  - دد الع دد الخاص / ١٧٢٦مديرية األوقاف العامة، القدس، الع م وقف ٦٦٣الع اريخ ١/١٢/١٣، رق ، ت

م ١٢/٦/١٩٤٤ ف رق راث اإلسالمي، مل اء الت ز إحي ائق مرك م متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧، وث ، ٢٤، رق
 .٢٤، ص٢٣

دس، عدد  - م وقف ١٧٦٤المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، الق اريخ ١/١٢/١٣، رق ، ١٤/٦/١٩٤٤، ت
  ).دون رقم متسلسلب( ١٠/١/٣/٤٤/٧وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم 

ادلي المنصوري   )٥( اقي الع ي الس دين البك ارس ال ـ٧٢٠ت (ف رس ): م١٣٢٠/ھ اھر بيب ك الظ ك المل د ممالي أح
ين  ـ٦٧٦-٦٥٨(البندقداري الصالحي النجمي الذي حكم في الفترة ما ب ة )م١٢٧٧-١٢٦٠/ھ ل في الخدم ، تنق

دين  ين حتى صار من أمراء مصر، أنعم عليه الملك المنصور سيف ال ا ب رة م م خالل الفت ذي حك الوون ال ق
ى )م١٢٩٠-١٢٧٩)/(ھـ٦٨٩-ھـ٦٧٨( ، باألمرة ووالية نيابة صفد، فأقام بھا عشر سنوات، ھرب وانضم إل

ام  دلعت ع ي ان ـ٦٩٨(ثورة األمراء األتراك الت ك الناصر) م١٢٩٨/ھ الوون : ضد السلطان المل ن ق د ب محم
م  ذي حك ات ھي ٣وال ـ٦٩٤-٦٩٣: (والي ـ٧٠٨-٦٩٨(و ) م١٢٩٤-١٢٩٣/ھ -٧٠٩(و ) م١٣٠٩-١٢٩٩/ھ

عينه زعيم الثورة ملك التتار وصاحب العجم والروم وديار بكر غازان محمود بن ). م١٣٤٠-١٣٤٠/ھـ٧٤١
على صفد وطرابلس والساحل، تصالح األمير فارس الدين مع السلطان ) م١٣٠٤/ھـ٧٠٣ت(أرغون بن أبغا 

لطنة الممل ة الس واله نياب ر، ف ك الناص احلالمل قيف والس فد وحمص والش ي ص ة ف ر األدب، . وكي ان كثي ك
زي، السلوك، ج. متسامحاً، مليح الشكل ، ٨٤٠، ٨٢١، ٨١٦، ٨٠٧، ٧٩٨، ٧٦٦، ٧٤٧، ص ٣، ق٢المقري

درر، ج. ٨٦٩، ٨٦٨، ٨٥٥، ٨٥٤، ٨٥٠ ر، ال ن حج وم، ج. ٤٣٢، ص١اب ردي، النج ري ب ن تغ ، ٨اب
 .٢٠٤ص



 ١٧١٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدنان ملحم

 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعتقد أن إنشاء مشھد سكينة بنت الحسين قد جاء نتيجة اھتمام حكام المماليك ونوابھم 
عميرھا وصيانتھا، حتى وقادتھم ونسائھم بإنشاء المقامات والمزارات والمشاھد في فلسطين وت

ويبدو أن ذلك يعود إلى . )١(قيل إن معظم اآلثار الباقية في ھذا المجال، إنما تعود إلى جھودھم
- رغبتھم في تأكيد إسالمية أرض فلسطين، وإبراز أھميتھا الدينية، بعد الصراع الفرنجي

  .)٢(اإلسالمي حولھا

على قمتھا حكام غير عرب، من  كما تأتي ھذه المجھودات في ظل تمثيلھم لسلطة يتربع
جنسيات وجذور قومية مختلفة، ال يجيد معظمھم اللغة العربية، ويحكمون بالداً عربية 

، وربما جاء ھذا النشاط بتشجيع من الدولة المملوكية، لترسيخ الفكر اإلسالمي الّسني )٣(إسالمية
حكم الدولة الفاطمية للمنطقة  في أراضيھا، مقابل الفكر اإلسالمي الشيعي الذي انتشر خالل فترة

بھدف  -من جانب آخر أدى دعم المماليك لحركة التصوف. )٤()م١٠٢٤- ٩٦٨/ھـ٤١٧-٣٥٨(
إلى اھتمام  - صرف الناس عن مساوئ الحكم، ومنعھم من االلتفات إلى مساوئ الطبقة الحاكمة

  .)٥(لشامالمتصوفة بإنشاء مثل ھذه العمائر في أنحاء مختلفة من الدولة وبخاصة بالد ا

إن دراسة الدوافع التي وقفت وراء تأسيس مشھد سكينة بنت الحسين في طبرية، عملية 
صعبة، نظراً لندرة المعلومات الموجودة حول ھذه القضية بالتحديد، سواًء في المصادر 
التاريخية أو الوثائق الوقفية، غير أن التدقيق في نص الوثيقة التي وجدت في موقع المشھد والتي 

، يشير ربما إلى وجود تأثيرات وأسباب شيعية، وراء تأسيسه، حيث توج )٦(ق اإلشارة إليھاسب
وھي  )٧(إنما يريد هللا ليذھب عنكم الرجس أھل البيت ويطھركم تطھيراالنص باآلية القرآنية 

                                                 
  .٢٥٧، ص٤الموسوعة الفلسطينية، المقامات، ج  )١(
  .٢٣٧، ٢٣٣، ص٢عراف، شكري، طبقات، ج  )٢(
  .٢٠٤، ١٩٠النقر، محمد، تاريخ، ص. ١٤١العزة، رئيسة، نابلس، ص  )٣(
روض، ص   )٤( اھر، ال د الظ ن عب لوك، ج). ٤١٤-٤١١(، )٣٩٤-٣٩٣(، ٣٨٤اب زي، الس ، ٢، ق١١المقري

  .٦٠٨ص
 ً   .٢٦٤، ٢٦٠سطين، ص عثامنة، خليل، فل). ٩١-٩٠(العزة، رئيسة، نابلس، ص: أنظر أيضا

  .٢٨٣، ص٢عراف، شكري، طبقات، ج. ٩١العزة، رئيسة، نابلس، ص  )٥(
ارف : لمزيد من االطالع حول نشأة التصوف وتطوره أنظر رة المع ويس، التصوف، موجز دائ نيون، ل ماس

  ). ١٨٤-١٧٧(العجم، رفيق، موسوعة، ص ). ٢٢٢٧-٢٢١٤(، ص٧اإلسالمية، ج
، وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ٣٠/١١/١٩٣٨، تاريخ ٢٣٨-٢٣٥رقم  مكتب تسجيل أراضي طبرية،  )٦(

  .٣٧، ص٣٨، ٣٧، ٣٩، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧ملف رقم 
دد   - ا، ع مالي، عك واء الش اف الل رة أوق رقم ١٧٤دائ اريخ ٢٩، ال اء ٧/٦/١٩٤٤، ت ز إحي ائق مرك ، وث

  .٢٢، ص٢٠، ٢١ ،٢٢، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧التراث اإلسالمي، ملف رقم 
ام   - دد الع دد الخاص /١٧٢٦مديرية األوقاف العامة، القدس، الع م وقف ٦٦٣الع اريخ ١/١٢/١٣، رق ، ت

م ١٢/٦/١٩٤٤ راث اإلسالمي، ملف رق اء الت ز إحي ائق مرك م متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧، وث ، ٢٤، رق
  .٢٤، ص٢٣

  .٣٣سورة األحزاب، آية رقم   )٧(



 "...... مشھد سكينة بنت الحسين في مدينة طبرية"ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧١٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

. )١(آية استخدمھا أھل الشيعة في مصادرھم الدينية للتدليل على محبتھم وإخالصھم ألھل البيت
ما يوضح استخدام النص لكلمة مشھد إشارة أخرى ھامة، إذ أنھا استخدمت في المصادر ك

  . )٢(المذھبية الشيعية للداللة على المباني الدينية المرتبطة بالمزارات واألضرحة الخاصة بھم

وأوردت بعض المصادر التاريخية، معلومات عن تحمس أھل طبرية، وإعجابھم 
، وھي إشارات أكدھا، عدد من الرحالة )٣()م٩٦٩/ھـ٣٥٩(يھا عام بالفاطميين بعد سيطرتھم عل

في ) م٩٩٠/ھـ٣٨٠ت(الذين زاروھا فأشار المقدسي، شمس الدين محمد بن أحمد، البشاري 
إلى انتشار المذھب الشيعي في طبرية، وذكر أن أكثر " أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم"كتابه 

، كما زارھا الرحالة الفارسي ناصر خسرو )٥(يعية فيھاوأكد وجود جاليات ش. )٤(أھلھا شيعة
، ووصف أھلھا في كتابه سفرنامة بأنھم شيعة )م١٠٤٧/ھـ٤٣٩(، عام )م١٠٦١/ھـ٤٥٣ت(

  .)٦(متطرفون

يدفع كل ذلك إلى التخمين أن ھذا المشھد ربما، أقيم خالل حكم الدولة الفاطمية على بالد 
) م١٢٩٤/ھـ٦٩٤(ة فارس الدين البكي للمقام عام الشام، وخاصة على طبرية، وأن قضية عمار

ً ومماشاة لمشاعر أھل المدينة ذوي التوجھات الشيعية، في محاولة منه لترسيخ  قد جاءت تتويجا
مفاھيم التسامح والمحبة، ودعم المذھب السني، خاصة أن المعلومات التاريخية النادرة عن 

  .)٧(دماثة خلقه وتدينهشخص المؤسس ترسخ صورة جميلة عن تسامحه وأدبه و

ً ومزاراً ومشھداً في أنحاء  ٢٧٠عدت بعض الدراسات التاريخية الحديثة أكثر من  مقاما
فلسطين، أقيمت حول مقابر وأضرحة أنبياء وصحابة وأولياء، أو أنشئت لتخليدھم، مع االعتراف 

                                                 
ير،   )١( وفي، تفس زاب(الك ورة األح ير، ج. ٣٤٠، ٣٣٧، )٣٣٥-٣٣٤(، ٣٣٢، ص )س ى، تفس ، ص ٢والقم

)١٩٥-١٩٤.(  
وعة، ص  )٢( رحيم، موس د ال ب، عب م، ص. ٣٨٧غال طفى، معج ب، مص ھد، . ٣٩٨الخطي عاد، مش د، س محم

  .١١٧ص
  .  ٢٥٥، ٢٣٩، )١٢٤-١٢٣(، ص١المقريزي، إتعاظ، ج. ٣٢، ص٧ابن األثير، الكامل، ج  )٣(

-   ً   .١٠٣محسن، حسين، الوسيط، صفوزي، فاروق،  و: أنظر أيضا
ن، ص  )٤( ي، أحس ر. ١٥٣المقدس ي، أنظ اري المقدس د البش ن أحم د ب ول محم الع ح ن االط د م : لمزي

  .١٠الدومنكي، بلدانية، ص). ٢١٥-٢٠٨(، ص١كراتشكوفسكي، إغناطيوس، تاريخ، ج
  .١٥٣المقدسي، أحسن، ص  )٥(

-   ً   .٢٨٩، ١٢١، ص١متز، آدم، الحضارة، ج: أنظر أيضا
  .٢٩٩الدويكات، فؤاد، إقطاعية، ص -:أنظر للمقارنة ما كتبه. ٥٣سرو، ناصر، سفرنامة، صخ  )٦(

د من االطالع حول ناصر خسرو أنظر اريخ، ج: لمزي اطيوس، ت ). ٢٦١-٢٥٩(، ص١كراتشكوفسكي، إغن
  ).٣٢-٩(، مقدمة كتاب سفرنامة لناصر خسرو، ص)محقق(الخشاب، يحيى، 

دين البكي، أنظرلمزيد من االطالع حول شخصية   )٧( ارس ال زي، السلوك، ج: ف ن . ٩٤٦، ص٣، ق٢المقري اب
  .٢٠٤، ص٨ابن تغري بردي، النجوم، ج. ٤٣٢، ص١حجر، الدرر، ج



 ١٧١٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدنان ملحم

 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مھماً في إقامة ھذه  وقد لعب الشيعة بشكل عام دوراً . )١(الضمني بأن عدداً منھم غير مدفون فيھا
  .)٢(المشاھد بھدف تعميق المكانة الروحية لرموزھم في قلوب وعقول الناس

وقد أقيم المشھد حول ضريحين رئيسين، اختلفت اآلراء حول أصحابھما، فقد ذكر عدد من 
، وياقوت الحموي )٣()م١٢١٥/ھـ٦١١ت(علي بن أبي بكر الھروي : الجغرافيين العرب مثل

، أن المشھد أقيم حول ضريحي سكينة بنت الحسين، وعبيد هللا بن )٤()م١٢٢٨/ھـ٦٢٦ت(
العباس، وھي معلومات خاطئة، ألن ضريحيھما، وحسب معظم المصادر التاريخية، قد دفنا في 

  .)٥(المدينة المنورة

ً أن أحد األضرحة، يعود إلى أبي الطيب العلوي، محمد بن حمزة بن عبد هللا  واعتُقد أيضا
: أبرز زعماء الشيعة في طبرية) م٩٢٩/ھـ٣١٧ت(بن الحسن بن عبيد هللا بن العباس ابن العباس 

ً وقوةً  ً وملكا ، بسبب )٧()م٩٤٥/ھـ٣٣٤ت(، والذي قتله محمد بن طغج، الملقب باألخشيد )٦(شرفا
فيما  - وربما بنى آل أبي الطيب العلوي أو شيعته. )٨(بسبب تحديه ومنافسته لسلطته في المدينة

ً لل -بعد ويعتقد أن إحدى زوجاته أو محارمه التي قتلت معه قد . مغدور في مكان مقتلهضريحا
ونسب اتباعه المشھد على سبيل القداسة أو الرمزية إلى سكينة بنت الحسين، . دفنت إلى جانبه

  .)٩(وعبيد هللا بن العباس

                                                 
  ).٣٢٢-٣٢١(عثامنة، خليل، فلسطين، ص). ٢٦٩-٢٥٨(، ص٤الموسوعة الفلسطينية، مقامات، ج  )١(
  .١٩٩، ص٤الصفا، اخوان، رسائل، ج  )٢(
  .٣٣الھروي، اإلشارات، ص  )٣(

ات، ج: لمزيد من االطالع حول علي بن أبي بكر الھروي أنظر ان، وفي ن خلك أنظر ). ٣٤٨-٣٤٦(، ص٣اب
 ً   ).٣٢٢-٣٢٠(، ص١كراتشكوفسكي، تاريخ، ج). ١٢-١١(الدومنكي، بلدانية، ص: أيضا

  .١٩، ص٤الحموي، ياقوت، معجم، ج  )٤(
اقوت الحموي انظر   د من االطالع حول ي ة: لمزي دومنكي، بلداني اريخ، ). ١٣-١٢(، صال كراتشكوفسكي، ت
  ).٣٤٤-٣٣٥(، ص١ج

، ٣٩٤، ص٢ابن خلكان، وفيات، ج. ١٩، ص٤الحموي، ياقوت معجم، ج. ٣٤٧، ص٨ابن سعد، الطبقات، ج  )٥(
  ).٢٦٣-٢٦٢(، ص٥الذھبي، سير، ج. ٣٩٧

  .٨١العسلي، كامل، تراث، ص  )٦(
ة ، ألسرة ذات جذور ت)م٨٨١/ھـ٢٦٨(ولد عام : محمد بن طغح  ) ٧( ة فرغان ً -طاجكستان(ركية، من منطق ا ، )حالي

در  ة المقت ية، واله الخليف ة العباس ي ظل الدول دم ف ين (خ ا ب م م ـ٣٢٠-٢٩٥حك ام ) م٩٣٢-٩٠٨/ھ ة، ع الرمل
ـ٣١٦( ام )م٩٢٨/ھ ـ٣١٨(، ودمشق ع اھر ). م٩٣٠/ھ ة الق ين (وواله الخليف ا ب م م ـ٣٢٢-٣٢٠حك -٩٣٢/ھ

ام )م٩٣٤ ـ٣٢١(، مصر ع ه ). م٩٣٣/ھ ة الراضي وضم إلي ين (الخليف م ب ـ٣٢٩-٣٢٢حك ، )م٩٤٠-٩٣٤/ھ
يد، أي  ه باألخش رمين، ولقب رة والح وك(الجزي ك المل ي )مل ة المتق ه الخليف م إلي ين (، وض ا ب م م -٣٢٩حك

ـ٣٣٣ از)م٩٤٤-٩٤٠/ھ ام والحج يدية . ، الش ة األخش س الدول ر مؤس ـ٣٥٨-٣٢٣(يعتب ، )م٩٧١-٩٣١/ھ
م اعتمدت عليه الخالفة العباسية، في الدفا تقل في حك اطميين، شجاع، حازم، اس ع عن مصر ضد حمالت الف

ن في القدس). م٩٣٥/ھـ٣٢٤(مصر منذ عام  ان، . وأعاد األمن والطمأنينة لھا، مات في دمشق، ودف ن خلك اب
 ).٣٦٦-٣٦٥(، ص١٥الذھبي، سير، ج). ٥٩-٥٦(، ص٥وفيات، ج

 .٨١العسلي، كامل، تراث، ص  )٨(
  .٨١ص. م. ن  )٩(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

جة وأشارت بعض األدبيات اليھودية إلى أن قبر سكينة بنت الحسين في طبرية، ھو قبر زو
م، بسبب آرائه وأفكاره المحرضة ضدھم، وقد دفنت ١٣٥عاكيفا الذي قتله الرومان عام ڤ الرا

، )١(قرب المقبرة اليھودية في طبرية، واعتقد العرب خطأ أن قبرھا يعود لسكينة بنت الحسين
وھي معلومات ال يمكن الركون إليھا، بسبب صعوبة تأكيدھا من مصادر محايدة أو معاصرة 

إال أنه يمكن تفسيرھا بأنھا محاولة من الجانب اليھودي لحشد األدلة على شرعية وجوده للحدث، 
في فلسطين، وعلى سعيه الدؤوب لتأكيد ارتباطه العقائدي والتاريخي بأرضھا، وتواصل الحياة 

  .اليھودية فيھا
  

 تراتيبه اإلدارية

لحسين في طبرية، خالل ال توجد معلومات تذكر عن التراتيب اإلدارية لمشھد سكينة بنت ا
الفترة المملوكية، بسبب فقدان الوثائق المتعلقة به، وعدم وجود معلومات أخرى عن الموضوع 

  .)٢(في المصادر التاريخية المملوكية المختلفة

أوردت الوثائق الوقفية الخاصة بالمشھد معلومات مقتضبة عنه، أثناء فترة حكم الدولة 
، وخاصة في دفتر تمليك أوقاف والية )م١٩١٨-١٥١٦/ھـ١٣٣٧-٩٢٢(العثمانية على فلسطين 

مع  )٥(، ومراسالت والة الشام)٤(، وسجالت المحاكم الشرعية)٣(سورية المعروف بدفترخانة

                                                 
  ). ٣٣١، ٢١٣(، ص٢، طبقات، جعراف، شكري  )١(

  : ، أنظر)م١٣٥ –م .ق ٥٠(حول الراف عاكيفا 
Encyclopaedia Judaica: Volume 2 PP (488-432). The new standard Jewish 
Encyclopedia P.P (60-61). 

وكي، أنظر  )٢( اف في فلسطين في العصر الممل ى نظام األوق اريخ، ص  -:لالطالع عل د، ت ر، محم -٢٠٢(النق
٢٠٥.( 

ا حفظ : دفتر خانة  )٣( ة، ومھمتھ دائرة الطابو العامة في اسطنبول، وھي إحدى الدوائر المتفرعة عن نظارة المالي
ناب عنھا في مراكز الواليات مجموعة من الدوائر، عرفت باالسم . القيود والدفاتر الخاصة باألراضي العامة

ه م دا. نفس ت اس ى حمل توى أدن ر ذات مس ا دوائ رع عنھ ابووتف رة الط ابو . ئ رة الط ام دائ اع مھ بب اتس وبس
ة وشكلت  ة، فصلت عن وزارة المالي م مصدر دخل للدول المركزية وصالحيتھا المتمثلة في إشرافھا على أھ

 .٣٠٢أبو بكر، أمين، ملكية، ص. ١٤٤٢سامي، شمس الدين، قاموس، ص. نظارة مستقلة
دد   )٤( دس، ع ى، الق المي األعل رعي اإلس س الش ف ١٧٣٨المجل م وق اريخ ١/١٢، رق ائق ٣٠/٦/١٩٣٨، ت ، وث

  . ١٠/١/٣/٤٤/٧مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم 
دد  - ا، ع مالي، عك واء الش اف الل رة أوق م(، ٧٥٨دائ دون رق اريخ )ب اء ٥/٧/١٩٣٨، ت ز إحي ائق مرك ،وث

م  ف رق المي، مل راث اإلس ل( ١٠/١/٣/٤٤/٧الت م متسلس دون رق دد ). ب م ١٧٤والع اري٢٩، رق خ ، ت
  .٢١، ص٢٠، ٢١، ٢٢، وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، رقم متسلسل ٧/٦/١٩٤٤

م وقف ٦٦٣العدد الخاص/ ١٧٢٦ومديرية األوقاف العامة، القدس،  العدد العام  - اريخ ١/١٢/١٣، رق ، ت
م ١٢/٦/١٩٤٤ ف رق راث اإلسالمي، مل اء الت ز إحي ائق مرك م متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧، وث ، ٢٤، رق
  .٢٤، ص٢٣

ة : التقسيمات اإلدارية العثمانية  )٥( ى ألوي ى )سناجق(قسمت الدولة إلى واليات، وقسمت الواليات إل ة إل ، واأللوي
ى رأس اإلدارة  والي، وعل ة ال ى رأس إدارة الوالي ين عل ة تع أقضية، واألقضية إلى نواح وقرى، وكانت الدول

ام، ) م١٨٦٤/ھـ١٢٨١(بعد عام  في كل لواء المتصرف، وتعين على رأس القضاء مدير قضاء، وأصبح قائمق
ار ى عاتق المخت ع عل ة فتق ة هللا، الدستور، . ويتولى إدارة الناحية مدير الناحية، أما مسؤولية القري ل، نعم نوف

 ).٤٠-٣٩(، )٣٤-٣٣(الزواھرة، تيسير، تاريخ، ص. ٩٤داود، جورج، السلط، ص. ٤٨٠، ص١ج



 ١٧١٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدنان ملحم

 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأشارت ھذه المعلومات إلى حرص الدولة . )١(متصرفي لواء عكا، وقائمي مقام قضاء طبرية
  .م به، واالعتراف بدوره الديني واالجتماعيالعثمانية على رعاية المشھد، وصيانته، واالھتما

م، إلى ٢/٦/١٩٢٨وقد أدى تعرض مباني األوقاف في مدينة دمشق، لحريق كبير بتاريخ 
إال أن . )٢(ضياع معظم الوثائق والقيود األصلية العثمانية المتعلقة بمشھد سكينة بنت الحسين

، ٣٥٧٦٤الوثائق، حملت رقم  مكتب تسجيل األراضي في طبرية، احتفظ بنسخ منقولة عن ھذه
  .)٣(م١٠/٦/١٩٣٨وتاريخ 

أوضحت الوثائق الوقفية الدور الريادي الذي قام به المشھد خالل الفترة العثمانية، حيث 
ساعد أھل قضاء طبرية، على االستقرار فيه، وعدم الھجرة منه، بسبب مناخه الحار صيفاً، وقلة 

. الحمى، والمالريا، والطاعون: ين سكانه مثلأمطاره شتاًء، وانتشار األمراض واألوبئة ب
الصبيح، والصقور، : وبسبب استمرار تعرض سكانه إلى ھجمات القبائل البدوية في المنطقة مثل

وقد دعمت إمكانيات المشھد المالية أبناء المنطقة من الفقراء، والمحتاجين واأليتام، . )٤(والداليكة
، ومساعدة )٦(اإلضافة إلى تعليمھم أمور دينھم ودنياھمب. )٥(ورعتھم، ووفرت الدعم المادي لھم

، ودعم صيادي بحيرة طبرية في أعمالھم، واستغالل )٧(مزارعي المنطقة على زراعة أراضيھم

                                                 
دد   )١( ا، ع مالي، عك واء الش اف الل رة أوق م ١٧٤دائ اريخ ٢٩، رق راث ٧/٦/١٩٤٤، ت اء الت ز إحي ائق مرك ، وث

م  م متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رق دد . ٢١، ص٢٠، ٢١، ٢٢، رق م ٢٨٠وع اريخ ٢٩، رق ، ت
  .١٢٥، رقم متسلسل ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣، وثائق مؤسسة األقصى، ملف رقم ٣/٨/١٩٤٤
ا، و - واء عك ام، ومتصرفي ل ماء والة الش داول بأس ة، أنظر ج رة المعني ة خالل الفت ام قضاء طبري ائمي مق ق

  .٤١الزواھرة، تيسير، تاريخ، ص. ٦٤، )٥٤-٥٣(غنايم، زھير لواء، ص
اريخ ١٥١٣العدد الخاص / ٢٠٣٦الجمھورية السورية، مديرية أوقاف الشام، العدد العام   )٢( ، ١٠/١١/١٩٣٨، ت

  .٩رقم متسلسل ، ١٠/١/٣/٤٤/٧وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم 
، وثائق مكتبة بلدية نابلس، ٥/٧/١٩٣٨، تاريخ )بدون رقم(، ٧٥٨دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد   )٣(

  .٦، رقم متسلسل  ١٠/٣١/١/٢٤/١١ملف رقم 
ة ٢٠/٤/١٩٢٣، تاريخ ١/١٢، رقم وقف ١٩١٢المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، عدد   )٤( ة بلدي ائق مكتب ، وث

  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١رقم نابلس، ملف 
ة ر للمقارن الت، ج: أنظ ون، رح ارت، ج ورنس، أرض، ص. ٢١٢، ص١بيركھ ت، ل ولش، . ٣٢٦اوليفان ش

والت، ص در، تح واء، ص. ٢٤٣الكزان ر، ل ايم، زھي ي، . ١٦١، )١٥٢-١٥١(، ١١٧غن د، ك دي، ولي الخال
  . ٣٩٧، ٣٦، ١٨ص

ابلس، ٢٤/١٠/١٩٣٧، تاريخ )بدون رقم(، ٤٨٨د دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عد  )٥( ، وثائق مكتبة بلدية ن
  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١ملف رقم 

دد   )٦( دس، ع ى، الق المي األعل رعي اإلس س الش ف ٣٤٠المجل م وق اريخ ٣٩/٤٤، رق ائق ٨/١١/١٩٤٤، ت ، وث
  .٤٢، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم 

م ٢١/٧/١٩٣١، تاريخ ٢/، رقم ش ع ١٨٠المحكمة الشرعية، طبرية، عدد )٧( ، وثائق مكتبة بلدية نابلس، ملف رق
  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١رقم 

ة ٢٤/١٠/١٩٣٧، تاريخ )بدون رقم(، ٤٨٨و دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد  - ، وثائق مكتبة بلدي
  ).ون رقم متسلسلبد( ١٠/٣١/١/٢٤/١١نابلس، ملف رقم 

اريخ ٢٣٥/٩٣٨مكتب تسجيل أراضي طبرية، رقم  - ائق مؤسسة األقصى، ملف ٣٠/١١/١٩٣٨، ت ، وث
  .٢، ص٣٨، ٣٧، ٣٩، رقم متسلسل ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣رقم 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

كما أنيطت بالمشھد تكاليف طقوس دفن فقراء مدينة طبرية المسلمين، الذين يتوفون، . )١(ساحلھا
  .)٢(هومواراة جثامينھم في المقبرة التابعة ل

ويبدو أن أھم دور قام به المشھد خالل الفترة العثمانية وتحديداً قبيل الحرب العالمية األولى 
م، ھو مساعدة أھل مدينة طبرية العرب على االستقرار، ومقاومة التواجد اليھودي ١٩١٤عام 
ولوھا القدس والخليل وصفد، وأ: ، خاصة أن اليھود اعتبروھا إحدى مدنھم المقدسة مثل)٣(فيھا

، يظھر ذلك جلياً )٤(جل اھتمامھم، ودعمھم المادي، والمعنوي، ودعوا إلى عدم قطع الصالة فيھا
ً من خالل دراسة تطور أعداد سكان طبرية في أواخر حكم الدولة العثمانية، كما يتضح من  جليا

  ):١(الجدول التالي، رقم 
  المجموع  المسيحيون  اليھود  المسلمون  السنة

 نسمة ٤٠٠٠    ١٠٠٠  ٣٠٠٠  )٥()م١٨١٢/ھـ١٢٢٧(
  ٧٤٣٣  ٢٩٨  ٥٧٠٠  ١٤٠٠  )٦()م١٨٩٧-١٨٩٦/ھـ١٣١٤(
  ٨٦٠٠  ٢٠٠  ٧٠٠٠  ١٤٠٠  )٧()م١٩٠٦/ھـ١٣٢٤(
  ٨٠٠٠  -  -  -  )٨()م١٩١٥/ھـ١٣٣٤(

  ٥٧٣٣  ٣٤٣  ٣٠٢٨  ١٨٤٤  )٩(وقيل

                                                 
ة،   )١( اف طبري ل أوق م (وكي دد ورق دون ع اريخ )ب م ٢٩/٧/١٩٤٤، ت ف رق ابلس، مل ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

  .١٢٤سل ، رقم متسل ١٠/٣١/١/٢٤/١١
م وقف ٣٤٩٩المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، القدس، عدد   )٢( اريخ ٣٩/٤٤، رق ائق ٢٩/١١/١٩٤٥، ت ، وث

  .٥٤، رقم متسلسل ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣مؤسسة األقصى، ملف رقم 
، وثائق مؤسسة األقصى، ٣٩/١٢/١٩٤٦، تاريخ ٢٩، رقم ٦٥٥دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد  -

  .١٢، رقم متسلسل٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣ملف رقم 
اريخ )بدون عدد ورقم(دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا،   )٣( ابلس، ملف ١٥/١/١٩٣٢، ت ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

م(، ١٨٤وعدد ). بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١رقم  دون رق اريخ )ب ائق مؤسسة . ١/٥/١٩٣٥، ت وث
  ).سلبدون رقم متسل(، ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣األقصى، ملف رقم 

م ٣٠١المحكمة الشرعية في طبرية، عدد   - اريخ ٩، رق راث ١١/١٢/١٩٤٥، ت اء الت ائق مركز إحي ، وث
  ).بدون رقم متسلسل(،  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 

اموس، ص  )٤( رس، ق ك، بط د المل ا، ج. ٥٧٤عب طفى، بالدن دباغ، مص در، . ٣٢٦، ص١٠ال ولش، الكزان ش
والت، ص  ة، جا). ١٨٩-١٨٨(، ٩٢، ٣٧تح د، والي ت، محم د، وبھج ي، محم -٣٧١(، ٣٦٦، ص ١لتميم

٣٧٣.(  
الت، ج  )٥( ون، رح ارت، ج ة. ٢١١، ص١بيركھ ر للمقارن ا، ج: أنظ طفى، بالدن دباغ، مص . ٣٢٧، ص١٠ال

  .١٨٩، ١٤٦، ٥٠، ٤٢شولش، الكزاندر، تحوالت، ص. ٣٨٨الخالدي، وليد، كي، ص
  ).٥٠-٤٩(، ٣٤ش، الكزاندر، تحوالت، ص شول: أنظر للمقارنة. ١١٩غنايم، زھير، لواء، ص  )٦(
واء، ص  )٧( ة). ١٢١-١١٩(غنايم، زھير، ل ا، ج: أنظر للمقارن دباغ، مصطفى، بالدن شولش، . ٣٢٧، ص ١٠ال

  .٤٩الكزاندر، تحوالت، ص
ابقة ). ١٢١-١١٩(غنايم، زھير، لواء، ص  )٨( رات الس ة خالل الفت لالطالع على تطور أعداد سكان قضاء طبري

 ً   .٤٦٤عراف، شكري، المواقع، ص). ٢٦٤-٢٦٣(، ص ١٠الدباغ، مصطفى، بالدنا، ج :أنظر أيضا
  .٣٦٦، ص١التميمي، محمد، وبھجت، محمد، والية، ج  )٩(



 ١٧١٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدنان ملحم

 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقدمت وثائق سكينة بنت الحسين معلومات قيمة عن حجم مساحة مدينة طبرية خالل الفترة 
ً  ٣٠) م١٨٩١/ھـ١٣٠٩(عام نفسھا، حيث بلغت  ً فقد ظلت مركز قضاء يتبع . )١(فدانا أما إداريا

، التي تبعت والية بيروت منذ )بيروت، الالذقية، طرابلس، نابلس(لواء عكا، أحد األلوية الخمسة 
على ) م١٩١٨/ھـ١٣٣٦(، حتى انتھاء الحكم العثماني )م١٨٨٧/ھـ١٣٠٥(إنشائھا عام 

  .)٢(فلسطين

كومية العثمانية في قضاء طبرية، إلبراز حرصھا على المشھد، من خالل سعت الھيئات الح
، مدينة )٥(، ودائرة طابو)٤()م١٨٩٢/ھـ١٣١٠(، عام )٣(تسجيلھا له في مجلس إدارة القضاء

ً للوقف من . )٦()٧٧ط/د(، تحت قيد يحمل نمرة )م١٩٨٧/ھـ١٣١٥(طبرية، عام  وعينت واليا
وأشارت وثائق . شراف على ممتلكاته من أراٍض وعقاراتأصحاب الخبرة واألمانة إلدارته لإل

ھذا الوقف إلى وجود أسماء عدد من المتولين الذين أوكلت إليھم مھمة رعاية شؤونه، قبيل نھاية 
-م١٨٨٨) (ھـ١٣٠٩/ھـ١٣٠٦(القرن التاسع عشر للميالد، وتحديداً في الفترة الواقعة بين عامي 

وال تسعفنا . )٨(والشيخ محمد النابلسي. )٧(بيرم، وعلي بيكر، مثل زين العابدين، والحاج )م١٨٩١

                                                 
ام   )١( دد الع دس، الع ة، الق اف العام ة األوق دد الخاص / ١٧٢٦مديري ف ٦٦٣الع رقم، وق اريخ . ١/١٢/١٣، ال ت

  .١، ص٢٤، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧، ملف رقم ، وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي١٢/٦/١٩٤٤
دد  - دس، ع ى، الق المي األعل رعي اإلس س الش ف ١٧٦٤المجل م وق اريخ ١/١٢/١٣، رق . ١٤/٦/١٩٤٤، ت

  ). بدون رقم متسلسل(،  ١٠/١/٣/٤٤/٧وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم 
دان - ام : الف د ع احته بع ت مس ـ١٢٤٦(بلغ والي ) م١٨٣٠/ھ ل، . ٢م٤٢٠٠، ٨٣٣ح التر، المكايي تس، ف ھن

  .٩٨ص
  .٢٨شولش، الكزاندر، تحوالت، ص. ٢٦٠، ص١٠الدباغ، مصطفى، بالدنا، ج. ٤٥غنايم، زھير، لواء، ص  )٢(
اء  )٣( س إدارة القض ر : مجل ة، واآلخ ابية والمالي ال الحس دھما األعم ة أح اتبين، مھم ام، وك ن القائمق ون م يتك

ظ األور مية، وحف رات الرس ن القاضي التحري ف م س إدارة مؤل ام مجل اون القائمق ان يع جالت، وك اق والس
س،  ذا المجل ين، وكانت صالحية ھ ة أعضاء منتخب والمفتي، ورؤساء الطوائف الدينية غير اإلسالمية، وثالث

-٦١(غنايم، زھير، لواء، ص. ھي صالحيات مجلس إدارة اللواء نفسھا، ومنع المجلس من التدخل في القضاء
ة، ص). ١٤٩-١٤٨(، جورج، السلط، صداود). ٦٢ ين، ملكي ر، ام و بك رة، تيسير، ). ١٩٧-١٩٤(أب الزواھ

 .٤٠تاريخ، ص
م   )٤( ة، رق اريخ ٢٣٥/٩٣٨مكتب تسجيل أراضي طبري م ٣٠/١١/١٩٣٨، ت ائق مؤسسة األقصى، ملف رق ، وث

  .١، ص٣٨، ٣٧، ٣٩، رقم متسلسل ٧/٥/٧/١٤
دائرة تتألف من كاتب الطابو، يساعده : الطابو   )٥( ام ال م مھ موظف يطلق عليه اسم معاون كاتب الطابو، ومن أھ

داود، جورج، السلط، . ٦٤غنايم، زھير، لواء، ص. تسجيل عمليات بيع وشراء وانتقال األراضي في القضاء
 .١١٥ص

ا، عدد   )٦( م(، ٢٠٧دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عك دون رق اريخ )ب ابلس،. ٤/٤/١٩٣٤، ت ة ن ة بلدي ائق مكتب  وث
  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١ملف رقم 

دد   - ة ع جيل أراضي طبري ب تس اريخ ٢٠/٦مكت م ١/٤/١٩٤١، ت ف رق ة األقصى، مل ائق مؤسس   ، وث
  .١٢٧، رقم متسلسل ٧/٥/٧/١٤

ا،   )٧( م(متصرفية عك دون رق اريخ )ب م ٦/٧/١٨٩١، ت ابلس، ملف رق ة ن ة بلدي ائق مكتب  ١٠/٣١/١/٢٤/١١، وث
  ).بدون رقم متسلسل(

ام   )٨( دد الع دس، الع ة، الق اف العام ة األوق دد الخاص / ١٧٢٦مديري ف ٦٦٣الع رقم، وق اريخ ١/١٢/١٣، ال ، ت
م ١٢/١٦/١٩٤٤ راث اإلسالمي، ملف رق م متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧، وثائق مركز إحياء الت ، ٢٣، ٢٤، رق

  .٢٤ص 



 "...... مشھد سكينة بنت الحسين في مدينة طبرية"ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٢٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تسعفنا الوثائق أو المصادر التاريخية أو كتب التراجم والسير خالل الفترة العثمانية بشيء عن 
المحاسب، واإلمام، : كما ال تذكر أية معلومات عن باقي موظفي الوقف مثل. ھؤالء المتولين

وستتضح األمور خالل فترة االنتداب . خدام الضريحوالكاتب، والمدرسين، ومشرف المقبرة، و
البريطاني على فلسطين، بسبب توفر الوثائق الصادرة عن المؤسسات الدينية واإلدارية التي 

 ً   .أشرفت عليه، كما سيتضح الحقا

منحت الدولة العثمانية ممثلة بوالي الشام، ومتصرف اللواء، صالحيات محدودة لبعض 
الذين احتفظوا بوثائق  )١(آل المرتضى: على المشھد ورعايته مثل األسر الشامية لإلشراف

ويبدو أيضاً أن . )٢()م١٩١٤/ھـ١٣٣٣(المشھد في الفترة التي سبقت الحرب العالمية األولى عام 
في مدينة طبرية قد أوكلت إليھم المھمة نفسھا خالل ھذه الفترة أيضاً، وإن لعبوا  )٣(أن آل الطبري

ف على الوقف ورعايته ودعم الھرم اإلداري المشرف عليه، نظراً لعبوا دوراً أوسع في اإلشرا
  .)٤(لمكانتھم االجتماعية واالقتصادية والدينية المرموقة في طبرية خالل فترة الحكم العثماني

، سعت )م١٩٢٢/ھـ١٣٤١(وقبيل موافقة عصبة األمم المتحدة على االنتداب البريطاني عام 
كما . األوضاع الدينية في فلسطين وفي مقدمتھا األوقافحكومته إلى الحفاظ واإلشراف على 

عمدت إلى فصل ارتباط المؤسسات الدينية في فلسطين بھرمھا اإلداري في استنبول، وإلى إقامة 
م لجنة الشؤون الدينية ١٩٢١فأسست في شھر أيار من عام . نظام وقفي متكامل مستقل في البالد

                                                 
م . عائلة دمشقية من السادة، تتواجد في مدن دمشق وبعلبك: آل المرتضى  )١( قدم جدھم األعلى مرتضى خالل حك

من اليمن، واستقر في الشام، ويعود نسبه إلى اإلمام الشيعي موسى ) م٧٤٩-٦٦١/ھـ١٣٢-٤١(الدولة األموية 
ـ١٨٣ت(الكاظم  اء، ج). م٧٩٩/ھ زار، علم د، وأباظة، ن افظ، محم د، روض، . ٧٠١، ص٢الح الشطي، محم
  ).١١٩-١١٨(ص

اريخ ١٥١٣العدد الخاص / ٢٠٣٦أوقاف الشام، العدد العام الجمھورية السورية، مديرية   )٢( ، ١٢/١١/١٩٣٨، ت
  .٩، رقم متسلسل١٠/١/٣/٤٤/٧وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم 

اريخ : آل الطبري  )٣( ة عن ت ة دقيق عائلة فلسطينية، سكنت مدينة طبرية، وانتسبت لھا، وال توجد إشارات تاريخي
وب سورية، وتعو. استقرارھا فيھا د جذورھا إلى مدينة عجلون في شرق األردن، وقيل إلى منطقة حوران جن

أصبحت ذات نفوذ كبير في مدينة طبرية ومنطقتھا ابتداء من النصف األول من القرن الثامن عشر حتى حرب 
ام  ـ١٣٦٨(ع ل)م١٩٤٨/ھ ة مث ة الھام ا المناصب الديني ن أفرادھ د م ولى العدي اء، والقضاء و: ، ت إدارة االفت

ذلك العمل في المھن : األوقاف، والمناصب اإلدارية الرفيعة مثل ة وعضوية مجلسھا، وك ة طبري رئاسة بلدي
امتلكوا األراضي  المرموقة كالطب والمحاماة، كما لعب آل الطبري دوراً في الحياة االقتصادية في المنطقة، ف

الح ال ة والمص ال التجاري عة، والمح ة الواس ارات الزراعي ناعيةوالعق ة . ص ة، مجل ي، مصطفى، عائل العباس
  .٢٣٩مناع، عادل، أعالم، ص). ٦-٢(، ص٦٤دراسات فلسطينية، عدد 

دد   )٤( ا، ع مالي، عك واء الش اف الل رة أوق م ١٧٤دائ اريخ ٢٩، رق راث ٧/٦/١٩٤٤، ت اء الت ز إحي ائق مرك ، وث
  .٢٢، ص٢١، ٢٢، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 

اني أنظرلالطالع على ن - م العثم رة الحك ة خالل فت ري في طبري النامة : فوذ ومكانة ومناصب آل الطب س
وام  وريا لألع ة س ـ١٢٨٥والي ـ١٢٨٨، و)٩٠-٨٩(م، ص١٨٨٦/ھ ، ٩١، ٧٩م، ص١٨٧١/ھ

ـ١٢٩١و ـ١٨٩٤، و)٧٩-٧٨(م، ص١٨٧٤/ھ ـ١٢٩٥، و١٠٦م، ص١٨٧٧/ھ ، و ٩٧م، ص١٨٧٧/ھ
ـ١٢٩٦ ـ١٣٠٢، و٩٥م، ص١٨٧٨/ھ ـ١٣١٨، و١٦١م، ص١٨٨٤/ھ ، ٣٠٣م، ص١٩٠٠/ھ

ـ١٣٢٦و ر). ٢٨٤-٢٨٣(م، ص١٩٠٨/ھ ات : أنظ ة الدراس ة، مجل ي، مصطفى، عائل ة، العباس ودراس
  ).٤-٢(، ص٦٤الفلسطينية، عدد 
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 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لين البريطانيين باإلضافة إلى عدد من علماء فلسطين اإلسالمية والتي ضمت عدداً من المسؤو
كما دعمت مھمة تشكيل المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، فأصدرت مرسوم . )١(وأعيانھا

 )٣(وقد جرت انتخاباته في العام نفسه، وكان الحاج أمين الحسيني. )٢(٢٠/١٢/١٩٢١تأسيسه في 
كومة البريطانية طمحت في أن يساھم ھذا ، ويبدو أن الح)٤(أول رئيس له) م١٩٧٤/ھـ١٣٩٤ت (

، وقد نجحت إلى حد ما )٥(المجلس في المصالحة بين مسلمي فلسطين ونظام االنتداب البريطاني
في ھدفھا، إال أنھا لم تستطع منع الكيان الجديد من أن يقود الحركة الوطنية الفلسطينية، ويقاوم 

ة االنتداب البريطاني في فلسطين، باإلضافة ويعارض سياس. نشاط الحركة الصھيونية في البالد
  .)٦(إلى رفض قادته الوالء المطلق لبريطانية

إن اھتمام حكومة االنتداب البريطاني الكبير باألوقاف، يعود إلى رغبتھا في السيطرة على 
ممتلكات األوقاف اإلسالمية في فلسطين وفي مقدمتھا األراضي الضخمة التي قدرت مساحتھا بـ 

ً خالل فترة انتدابھا على البالد، وتقديمھا إلى الحركة الصھيونية ١,٠٧٥,٦١٠ ، )٧(دونما
والسيطرة على عصب القيادة الوطنية الفلسطينية التي اتخذت من األوقاف وسيلة مھمة لترسيخ 

  .)٨(زعامتھا

: ضم المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى خمسة أعضاء ينتخبون كل أربع سنوات وھم
عضاء، عضوان عن متصرفية القدس، وعضو عن متصرفية نابلس، وآخر عن رئيس وأربعة أ
ونص نظامه على قيام مجلس شرعي إسالمي أعلى تناط به مھمة اإلشراف . )٩(متصرفية عكا

وسلطة تعيين أعضاء المحاكم الشرعية، . على األوقاف والمساجد اإلسالمية والمحاكم الشرعية
كالقضاة واألئمة، وأعطي المجلس مھمة إدارة : األوقاف والموظفين الذين يتلقون األموال من

  .)١٠(نظام األوقاف وإقرار ميزانيته، ورفعھا إلى حكومة االنتداب

وشكل المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى لجنة عامة إلدارة أمور األوقاف في فلسطين 
: ى ست مناطق ھيوقسمت اللجنة البالد إل. ترأسھا مدير عام مسؤول أمام لجنة األوقاف العامة

ً أو عالماً . غزة ويافا، وعكا، ونابلس، والقدس، والخليل وضمت كل لجنة في عضويتھا مفتيا
واشترك مأمور أو رئيس كل . كبيراً، ومأموراً محلياً، واثنين من األعيان ينتخبان لفترة عامين

                                                 
اريخ ٤٢جريدة حكومة فلسطين الرسمية، الوقائع الفلسطينية، عدد   )١( أنظر ). ١٤٥-١٤٠(، ص ١/٥/١٩٢١، ت

 ً   .٣٩دمبر، مايكل، سياسة، ص: أيضا
  ). ٦١٧-٦١٢(، )٥٧٣-٥٦٦(دروزة، محمد، مذكرات، مجلد ا، ص. ٢٦فري، عيسى، فلسطين، صالس  )٢(
ة : لمزيد من االطالع حول أمين الحسيني، أنظر) ٣( األحمد، أحمد، الحاج أمين الحسيني وعالقته بالحركات الوطني

  ).١٤٢-١٣٨(، محمد أمين، ص٤الموسوعة الفلسطينية، ج). ٨٧-٧٨(، )٦٩-٥٧(، )٥١-٣٧(المغاربية، ص
  .٦١٢، ٥٦٨، ص ١دروزة، محمد، مذكرات، مجلد   )٤(
  .٥٧٠، ص ١دروزة، محمد، مذكرات، مجلد . ٤٠دمبر، مايكل، سياسة، ص  )٥(
  ).٨٤-٨٣(، ٧٥جبارة، تيسير، الحاج، ص). ٤٢-٤٠(دمبر، مايكل، سياسة، ص   )٦(
  .٧٢، )٤٢-٤١(دمبر، مايكل، سياسة، ص   )٧(
  .١٦٨، ص٣النمر، إحسان، تاريخ، ج). ٥٦٨-٥٦٧(، ص ١جلد دروزة، محمد، مذكرات، م  )٨(
  .١٦٥، ص٣النمر، إحسان، تاريخ، ج. ٥٦٧، ص١دروزة، محمد، مذكرات، مجلد   )٩(
  .٧٦جبارة، تيسير، الحاج، ص. ٥٦٧، ص١دروزة، محمد، مذكرات، مجلد   )١٠(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اف على األوقاف لجنة محلية في عضوية لجنة األوقاف العامة، وأنيطت بھذه اللجان مھمة اإلشر
ويبدو أن حكومة االنتداب شكلت أيضاً . )١(في مختلف المناطق، ورعاية شؤونھا اإلدارية والمالية

ً لجنة حكومية خاصة لإلشراف على األوقاف ومؤسساتھا المختلفة، ومراقبة نشاط المجلس  أيضا
  . )٢(١٩٣٧الشرعي اإلسالمي األعلى، كما حصل عام 

م وقد شھدت فترة االنتداب البريطاني ٢٥/٩/١٩١٨بتاريخ احتل البريطانيون مدينة طبرية 
على فلسطين، زيادة في أعداد اليھود الذين استقروا فيھا، مقارنة بالزيادة التي شھدتھا أعداد 
المسلمين، األمر الذي يفسر اھتمام األوقاف والمجتمع المحلي في المدينة بمشھد سكينة بنت 

  )٣(:ھذه التطورات) ٢(ويوضح الجدول رقم . الحسين وممتلكاته، وخاصة األراضي
 المجموع  آخرون المسيحيون  اليھود  المسلمون  السنة

بھائيين  ٤  ٤٢٢  ٤٤٢٧  ٢٠٩٦  )٤()م١٩٢٢/ھـ١٣٤١(
  ودرزي واحد

٦٩٥٠  

 ٣بھائيين و  ٧  ٥٦٥  ٥٣٨١  ٢٦٤٥  )٥()م١٩٣١/ھـ١٣٥٠(
  دروز

٨٦٠١  

  ١١٣٠٠  -  ٧٦٠  ٦٠٠٠  ٤٥٤٠  )٦()م١٩٤٥/ھـ١٣٦٥(

دونماً أراضي  ٨٧٣دونماً استخدم منھا  ١٣٠٥م ١/٤/١٩٤٥ينة طبرية في بلغت مساحة مد
ً وودياناً، وبلغت مساحة ضواحيھا  ٤٣٢زراعية وصناعية، و  ً طرقا ً  ١١١دونما . )٧(دونما

دونماً، وشغلت الطرق  ٥٩٤٧دونماً، امتلك اليھود منھا  ١٢٦٢٤وللمدينة أيضاً أراٍض مساحتھا 
  .)٨(دونماً أخرى ٤٠٥

ا، ـم فيھـخ صمودھـدف ترسيـك بھـم، وذلـي مدينتھـاف فـة األوقـة برعايـي طبريـأھالم ـاھت
لذا شكل . والتغلب على األخطار الجمة التي تواجھھم، وبخاصة ازدياد االستيطان اليھودي فيھا

  برئاسة وكيل أوقاف  )٩(في قضاء طبرية مجلس إلدارة أمور األوقاف واإلشراف عليھا

                                                 
  ).٥٦٨-٥٦٧(، ص ١دروزة، محمد، مذكرات، مجلد   )١(
اف العام  )٢( ة األوق ام مديري دد الع دس، الع د(ة، الق اص )/ ال يوج دد الخ ف ٥٠٥الع رقم وق اريخ، ١/١٢، ال ، ت

  .١، ص٢٩، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧، وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم ١٠/٦/١٩٣٩
  .٣٣٨، ص ١٠الدباغ، مصطفى، بالدنا، ج  )٣(
  .٣٤٠، ص١٠الدباغ، مصطفى، بالدنا، ج. ٤٩شولش، الكزاندر، تحوالت، ص   )٤(
  .٣٨٧الخالدي، وليد، كي، ص. ٣٤٠، ص١٠الدباغ، مصطفى، بالدنا، ج  )٥(
ا، ج  )٦( دباغ، مصطفى، بالدن ي، ص. ٣٤١، ص١٠ال د، ك دي، ولي ع، ص . ٣٨٧الخال كري، المواق راف، ش ع

٤٦٤.  
  .٣٨٧الخالدي، وليد، كي، ص. ٣٤٠، ص١٠الدباغ، مصطفى، بالدنا، ج  )٧(
  .٣٤٠، ص١٠الدباغ، مصطفى، بالدنا، ج  )٨(
ى، عدد   )٩( م وقف ١٩١٢المجلس الشرعي اإلسالمي األعل اريخ ١/١٢، رق ة . ٢/٧/١٩٢٣، ت ة بلدي ائق مكتب وث

م  ف رق ابلس، مل ل ٢/٢٤/١٧و  ٧٠/٣/٢/١ن م متسلس دد . ٢٣، رق ف ٣٤٠وع م وق اريخ ٣٩/٤٤، رق ، ت
  .٤٢لسل ، رقم متس١٠/١/٣/٤٤/٧، وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم ٨/١٠/١٩٤٤
ا، عدد   - واء الشمالي، عك م وقف ٢٦٠٣دائرة أوقاف الل اريخ ١/٩، رق ائق مركز ١٤/٢/١٩٢٧، ت ، وث

  .٧، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم 
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 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأعيان يمثلون أكبر )٤(ومدير مكتب تسجيلھا )٣(وقائمقام القضاء )٢(مفتيھا وعضوية )١(طبرية
وقد أشرف على ھذا المجلس مأمور أوقاف . )٥(أكبر عائالت المنطقة من أبرزھم آل الطبري

  .)٧(الذي ارتبط بدوره بمدير عام األوقاف العامة في القدس )٦(لواء الشمال في مدينة عكا
السيدة سكينة بنت الحسين وكيل أوقاف مدينة طبرية وأشرف بشكل مباشر على مشھد 

وأنيطت به مھمة رعاية الوقف ومتابعة مسجده وممتلكاته، . بصفة متولي، المشھد أو وكيله
                                                 

ة،   )١( اف طبري ل أوق م(وكي دد وال رق دون ع اريخ )ب م ١٠/٧/١٩٣٢، ت ف رق ابلس، مل ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث
وثائق مكتبة بلدية نابلس، ملف رقم . ٢٦/٩/١٩٣٢، تاريخ ٧٣وعدد ). بدون رقم متسلسل(، ١٠/٣١/١/٢٤/١
، وثائق مكتبة بلدية ٣٠/١٢/١٩٣٢، تاريخ )بدون رقم(، ٨٩وعدد ). بدون رقم متسلسل(، ١٠/٣١/١/٢٤/١١

 ). بدون رقم متسلسل(، ١٠/٣١/١/٢٤/١١نابلس، ملف رقم 
اريوس،   - يب ابك امي نس دو(أوراق المح مب دد وال رق اريخ )ن ع اء ١٣/٦/١٩٣٩، ت ز إحي ائق مرك ، وث

  ).بدون رقم متسلسل. (١٠/١/٣/٤٤/٧التراث اإلسالمي، ملف رقم 
ة، عدد  –) ٢( م ١٥المحكمة الشرعية في طبري اريخ ٣/٢٣٣، رق ابلس، ١١/٤/١٩٣٠ط، ت ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

م  ف رق ل(، ١٠/٣١/١/٢٤/١١مل م متسلس دون رق دد ). ب م١٨٠وع اريخ ٤٢٩/١٥١٤ ، رق ط، ت
  ).بدون رقم متسلسل(، ١٠/٣١/١/٢٤/١١، وثائق مكتبة بلدية نابلس، ملف رقم ٢١/٧/١٩٣١

ا، عدد   - اف عك م ٢٦٥مأمور أوق اريخ ٢٩، رق م ٢٥/٧/١٩٤٤، ت ابلس، ملف رق ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث
  .٣٤، رقم متسلسل ١/٣٩/١٧و  ٧٠/٣/٢/٢

 ٧٠/٣/٢/٢، وثائق مكتبة بلدية نابلس، ملف رقم ٢٨/٥/١٩٤١تاريخ  ،٦/٤١، رقم ١٤٥قائمقام طبرية، عدد  –) ٣(
ل ١/٣٩/١٧و  ٧٠/٣/٢/٢ م متسلس دد. (٤٥، رق دون ع م )وب اريخ ٤٤/٤/٣٩، رق ائق ١٥/٨/١٩٤١، ت ، وث

  .٤٩، رقم متسلسل ١/٣٩/١٧و  ٧٠/٣/٢/٢مكتبة بلدية نابلس، ملف رقم 
دد   - ا، ع مالي، عك واء الش اف الل رة أوق م ١٥٣دائ اريخ ٢٩، رق اء ٢/١١/١٩٤١، ت ز إحي ائق مرك ، وث

  .٨٠، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧التراث اإلسالمي، ملف رقم 
م   )٤( ة، رق اريخ ٥٧٤-٧٧مكتب تسجيل أراضي طبري م ٢٢/٩/١٩٣٢، ت ابلس، ملف رق ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

ابل١٩/٦/١٩٣٣، تاريخ ٣١٨-٧٧ورقم ). بدون رقم متسلسل(، ١٠/٣١/١/٢٤/١١ ة ن ة بلدي ائق مكتب س، ، وث
م  م متسلسل ١٠/٣١/١/٣٤/١١ملف رق م . ١٠، رق اريخ ٢/٦ورق ة األقصى، ١/٤/١٩٤١، ت ائق مؤسس ، وث
  .١٢٧، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧ملف رقم 

م ٢٨/٥/١٩٤١، تاريخ ٦/٤١، رقم ١٤٥قائمقام طبرية، عدد   )٥(  ٧٠/٣/٢/٢، وثائق مكتبة بلدية نابلس، ملف رق
  .٤٥، رقم متسلسل ١/٣٩/١٧و 
، وثائق مركز إحياء التراث ٧/٦/١٩٤٤، تاريخ ٢٩، رقم ١٧٤وقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد دائرة أ  -

م  ف رق م متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، مل ي . ٢٢، رق ري ف ة ودور آل الطب ى مكان لالطالع عل
العباسي، مصطفى، عائلة، مجلة : مدينة طبرية خالل فترة حكم االنتداب البريطاني على فلسطين، أنظر

  ).١٠-٤(، ص٦٤الدراسات الفلسطينية، عدد 
ا، عدد  –) ٦( م وقف ٢٦٠٣دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عك اريخ ١/٩، رق اء ١٤/٢/١٩٢٧، ت ائق مركز إحي ، وث

، ٨/٦/١٩٣٣، تاريخ )بدون رقم(، ٣١٧وعدد . ٧، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧التراث اإلسالمي، ملف رقم 
  ).بدون رقم متسلسل(، ١٠/٣١/١/٢٤/١ وثائق مكتبة بلدية نابلس، ملف رقم

م ١٥/٨/١٩٤١، تاريخ ٤٤/٤/٣٩، رقم )بدون رقم(قائمقام طبرية،   - ، وثائق مكتبة بلدية نابلس، ملف رق
  .٤٩، رقم متسلسل ١/٣٩/١٧و  ٧/٣/٢/٢

ام  –  )٧( دد الع دس، الع ة، الق اف العام ة األوق ف ٤٢٥٨/٢٣٠٤مديري م وق اريخ ١/١٢، رق ، ٢٢/١٢/١٩٤١، ت
ام . ١١، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧مركز إلحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم  وثائق دد /٣٥٠والعدد الع الع

اص  ف ١٥٦الخ م وق اريخ ١/١٢، رق م ٦/٢/١٩٤٤، ت ف رق المي، مل راث اإلس اء الت ز إحي ائق مرك ، وث
  .١٥، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وتأجير مستغالته، واإلشراف على تحصيل حقوقه، ودفع ما يترتب عليه من عوائد، وتقديم 
يه، وتوزيع ھباته، واإلشراف على حساب عن واردات الوقف إلى مجلس إدارته، وتعيين موظف

كما راقب اعتداءات المواطنين على . ترميمه وتجديده عندما يتعرض للخراب والدمار
، واعتبر حلقة الوصل بين الوقف، وبين مؤسسات األوقاف في فلسطين، سواء في )١(أراضيه

  .)٢(المركز في القدس، أو في اللواء أو القضاء

 )٣(اسماعيل العبد هللا) م١٩٣٣- ١٩٣٢)/ (ھـ١٣٥٢- ١٣٥١(تولي وقف المشھد بين عامي 
-١٣٥٩(وبين عامي . )٤( حلمي اإلدريسي) م١٩٣٩-١٩٣٤)/ (ھـ١٣٥٨- ١٣٥٣(وبين عامي 

  .)٥(الشيخ نايف الطبري) م١٩٤٧-١٩٤٠)/ (ھـ١٣٦٧

                                                 
ائق مؤسسة األقصى، ٢٥/١٢/١٩٣٢تاريخ  ،)بدون رقم(، ٦٠٠وكيل أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد   )١( ، وث

  ).بدون رقم متسلسل(، ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣ملف رقم 
م(، ٨٩وكيل أوقاف طبرية، عدد   - دون رق اريخ )ب ابلس، ملف ٣٠/١٢/١٩٣٢، ت ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

م  م متسلسل(، ١٠/٣١/١/٢٤/١١رق دون رق م(و). ب دد وال رق دون ع اريخ )ب ائق ٢٩/٧/١٩٤٤، ت ، وث
  .١٢٤، رقم متسلسل ١/٣٩/١٧و  ٧٠/٣/٢/٢بلدية نابلس، ملف رقم  مكتبة

ا، عدد   )٢( م(، ٣١٧دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عك دون رق اريخ )ب ابلس، ٨/٦/١٩٣٣، ت ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث
  ).بدون رقم متسلسل(، ١٠/٣١/١/٢٤/١١ملف رقم 

دون عدد(، ٣٨٣-٧٧مكتب تسجيل أراضي طبرية، رقم   - اريخ )ب ة ١٩/٦/١٩٣٣، ت ة بلدي ائق مكتب ، وث
  .١٠، رقم متسلسل ١٠/٣١/١/٢٤/١١نابلس، ملف رقم 

م )بدون عدد(مكتب تسجيل أراضي طبرية،   )٣( اريخ ٣١٨-٧٧، رق ائق مؤسسة األقصى، ١٩/٥/١٩٣٣، ت ، وث
 ). بدون رقم متسلسل(، ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣ملف رقم 

م(وكيل أوقاف طبرية،  - اريخ )بدون عدد وال رق م ١٠/٧/١٩٣٢، ت ابلس، ملف رق ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث
 ). بدون رقم متسلسل(، ١٠/٣١/١/٢٤/١١

  .لم أعثر له على ترجمة: اسماعيل العبد هللا -
ام   )٤( دد الع دس، الع ة، الق اف العام ة األوق دد الخاص / ٩٠١مديري م وقف -الع اريخ ١/١٢، رق ، ٧/٩/١٩٣٩، ت

  .٣٩، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم 
راث ٢٥/٤/١٩٣٩، تاريخ )بدون رقم(، ١١المحكمة الشرعية في طبرية، عدد  - اء الت ائق مركز إحي ، وث

  . ٢٠، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 
ي - ي اإلدريس ـ١٣٧٩ت: (حلم ابلس )م١٩٥٩/ھ ي ن د ف ي، ول ظ دين ب وواع رعي، وخطي اض ش ، ق

ام  ، وحصل على)م١٩١٧/ھـ١٣٢٦( ـ١٣٣٥(شھادة العالمية من األزھر ع ام )م١٩٣٤/ھ ذ ع ، عمل من
ـ١٣٥٦( ام ) م١٩٣٧/ھ ذ ع طين، ومن مال فلس اطق ش ي من رعية ف اكم الش لك المح ي س -١٣٦٨(ف

ب، ) م١٩٥٩-١٩٤٨/ھـ١٣٧٩ أصبح عضو محكمة االستئناف الشرعية في الضفة الغربية، شاعر وأدي
ة قائد وطني، انخرط في نشاطات المجلس اإلسالم ة فلسطين مقابل ى عروب اظ عل ة للحف ى الھادف ي األعل

  .٢٥/٥/٢٠٠٧شخصية مع ابنه القاضي الشرعي حيان حلمي اإلدريسي، رام هللا، فلسطين، تاريخ 
و  ٧/٣/٢/٢، وثائق مكتبة بلدية نابلس، ملف رقم ٢٨/٥/١٩٤١، تاريخ ٦/٤١، رقم ١٤٥قائمقام طبرية، عدد   )٥(

  .٤٥، رقم متسلسل ١/٣٩/١٧
ة، عدد وكي - م ١٨٥ل أوقاف طبري اريخ ٢٩، رق م ١٣/٦/١٩٤٤، ت ابلس، ملف رق ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

 . ١٤٠، رقم متسلسل ١/٣٩/١٧و  ٧/٣/٢/٢
أحد أعيان آل الطبري وقادتھم، خالل فترة االنتداب البريطاني على فلسطين، اعتبر شيخ : نايف الطبري -

ي العرب في قضاء طبرية، وصاحب الكلمة الفصل في ال ة الت نشاطات االجتماعية واالقتصادية والوطني
ام  ورة ع ان ث ة إب ي طبري ت ف ي أسس ة الت ة القومي ي اللجن واً ف ان عض ذاك، ك ة آن ھدتھا المنطق ش

ه، )م١٩٣٦/ھـ١٣٥٥( ي قادت ا الت ة العلي ة العربي ، لإلشراف على فعاليات اإلضراب والتنسيق مع اللجن
عصبة الشيخ "جماعة مسلحة عرفت باسم ) م١٩٣٩-١٩٣٦/ھـ١٣٥٨-١٣٥٥(أسس وتزعم بين عامي 

ايف ده "ن اريخ مول رف ت ور األردن، ال يع فل وغ ل األس ة الجلي ي منطق ارزاً ف كرياً ب ت دوراً عس ، لعب
  ).٩-٨(، )٦-٥(، ص٦٤العباسي، مصطفى، عائلة، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد . ووفاته



 ١٧٢٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدنان ملحم

 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان لمسجد الوقف مؤذن يتولى رفع اآلذان فيه، وإمام يقيم الصالة، ويعقد جلسات الوعظ 
ھالي المنطقة، ويعلم أوالدھم القراءة والكتابة، والتفقه في أمور دينھم من خالل واإلرشاد أل

  .)١(تعليمھم قراءة القرآن وحفظه، والحديث والتفسير والحساب

كما كان ھناك المحاسب الذي يقوم بتأجير أراضي المشھد للمزارعين، ويشرف عليھا، كما 
كما كان يعد . قفت عليھم من فقراء ومساكينيقوم بتوزيع وارداتھا على المستحقين الذين أو

  .)٢(موازنة المشھد ويرفعھا إلى وكيله

، الذي يشرف على حفر القبور والمحافظة )التربي(وكان ھناك المشرف على المقبرة أو 
  .)٣(عليھا من العبث والتدنيس

وقد تواله عام . وعين قيم على المشھد لإلشراف عليه، وحفظه من العبث والتلف
محمد بن مالك، أحد المھاجرين الجزائريين الذين أقاموا في مدينة طبرية ) ١٩٢٣/ھـ١٣٤٢(

كما جرى توظيف خادمة ترعى الضريح . الميالدي ١٨بخاصة ولواء عكا بعامة منذ بداية القرن 
  .)٤(أيضاً، صرفت لھا مساعدات إضافية من بند موازنة المحتاجين

يقومون برعاية ) م١٩٤٧/ھـ١٣٦٧(وا حتى عام وتشير وثائق الوقف إلى أن آل الطبري ظل
الوقف واإلشراف عليه، وذلك بالتعاون مع طاقمه اإلداري الرسمي، كما احتفظوا بنسخ أخرى 

ويبدو أن ذلك يعود إلى مكانتھم االجتماعية واالقتصادية في المدينة كما مر سابقاً، . من وثائقه
  .)٥(عي اإلسالمي األعلى في القدسباإلضافة إلى عالقاتھم الوثيقة مع المجلس الشر

                                                 
ابلس، ٢٤/١٠/١٩٣٧، تاريخ )دون رقمب(، ٤٨٨دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد   )١( ، وثائق مكتبة بلدية ن

  .٥٨أنظر للمقارنة الحسيني، المنھل، ص). بدون رقم متسلسل(، ١٠/٣١/١/٢٤/١١ملف رقم 
ا، عدد   )٢( واء الشمالي، عك م(، ١٨٤دائرة أوقاف الل دون رق اريخ)ب ابلس، ١/٥/١٩٣٧، ت ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

  ).رقم متسلسل بدون( ١٠/٣١/١/٢٤/١١ملف رقم 
ام  - دد الع دد الخاص / ٢٥٢٥مديرية األوقاف العامة، القدس، الع رقم، وقف ١٥٧٣الع اريخ ١/١٢، ال ، ت

  .٣٨، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم . ١٩/٩/١٩٣٩
م ٦٥٥دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد   )٣( اريخ٢٩، رق ائق مؤسسة األقصى، ملف ، وث١٩/٢/١٩٤٦، ت

  .٤٧، رقم متسلسل ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣رقم 
م ٣٠١المحكمة الشرعية، الناصرة، عدد   - اريخ ٩، رق راث ١١/١٢/١٩٤٥، ت اء الت ائق مركز إحي ، وث

  .٥٥، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 
المية   )٤( اف اإلس رة األوق ى، دائ المي األعل رعي اإلس س الش رارات المجل المية،  ق ات اإلس ؤون والمقدس والش

  .٧٥، ص٤، ج١٥إحياء التراث اإلسالمي، نشرة 
م(، ٤٨٨دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد  - دون رق اريخ )ب ة . ٢٤/١٠/١٩٣٧، ت ة بلدي ائق مكتب وث

ريين ). بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١نابلس، ملف رقم  لمزيد من االطالع حول ھجرة الجزائ
ى فلسطين، أنظرإلى بالد ا ة عل ة العثماني ر، : لشام، وخاصة لواء عكا خالل فترة حكم الدول ايم، زھي غن
  ).١٧١-١٦٧(لواء، ص

دد   )٥( ا، ع مالي، عك واء الش اف الل رة أوق م ١٧٤دائ اريخ ٢٩، رق راث ٧/٦/١٩٤٤، ت اء الت ز إحي ائق مرك ، وث
  .١، ص٢٠، ٢١، ٢٢، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 

رقم ٢٢٨دد وع - اريخ ٢٩، ال م ٨/٧/١٩٤٤، ت ف رق المي، مل راث اإلس اء الت ز إحي ائق مرك ، وث
  .٣٣، ص )٣٤، ٣٣(، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اتسمت العالقة فيما بين مكونات الھرم اإلداري التابع للمشھد بالخالف والتنازع على 
تعددت المراسالت بينھا حول وثائق  فقد.)١(الصالحيات، والبيروقراطية، وسوء اإلدارة واإلھمال

  .)٣(وحول ممتلكاته وحدود أراضيه؟. )٢( المشھد وضرورة توفيرھا
  

  أراضيه

 ً ً : مقبرة اليھود، وشماالً : يحد المشھد شرقا ً : بيوتھم، وغربا أرض : مقبرة المسلمين، وجنوبا
  .)٤(الحكومة

ً موزعة على  ٦٠.٣٢٥بلغت مساحة األراضي التي أقيم عليھا المشھد، وأحيطت به  دونما
  :، ضم كل منھما عدة أقسام، وھما)بلوكين(وحدتين أو 

                                                 
دد   )١( ا، ع مالي، عك واء الش اف الل رة أوق م(، ٦٠٠دائ دون رق اريخ )ب ة ٢٥/١٢/١٩٣٢، ت ائق مؤسس ، وث

م  ف رق ى، مل ل( ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣األقص م متسلس دون رق دد و). ب ف ١٧٤ع اريخ ¼، وق ، ت
  .١٤، رقم متسلسل ١٠/٣١/١/٢٤/١١، وثائق مكتبة بلدية نابلس، ملف رقم ٢٥/٣/١٩٣٩

ام  - دد الع دس، الع ة، الق اف العام ة األوق اص / ٧٢٦مديري دد الخ ف ٤٩٩الع م وق اريخ ١/١٢، رق ، ت
 .١٣، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧، وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم ٦/٤/١٩٣٩

اريخ )بدون عدد وال رقم(مكتب المحامي عباس الفاھوم،  - راث ٣١/٣/١٩٣٩، ت اء الت ائق مركز إحي ، وث
م  ف رق المي، مل ل ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلس م متسلس م(و. ٢و  ١، رق دد وال رق دون ع اريخ )ب ، ت

  . ٨، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧، وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم ٢٥/٤/١٩٣٩
م(ل أوقاف طبرية، وكي  )٢( اريخ )بدون عدد وال رق م ١٠/٧/١٩٣٢، ت ابلس، ملف رق ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

  ).بدون رقم متسلسل(، ١٠/٣١/٢٤/١١
م )بدون عدد(مكتب تسجيل أراضي طبرية،   - اريخ ٥٧٤-٧٧، رق ة ٢٢/٩/١٩٣٢، ت ة بلدي ائق مكتب ، وث

  ).بدون رقم متسلسل(، ١٠/٣١/١/٢٤/١١نابلس، ملف رقم 
دد د  )٣( ا، ع اف عك رة أوق م ٣ائ اريخ  ٢٨٢، رق راث اإلسالمي، ٨/٧/١٩٣٠ط، ت اء الت ز إحي ائق مرك ، وث

  ).بدون رقم متسلسل(، ١٠/١/٣/٤٤/٧ملف رقم 
، وثائق مؤسسة األقصى، ٥/٥/١٩٣٤، تاريخ )بدون رقم(، ٢٥٨دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد  -

  ).بدون رقم متسلسل(، ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣ملف رقم 
م ٤٢٩دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد   )٤( اريخ /٤/١٥، رق ة ١٥/١/١٩٣٢ط، ت ة بلدي ائق مكتب ، وث

  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١نابلس، ملف رقم 
  ).٢(خارطته في الملحق رقم  -:لالطالع على حدود مشھد سكينة بنت الحسين، أنظر    -



 ١٧٢٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدنان ملحم

 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(١٥٠٢٨) بلوك(  :أوالً 

 رقم القسيمة
  مساحتھا

  وصف القسيمة
  دونم  متر

  طريق عمومي مسجل باسم الحكومة    ٤٢٣  ١
  شاطئ البحر  ١  ٩٥٥  ٥
  طريق عمومي  ٦  ٨٨٩  ٦
  المقام والمقبرة  ٩  ٧٥٥  ٩
  آثار عتيقة  ٢٥وقيل  ٢٢  ٤٠٦  ١٠
  آثار عتيقة وبركة ماء قديمة ومحرقة  ٤  ٥٤٥  ١١
  طريق عمومي    ٧٥  ١٤
  موميطريق ع    ٧٦٤  ١٩

  .)٢(١٥٠٢٩) بلوك(  :ثانياً 

 رقم القسيمة
  مساحتھا

  وصف القسيمة
  دونم  متر

  وقف مقبرة  ١٣  ٤٩٣  

 ٢٢٨) م١٨٩١/ھـ١٣٠٩(كما أوقفت على مقامه أراٍض واسعة، بلغت حسب وثائق عام 
 ً ً  ٣٠٠) م١٩٤٤/ھـ١٣٦٤(ووثائق عام . )٣(دونما وقد اشتمل نص الوقف المنقوش على . )٤(دونما

، والبئر )حدبة، وحمرة(الحرثيتان : مقام أسماء قطع األراضي التي أوقفت عليه وھيحائط ال

                                                 
راث اإلسالمي، ملف ١٣/١١/١٩٣٥تاريخ  ،)بدون رقم(، ٦٦٨/٧بلدية طبرية عدد   )١( ، وثائق مركز إحياء الت

  .٥٢، ٥١، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧رقم 
اريخ )بدون رقم(، ١٠٠مكتب تسجيل أراضي طبرية، عدد  - ابلس، ١/٤/١٩٣٦، ت ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١ملف رقم 
اريخ٢٩، رقم ١٧٤د دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عد - راث ٧/٦/١٩٤٤، ت اء الت ائق مركز إحي ، وث

  . ١٢٨، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 
ابلس، ملف ١/٤/١٩٣٦، تاريخ )بدون رقم(، ١٠٠مكتب تسجيل أراضي طبرية، عدد   )٢( ة ن ة بلدي ، وثائق مكتب

  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١رقم 
راث . ٧/٦/١٩٤٤، تاريخ٢٩، رقم ١٧٤لشمالي، عكا، عدد دائرة أوقاف اللواء ا  - اء الت وثائق مركز إحي

  .١٢٨، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 
م(متصرفية عكا،   )٣( اريخ )بدون رق م ٦/٧/١٨٩١، ت ابلس، ملف رق ة ن ة بلدي ائق مكتب  ١٠/٣١/١/٢٤/١١م، وث

  ).بدون رقم متسلسل(
م  )٤( واء الش اف الل رة أوق دد دائ ا، ع م ١٧٤الي، عك اريخ٢٩، رق راث . ٧/٦/١٩٤٤، ت اء الت ز إحي ائق مرك وث

  .٢٠، ص٢٠، ٢١، ٢٢، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 



 "...... مشھد سكينة بنت الحسين في مدينة طبرية"ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٢٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

والبير وبستان القسيس والبستان، وحاكورة القصيل، وحاكورة كرم دار مسرور، والرجم الكبير، 
  .)١(وقد أطلق على جميع ھذه القطع اسم بستان الحنانة. وأم الرجم

ألراضي الموقوفة على مقام المشھد يعود إلى فقدان ويبدو أن االختالف في تحديد مساحة ا
معظم الوثائق التي تشير إلى ذلك، سواء لدى المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، أو لدى دوائر 

باإلضافة إلى ضياع مساحات واسعة من األراضي التابعة للوقف . األراضي في طبرية أو عكا
  .)٢(.بسبب تعدي الناس عليھا

، والتي بلغت مساحتھا ١٥٠٢٨) بلوك(من  ١١و ١٠و ٩ئم األرض رقم وقد أطلق على قسا
ً و ٣٥ متراً، اسم خراب أم العواميد، وأكتسبت ھذه األراضي أھمية خاصة بسبب  ٥٤٥دونما

  .)٣(الصراع حولھا بين األوقاف والحكومة

وقد تعرضت أراضي المشھد إلى محاوالت حثيثة بھدف السيطرة عليھا من قبل بعض 
ن الذين قاموا باستغاللھا، سواء من خالل الزراعة، أو البناء، أو إطالق مواشيھم المواطني

مما دفع إدارة المشھد إلى اللجوء إلى القضاء إليقاف المعتدين عند حدھم، كما حصل في . )٤(فيھا
وقامت في الوقت نفسه بتسييج أراضي المشھد على عدة مراحل، . )٥()م١٩٢٣/ھـ١٣٤٢(عام 

ً و ٣٧بتكلفة ) م١٩٣٠/ھـ١٣٤٩(كما حصل عام  ) م١٩٣٤/ھـ١٣٥٣(وعام . )٦(ملم ٢٠٠جنيھا

                                                 
دد   )١( دس، ع ى، الق م وقف ١٩١٢المجلس الشرعي اإلسالمي األعل اريخ ١/١٢، رق ائق . ٢٠/٤/١٩٢٣، ت وث

  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١مكتبة بلدية نابلس، ملف رقم 
ام  - دد الع دس، الع ة، الق اف العام اص / ٢٨٥إدارة األوق دد الخ ف ١٢٦الع م وق اريخ ١/١٣، رق ، ت

 . ١٣، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧، وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم ٢٩/١/١٩٤٤
  ).١(لمزيد من التفاصيل أنظر أسماء قطع  األراضي في الملحق رقم  -

رة   )٢( دد دائ ا، ع مالي، عك واء الش اف الل م ١٧٤أوق اريخ ٢٩، رق راث ٧/٦/١٩٤٤، ت اء الت ز إحي ائق مرك ، وث
  .٢٢، ص ٢٠، ٢١، ٢٢، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 

، وثائق مكتبة بلدية نابلس، ٢٢/١٠/١٩٣٢، تاريخ )بدون رقم(، ٦٥٢دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد   )٣(
  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١ملف رقم 

دد   - ة، ع جيل أراضي طبري ب تس م ٣٠٧مكت اريخ ٣٨٣-٧٧، رق ة ١٩/٦/١٩٣٣، ت ة بلدي ائق مكتب ، وث
  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١نابلس، ملف رقم 

م   )٤( ا، رق اف عك رة أوق اريخ ١٤/١٣٤/٥٣دائ م ٦/٢/١٩٣٠، ت ف رق ابلس، مل ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث
  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١

راث اإلسالمي، ٢٩/٥/١٩٣٥، تاريخ ٢٤٩، رقم ١٤وكيل أوقاف طبرية، عدد  - اء الت ، وثائق مركز إحي
  ).بدون رقم متسلسل(،  ١٠/١/٣/٤٤/٧ملف رقم 

ام   )٥( دد الع دس، الع ة، الق اف العام ة األوق اص / ١٧٢٦مديري دد الخ ف ٦٦٣الع م وق اريخ ١/١٢/١٣، رق ، ت
ا١٢/٦/١٩٤٤ م ، وث ف رق راث اإلسالمي، مل اء الت ز إحي ل ١٠/١/٣/٤٤/٧ئق مرك م متسلس ، ٢٣، ٢٤، رق
  .١ص

م )بدون عدد(دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا،   )٦( اريخ ، ١٤/١٣٤/٥٣، رق ة. ٦/٢/١٩٣٠ت ائق مكتب ة  وث بلدي
  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١نابلس، ملف رقم 



 ١٧٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدنان ملحم

 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً  ٤٠بتكلفة  وأوكلت المھمة إلى مقاولين وعمال من أھل طبرية، حيث قاموا ببناء قواعد . )١(جنيھا
أو أعمدة اسمنتية حول أراضي المشھد، حتى إن قطعة األرض الجنوبية المحاذية ألرض 

كما قام األھالي والمجلس . )٢(لعواميد نسبة إلى ھذه القواعدالحكومة دعيت باسم خراب أم ا
بتسييج مقبرة المشھد الواقعة ) م١٩٣٧/ھـ١٣٥٦(و ) م١٩٣٣/ھـ١٣٥٢(اإلسالمي األعلى عام 

ً على قداستھا، وخوفاً  إلى الشرق منه، والمجاورة لمقبرة اليھود، حماية لھا من األنعام، وحفاظا
  .)٣(ابر اليھودمن تداخل مقابر المسلمين مع مق

وكما قام وكالء المشھد بتأجير بعض أراضيه ألشخاص يزرعونھا لقاء حمايتھم لھا من 
واستغل عدد من سكان طبرية التطورات السياسية والوطنية التي مرت بھا فلسطين . )٤(التعدي

 لتحقيق مخططاتھم، وخاصة الثورات العديدة التي اندلعت في البالد ضد االنتداب البريطاني
فقاموا بالسيطرة على أراٍض ). م١٩٣٦/ھـ١٣٥٥(والنشاط الصھيوني، ومن أبرزھا ثورة عام 
وزور بعض المتنفذين األوراق الثبوتية، وأخفوا . شاسعة من ممتلكات األوقاف في فلسطين

السجالت، وأحرقوا بعضھا، ولم تذكر الوثائق أسماء المعتدين، سواء كانوا مواطنين عاديين أو 
  .)٥(متنفذين
  

  يطاني واألوقاف على أراضي المشھدتطور الصراع بين حكومة االنتداب البر

لتنظيم جميع األمور ) م١٨٥٨/ھـ١٢٧٤(أصدرت الدولة العثمانية قانون األراضي عام 
المتعلقة باألراضي، وإحكام سيطرتھا عليھا، وتأكيد حقھا فيھا، في وجه القوى المحلية وخاصة 

وقد طالبت الدولة . )٦(صرف فيھا من خالل قوانين واضحة ومحددةوجعل الت. اإلقطاعية منھا

                                                 
دد   )١( ة، ع ي طبري م(، ٣٦مفت دون رق اريخ  ،)ب م ٣١/١/١٩٣٤ت ف رق ابلس، مل ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

  .٣٥، رقم متسلسل  ١٠/٣١/١/٢٤/١١
دون عدد(مكتب تسجيل األراضي في طبرية،   )٢( م )ب اريخ ٣٨٣-٧٧، رق ة ١٩/٦/١٩٣٣، ت ة بلدي ائق مكتب ، وث

  .١٠، رقم متسلسل  ١٠/٣١/١/٢٤/١١نابلس، ملف رقم 
ة، عدد   - م ٢٤وكيل أوقاف طبري اريخ  ،٣١٧، رق م ٢٨/٦/١٩٣٣ت ابلس، ملف رق ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١
دد   )٣( ة، ع ي طبري م ١٢مفت اريخ ٥٤٨، رق م ١١/١١/١٩٣٣، ت ف رق ى، مل ة األقص ائق مؤسس و  ١٠/٣، وث

ابلس، مل٢٣/٥/١٩٣٧، تاريخ ٣٥٦رقم  ١٠٠وعدد . ٣١، رقم متسلسل ٣/٤٧/١٧ ة ن ة بلدي ف ، وثائق مكتب
  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١رقم 

م(، ٦٩٠دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد  - دون رق اريخ )ب ة ١٤/١١/١٩٣٣، ت ة بلدي ائق مكتب ، وث
  .٣٢، رقم متسلسل  ١٠/٣١/١/٢٤/١١نابلس، ملف رقم 

دد   )٤( ة، ع ي طبري م ١٥مفت اريخ  ٢٣٣/ ٣، رق ابلس، م١١/٤/١٩٣٠ط، ت ة ن ة بلدي ائق مكتب م ، وث ف رق ل
  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١

وثائق مكتبة بلدية . ١٢/٤/١٩٢٣، تاريخ ١/١٢، الرقم وقف ١٩١٢المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، عدد   )٥(
  . ١٣، رقم متسلسل  ١٠/٣١/١/٢٤/١١نابلس، ملف رقم 

مركز إحياء التراث  ، وثائق٨/٧/١٩٤٤، تاريخ ٢٩، رقم ٢٣٨دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد   -
  .٣٣، ص٣٢، ٣٣، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 

  . ١٢٨الدوري، عبد العزيز، التكوين، ص). ٨٠-١٤(، ص١، الدستور، ج)مترجم(نوفل، نعمة هللا،   )٦(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

- والوقفية سواء مالكيھا أو زارعيھا  )١(العثمانية جميع أصحاب الحقوق على األراضي األميرية
و الحصول أو تجديد سندات رسمية توضح . إثبات ذلك -لفترات دامت عشر سنوات بدون نزاع

وحذر القانون المتقاعسين عن تسجيل أراضيھم بعرضھا في حقوقھم، مقابل مبالغ مالية محددة، 
نظام الطابو بھدف ضبط ) م١٨٦١/ھـ١٢٧٨(وقد أصدرت الدولة العثمانية عام . )٢(المزاد العلني

عمليات تسجيل األراضي بشكل دقيق، وأنيطت لمأموري المال ومديري األقضية مھمة مراقبة 
  .)٣(سجيلھا من قبل المواطنيننقل ملكية األراضي األميرية أو الخاصة، وت

  :وقد قسمت أراضي األوقاف بموجب قانون األراضي إلى قسمين

ً للشرع،  :الوقف الصحيح ً صحيحاً، وأوقفت وفقا ويضم األراضي التي كانت مملوكة ملكا
وتعامل بموجب شروط الواقف، وال . وتعود رقبتھا وجميع حقوق التصرف بھا إلى الوقف نفسه

  .)٤(امالت القانونية واألحكام النظاميةتجري عليھا المع

وھي األراضي التي أفرزت من األراضي األميرية، وأوقفھا  :الوقف غير الصحيح
ً لخزينة الدولة. السالطين أو غيرھم، على جھة من الجھات الخيرية . ويبقى حق رقبتھا تابعا

األراضي من ولذا ال تعتبر ھذه . وتخصص منافعھا كأعشارھا ورسومھا على جھة معينة
أراضي الوقف الصحيح، إذ أن صاحب األراضي المملوكة له الحق أن يوقف ملكه، كيفما شاء، 

  :وقد قسم ھذا النوع من األراضي إلى ثالثة أقسام. )٥(ومتى شاء

وكان وقف . أراٍض خصت الدولة، وتمتع المزارعون الذين يزرعونھا باستعمالھا وعائداتھا  :أوالً 
ويحق للمنتفعين به نقل حق االنتفاع إلى الغير، . طان أو الدولة فقطھذا النوع بيد السل

  .شريطة موافقة الجھة الواقفة، وكانت أغلب أراضي الوقف في فلسطين من ھذا النوع

ما كان يدفع للخزينة من األعشار، ويؤجر للفالحين بعقود طويلة، وكانت مقتصرة على   :ثانياً 
  .بلسبعض المناطق في القدس والخليل ونا

  .)٦(وھذا كالقسم الثاني، ولكنه أعفي من دفع الضرائب  :ثالثاً 

                                                 
ة، والمح: األراضي األميرية  )١( ال، وتشمل األراضي الزراعي اطب، ھي األراضي التي تعود ملكيتھا لبيت الم

والمراعي، والغابات، وكان يتصرف بھا بإذن وتفويض من الزعماء أو المحصلين والملتزمين، وقد ألغي ھذا 
ند طابو ام، ج. الحق، وأصبحت الدولة تتصرف بھا بالبيع والشراء، بموجب س بس، أحك ر، دعي . ٣، ص٢الم

  ).٣٨٩-٣٨٦(أبو بكر، أمين، ملكية، ص. ١٢الحنبلي، شاكر، موجز، ص
  .حنبلي، شاكر، موجز، البند األول، والثالث، والرابع، والثامنال  )٢(
  .٢و  ١، نظام الطابو، المادة رقم )مترجم(نقاش، نقوال،   )٣(
رجم(نوفل، نعمة هللا   )٤( ام، ج١٥، ص١، الدستور، ج)مت بس، أحك ر، دعي ي، شاكر، ). ٤-٣(، ص٢، الم الحنبل

  .٣٩حزماوي، محمد، ملكية، صال). ٢٦-٢٥(، الحسيني، محمد، المنھل، ص٣١٣موجز، 
ة هللا   )٥( ل، نعم رجم(نوف تور، ج)مت ام، ج١٧، ص١، الدس بس، أحك ر، دعي اكر، . ٢٤، ص٢، الم ي، ش الحنبل

  .٢٣١نعمة هللا، إبراھيم، الرملة، ص. ٢٦، الحسيني، محمد، المنھل، ص٢٧موجز، 
  ).٢٦-٢٤(، ص٢المر، دعيبس، أحكام، ج. ٤٠الحزماوي، محمد، ملكية، ص  )٦(



 ١٧٣١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدنان ملحم

 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما بين  وبلغت مساحة األراضي الموقوفة في فلسطين في نھاية عھد الدولة العثمانية
)١,٠٠٠,٠٠٠ – ٧٥٠,٠٠٠ ( ً  وكانت أمالك األوقاف الصحيحة تتراوح ما بين. دونما
 ضي األوقاف غير الصحيحةدونم، بينما تراوحت مساحة أرا) ١٠٠,٠٠٠-٨٠,٠٠٠(
  .)١(دونم) ١,٠٠٠,٠٠٠- ٦٠٠,٠٠٠(

استندت إدارة األوقاف اإلسالمية في تأكيد شرعية تملكھا أراضي المشھد، إلى الوثيقة 
المنقوشة على مبنى الضريح، معتبرة إياھا وثيقة شرعية وقانونية تمنحھا حق تملك واستغالل 

  . )٣(منذ قديم األزمان )٢(األراضي غير الصحيحة

، و ٥٠٢٨وبناء على ذلك فقد تعاملت مع األراضي المحيطة بالمشھد وھي القطعتان رقم 
ً -كمالك له كامل الحقوق، فقامت  ١٥٠٢٩ بتأجيرھا للفالحين من أجل زراعتھا،  - كما مر سابقا

كما أفشلت محاوالت عدد من سكان المدينة . )٤(واقتطعت أجزاء منھا الستخدامھا مقبرة للمسلمين
و ) م١٩٢٣/ھـ١٣٤٢(دي على األراضي المحيطة بالمشھد خالل األعوام المدينة التع

، وكسبت القضايا التي رفعتھا ضدھم أمام محاكم حكومة االنتداب )م١٩٣٠/ھـ١٣٤٩(
  .)٦(وبناء عليه فقد اعتبرت األوقاف ھذه األراضي وقفاً صحيحاً ال لبس فيه. )٥(البريطاني

راضي الوقفية في فلسطين، ولذا فقد اعتبرت سعت حكومة االنتداب إلى السيطرة على األ
أن نص وثيقة المشھد يشير إلى األراضي التي تقع أسفل القبر فقط، وأن األراضي األخرى 

ورفضت اعتبار عملية تأجير . المحيطة بمبنى الوقف ھي أراٍض أميرية، ووقٌف غير صحيح

                                                 
  .٦٧أفنيري، اريه، دعوى، ص. ٤١الحزماوي، محمد، ملكية، ص  )١(
م   )٢( ة، رق ي طبري جيل أراض ب تس اريخ ٢٣٥/٩٣٨مكت راث ٣٠/١١/١٩٣٨، ت اء الت ز إحي ائق مرك ، وث

  .٣٧، ص ٣٨، ٣٧، ٣٩، رقم متسلسل ١٠/١/٣٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 
ا، عدد  - م ١٧٤دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عك اريخ ٢٩، رق ائق مؤسسة األقصى، ٧/٦/١٩٤٤، ت ، وث

  .٢٢، ص٢٠، ٢١، ٢٢، رقم متسلسل ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣ملف رقم 
دد   )٣( ة، ع رعية، طبري ة الش رقم ١٨٠المحكم اريخ  ٤/١٥/ ٤٢٩، ال ة ٢١/٧/١٩٣١ط، ت ة بلدي ائق مكتب ، وث

  ). بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١نابلس، ملف رقم 
اريخ ٦٥٢دد دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، ع - ابلس، ملف ٢٢/١٠/١٩٣٢، ت ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١رقم 
اريخ ٢٣٥/٩٣٨مكتب تسجيل أراضي طبرية، رقم   )٤( م ٣٠/١١/١٩٣٨، ت ائق مؤسسة األقصى، ملف رق ، وث

  .٣٧، ص٣٨، ٣٧، ٣٩، رقم متسلسل ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣
دس، الع - ة، الق اف العام ة األوق ام مديري اص / ١٧٢٦دد الع دد الخ ف ٦٦٣الع رقم، وق ، ١/١٢/١٣، ال

م . ١٢/٦/١٩٤٤تاريخ،  م متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رق ، رق
  .٢٣، ص٢٣، ٢٤

ابلس، ملف ٨/٧/١٩٤٤، تاريخ ٢٩، رقم ٢٣٨دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد   )٥( ة ن ة بلدي ، وثائق مكتب
  .٣٣، ص٣٢، ٣٣، رقم متسلسل  ١٠/٣١/١/٢٤/١١رقم 

اريخ ٢٣٥/٩٣٨مكتب تسجيل أراضي طبرية، رقم   )٦( م ٣٠/١١/١٩٣٨، ت ائق مؤسسة األقصى، ملف رق ، وث
  .٣٣، ص٣٢، ٣٣، رقم متسلسل ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣

اريخ ٢٦/٤٢، رقم وقف ٥٧المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، القدس، عدد   - ائق ١٢/٩/١٩٤٤، ت ، وث
  .٣٨، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧حياء التراث اإلسالمي، ملف رقم مركز إ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

يح لھا االدعاء بتملكھا، ويعطيھا األوقاف لھذه األراضي، ودفاعھا عنھا أمام المعتدين، أمراً يت
  .)١(الحق في تغيير ملكية الحكومة لھا

أمتار،  ٤٠٦( ١٠ورقم ) متراً  ٤٢٣( ١أكدت حكومة االنتداب على أن قطعة األرض رقم 
٢٢  ً ھي أراٍض أثرية، معتمدة  ١٥٠٢٨) بلوك(من ) دونمات ٤متراً،  ٥٤٥( ١١ورقم ) دونما

وقامت بنشر أسماء ھذه . )٢()م١٨٩٢/ھـ١٣١٠(ام على قرار اتخذه مجلس قضاء طبرية ع
األراضي ضمن القائمة المؤقتة لألماكن األثرية في جريدة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 

إلى إعادة مسح ھذه األراضي وتسجيلھا ) م١٩٢٤/ھـ١٣٤٣(ثم عمدت عام . )٣(م١/٢/١٩٢٣
أن أصدرت عام وقد أحكمت الحكومة سيطرتھا على ھذه األراضي، بعد . )٤(باسمھا

، قانون األماكن األثرية الذي أعطاھا الحق في السيطرة والتملك ألية أراٍض )م١٩٢٩/ھـ١٣٤٨(
، وقامت بإعادة تسجيل ھذه األراضي باسمھا، ونشرت قائمة بھا في جريدة الوقائع )٥(أثرية

  . )٦(الفلسطينية في العام نفسه

دة حقھا في األراضي السابقة الذكر، وقد رفعت األوقاف إثر ذلك قضية على الحكومة إلعا
م أحقية الحكومة في األرض، واعتبرتھا أميرية، ٣/١١/١٩٣٨إال أن المحكمة قررت بتاريخ 

المندوب السامي ) م١٩٣٩- ١٩٣١) (آرثر واكھوب(ووقفھا غير صحيح، وسجلتھا باسم السير 
  مال وكيل األوقاف في مما شكل صدمة كبيرة لألوقاف، وقد عزي ذلك إلى إھ. )٧(لفلسطين آنذاك

  

                                                 
م ٣٠/١١/١٩٣٨، تاريخ ٢٣٥/٩٣٨مكتب تسجيل أراضي طبرية، الرقم   )١( ، وثائق مؤسسة األقصى، ملف رق

  .٣٧، ٣٩، ص ٣٨، ٣٧، ٣٩، رقم متسلسل ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣
م   )٢( ة، رق ي طبري جيل أراض ب تس اريخ ٢٣٥/٩٣٨مكت راث ، ٣٠/١١/١٩٣٨، ت اء الت ز إحي ائق مرك وث

  .٣، ٢، ص ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 
  .٦٣، ص١٩٢٣، شباط، ٨٤جريدة حكومة فلسطين الرسمية، الوقائع الفلسطينية، العدد   )٣(
م  ، وثائق مؤسسة األقصى، ملف٣٠/١١/١٩٣٨، تاريخ ٢٣٥/٩٣٨مكتب تسجيل أراضي طبرية، الرقم   )٤( رق

  .٣٩، ص )٣٨، ٣٧، ٣٩(، رقم متسلسل ٣/٢٧/١٧و  ١٠/٣
  ).٤٩٧-٤٨٨(، ص ١٩٢٩، حزيران، ٢٣٦جريدة حكومة فلسطين الرسمية، الوقائع الفلسطينية، عدد   )٥(
طينية،   )٦( ائع الفلس مية، الوق طين الرس ة فلس دة حكوم از(جري دد ممت ار، )ع ر ). ٢٥-٢٤(، ص١٩٢٩، أي وأنظ

 ً   ).٢٨-١٢( ، ص١/٤/١٩٢١، تاريخ ٤٠العدد : أيضا
م   )٧( اريخ ٢٣٥/٩٣٨مكتب تسجيل أراضي طبرية، قضبة، رق راث ٣٠/١١/١٩٣٨، ت اء الت ائق مركز إحي ، وث

  .٦، ص٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 
ا، عدد  - م ١٧٤دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عك اريخ ٢٩، رق ائق مؤسسة األ٧/٦/١٩٤٤، ت قصى، ، وث

  .٢٠، ص٢٠، ٢١، ٢٢، رقم متسلسل ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣ملف رقم 



 ١٧٣٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدنان ملحم

 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللواء الشمالي، ومحامي القضية، اللذين لم يتابعا األمر، ولم يحضرا جلسة الحكم النھائية، ولم 
  .)١( يبلغا إدارة األوقاف العامة بالقرار إال بعد أربعة أشھر وانقضاء مدة االستئناف القانونية له

إلى حكومة االنتداب ممثلة بمندوبھا كتبت إدارة األوقاف العامة في القدس، رسائل احتجاج 
السامي، ورئيس لجنة األوقاف الحكومية، تطالبھم فيھا بإعادة دراسة القضية من جديد، نظراً 
للظروف الصعبة، والثورة المسلحة، واألوضاع الخطيرة التي شھدتھا فلسطين في أثناء بحث 

راضي أميرية أمٌر غير دقيق، القضية، وأشارت األوقاف في احتجاجھا إلى أن اعتبار ھذه األ
ً وافية، تؤكد أنھا تتصرف بريعھا منذ زمن بعيد وقد رفضت . )٢(ألن لديھا اثباتات كافية وأوراقا

حكومة االنتداب ھذه االعتراضات، كما رفضت بحث القضية من جديد، بسبب صدور قرار 
ر الخالف حتى عام إال أن األوقاف ظلت تستخدم األراضي مثا. )٣(نھائي عن المحكمة بشأنھا

  .)٤(حين أرسلت الحكومة لھا تحذيراً بإخالئھا، وھو ما تم فعالً في العام نفسه) م١٩٤١/ھـ١٣٦٠(
  .)٤(نفسه

باسم المندوب السامي  ١٥٠٢٨) بلوك(من  ١١و  ١٠وأدى تسجيل الحكومة للقسيمتين رقم 
ت وكتابتھم إلى استياء السكان العرب في مدينة طبرية وقيامھم بمظاھرات ومسيرات، واعتصاما

                                                 
م وقف ٥٧العدد الخاص / ٩٠١مديرية األوقاف العامة، القدس، العدد العام   )١( اريخ ١/١٢، رق . ٧/٩/١٩٣٩، ت

م  راث اإلسالمي، ملف رق اء الت م متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧وثائق مركز إحي ام . ٣٩، رق دد الع / ٢٦٣٥والع
م ١٨/٩/١٩٣٩، تاريخ ١/١٢، وقف ١٦٤٩العدد الخاص  راث اإلسالمي، ملف رق اء الت ائق مركز إحي ، وث

  .٤١، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧
اء ٢٥/٣/١٩٣٩، تاريخ ١/٤، رقم وقف ١٧٤دائرة أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد  - ، وثائق مركز إحي

م  ف رق المي، مل راث اإلس ل  ١٠/١/٣/٤٤/٧الت م متسلس دد . ١٤، رق دون ع اريخ ب م، ت وال رق
  .٤٢، رقم متسلسل  ١٠/٣١/١/٢٤/١١، وثائق مكتبة بلدية نابلس، ملف رقم ٢١/٩/١٩٣٩

م(، ٦٢أوراق المحامي عباس الفاھوم، عدد  - دون رق اريخ )ب ابلس، ٩/٣/١٩٣٩، ت ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث
بلس، ملف ، وثائق مكتبة بلدية نا٣١/٣/١٩٣٩وتاريخ . ٢٧، رقم متسلسل  ١٠/٣١/١/٢٤/١١ملف رقم 

  .٢، ١، ص)بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١رقم 
م وقف ٢٦٩المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، القدس، عدد   )٢( اريخ ١/١٢/١٣، رق ائق ٢٧/١/١٩٤٤، ت ، وث

م  ف رق المي، مل راث اإلس اء الت ز إحي ل  ١٠/١/٣/٤٤/٧مرك م متسلس دد . ١٢، رق ف ١٥٣٧وع م وق ، رق
، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم  ، وثائق٢٨/٥/١٩٤٤، تاريخ ١/١٣
١٩ .  

(33) Government of Palestine No L/50/44, 27 June. 1944   -:  
  ).بدون رقم متسلسل(،  ١٠/١/٣/٤٤/٧وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم 

 Number L/50/44.21, November, 1944 - :  
  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١نابلس، ملف رقم وثائق مكتبة بلدية 

م ١٢/١٢/١٩٤١، تاريخ )بدون رقم(، )بدون عدد(مأمور تسوية طبرية،   )٤( ، وثائق مكتبة بلدية نابلس، ملف رق
  .٧٠، رقم متسلسل  ١٠/٣١/١/٢٤/١١
دد  - ا، ع مالي، عك واء الش اف الل رة أوق م ٦٨٨دائ اريخ ٢٩، رق ز . ٢٥/١١/١٩٤١، ت ائق مرك اء وث إحي

 .٩، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧التراث اإلسالمي، ملف رقم 
 Assistant District Officer Tiberias. NO GP/12/1(32), date 24.10.1941 -:  

  .٧٨، رقم متسلسل  ١٠/٣١/١/٢٤/١١وثائق مكتبة بلدية نابلس، ملف رقم 



 "...... مشھد سكينة بنت الحسين في مدينة طبرية"ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٣٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ً بأراٍض ال تمتلكھا األوقاف األمر . )١(عرائض احتجاج، وخاصة بعد أن أصبح المشھد محاطا
، وفي محاولة منھا المتصاص االحتقان الذي نجم )م١٩٤٦/ھـ١٣٦٦(الذي دفع الحكومة عام 

 ١٥٠٢٨) بلوك(من  ٢٠عن خطوتھا إلى دعوة األوقاف لشراء قطعة أرض من القسيمة رقم 
استخدمت منذ عھود قديمة كقبور إسالمية، لم  جنيھاً، ٩٠متراً بمبلغ  ٤٢٥دونمات و ٤ ومساحتھا

  .)٢(يترك الزمن أثراً لھا

وافقت األوقاف على عرض حكومة االنتداب، واشترت األرض المذكورة، ودفعت ثمنھا 
اسم ب. )٣(٣٧٢/٩٤٧تحت عقد رقم ) م١٩٤٧/ھـ١٣٦٧(إلى دائرة مالية طبرية، وتم تسجيلھا عام 

ً مبلغ )٤(مدير األوقاف العامة في القدس ً و ١٦، ودفعت إدارة األوقاف أيضا مالً رسوم  ٧٥جنيھا
ً و  ٣٣ومبلغ  )٥(مساحة إلى دائرة األراضي في طبرية مالً قيمة رسوم تسجيل  ٤٩٠جنيھا

ً باالتفاق ونشرته في جريدتھا الرسمية . )٦(األرض في القدس وقد أصدرت الحكومة مرسوما
من ) ١٠(ووافقت على تأجير األوقاف بقية أراضي القسيمة رقم . )٧(١٧/٧/١٩٤٧خ بتاري

ً إلى مأمور أوقاف طبرية مدة  ٥٠والبالغة مساحتھا  ١٥٠٢٨) بلوك(  ٣سنوات، بسعر  ٣دونما
شريطة أن يتعھد المستأجر بمراعاة أحكام . جنيھات للدونم الواحد، على أن تستخدم للزراعة فقط

                                                 
ام   )١( دد الع دس، الع ة، الق اف العام ة األوق اص/ ٢٨٥مديري دد الخ ف ١٢٦ الع م وق اريخ ١/٣، رق ، ت

  .١٤، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧، وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم ٢٩/١/١٩٤٤
(22) Government of Palestine, NO GP/12/1(32) 28th February, 1946  :-  

  .٦٢، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم 
- No GP/12/1(32) 23rd January 1946 -:  

  .٥٧، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم     
، وثائق مركز ٣/٣/١٩٤٦، تاريخ ٣٩/٤٤، رقم وقف ٢٢٣المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، القدس، عدد   )٣(

  . ٦٣، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم 
ام  إدارة - دد الع دس، الع ة، الق اف العام اص / ٤٧٨األوق دد الخ ف ٣٢٥الع م وق اريخ ٣٩/٤٤، رق ، ت

  .٦٤، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم . ١٠/٣/١٩٤٦
م ٩٧٣دائرة تسجيل األراضي في طبرية، عدد   )٤( اريخ ٢٩، رق ابلس، ١٠/١٢/١٩٤٧، ت ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

  .٩٠، رقم متسلسل ١/٣٩/١٧و  ٧٠/٣/٢/٢ف رقم مل
دد  - ا، ع مالي، عك واء الش اف الل رة أوق م ٧٧٧دائ اريخ ٢٩، رق ة ١٣/١٢/١٩٤٧، ت ة بلدي ائق مكتب ، وث

  .٩٢، رقم متسلسل  ١٠/٣١/١/٢٤/١١نابلس، ملف رقم 
ا، عدد   )٥( واء الشمالي، عك م ٦٠٦دائرة أوقاف الل اريخ ٢٩، رق ائق مركز إ١/١٠/١٩٤٧، ت راث ، وث اء الت حي

م  ف رق المي، مل ل ١/٣٩/١٧و  ٧٠/٣/٢/٢اإلس م متسلس دد . ٨٣، رق م ٦٤٥وع اريخ ٢٩، رق ، ت
م ١٥/١٠/١٩٤٧ ف رق راث اإلسالمي، مل اء الت ز إحي ائق مرك م متسلسل ١/٣٩/١٧و  ٧٠/٣/٢/٢، وث ، رق
٨٤ .  

وثائق  إحياء . ٧/٩/١٩٤٧، تاريخ ٣٩/٤٤، رقم وقف ٧٣٤المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، القدس، عدد   )٦(
  .٨٠، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧التراث اإلسالمي، ملف رقم 

دد   )٧( طينية، ع ائع الفلس مية، الوق طين الرس ة فلس دة حكوم ق ١٥٩٦جري اريخ ٢، ملح ، ص ١٧/٩/١٩٤٧، ت
١٣٣٧.  

دد  - ا، ع مالي، عك واء الش اف الل رة أوق م ٧١٩دائ اريخ ٢٩، رق ة ١٣/١١/١٩٤٧، ت ة بلدي ائق مكتب ، وث
  .٩٧، رقم متسلسل  ١/٣٩/١٧و  ٧٠/٣/٢/٢لس، ملف رقم ناب



 ١٧٣٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدنان ملحم

 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولم تذكر وثائق المشھد أية معلومات تذكر عن قضايا تتعلق بباقي )١(قديمةقانون اآلثار ال
  .األراضي التابعة له، والموزعة على مناطق مختلفة من مدينة طبرية

  
  ماكراء أراضي المشھد وعقاراته، والضرائب المفروضة عليھ

حيث  )٢()م١٩٠٠/ھـ١٣١٨(لم تتوفر معلومات عن قيمة إيجار أراضي المشھد إال منذ عام 
بُدئ بتأجير قطع األراضي المحيطة به والبالغ عددھا ثالث عشرة قطعة من خالل وكيل أوقاف 

، في الوقت الذي ال )٣(جنيھات سنوياً للقطعة الواحدة، بغض النظر عن مساحتھا ٣طبرية، بمبلغ 
ع في ال توجد فيه أية معلومات تذكر عن إيجار قطع األراضي األخرى التابعة للمشھد، والتي تق

وقد استأجر األراضي المحيطة بالمشھد أشخاص عرب من أھل . مناطق مختلفة من مدينة طبرية
في  )٤(حيث استأجر وكالء دير الروم األرثودكس. مسلمون ومسيحيون على حد سواء: المنطقة

طبرية في أواخر عھد الدولة العثمانية قطعة األرض المحيطة بالمشھد والمسماة حاكورة دار 
من جانب آخر لم تستند عملية إيجار أراضي الوقف خالل الفترة السابقة إلى عقود . )٥(مسرور

وقد تطور األمر خالل فترة . )٦(مكتوبة، بل تمت من خالل مزادات علنية واتفاقات شفھية
) م١٩٣١/ھـ١٣٥٠(االنتداب البريطاني، فتم تحرير عقود لتأجير األراضي كما حصل في أعوام 

. )٧()م١٩٣٥/ھـ١٣٥٤(و ) م١٩٣٤/ھـ١٣٥٣(و) م١٩٣٣/ھـ١٣٥٢(و  )م١٩٣٢/ھـ١٣٥١(و 
ويبدو أن مقدار مبلغ إيجار األراضي التابعة للمشھد قد ارتبط بخصوبة الموسم وسقوط األمطار، 

                                                 
ام   )١( دد الع دس، الع دد الخاص / ٧٣إدارة األوقاف العامة، الق م وقف ٥٥الع اريخ ٣٩/٤٤، رق ، ٩/١/١٩٤٧، ت

  . ٧٣، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم 
- Government of Palestine. No GP/12/1(32), 5th June, 1947 - :  

  .٧٥، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم 
دد   )٢( ة، ع ي طبري رقم ١٥مفت اريخ ٢٣٣/ ٣، ال م . ١١/٤/١٩٣٠ط، ت ف رق ابلس، مل ة ن ة بلدي ائق مكتب وث

  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١
دد   )٣( ة، ع ي طبري رقم ١٥مفت اريخ ٢٣٣/ ٣، ال م . ١١/٤/١٩٣٠ط، ت ف رق ابلس، مل ة ن ة بلدي ائق مكتب وث

 ). بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١
اريخ ٥/٣/٥٢، الرقم ٢٤وكيل أوقاف طبرية، عدد  - ابلس، ملف ٢٨/٦/١٩٣٣، ت ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١رقم 
ائس الق: الروم األرثوذكس  )٤( ا الكن ى رعاي ق عل ل مصطلح أطل ة مث ان الكنيسة الروماني وا إيم ذين اتبع ة، ال ديم

ل حضارياً : رعايا اً، ب اًء قومي روما، القسطنطينية، االسكندرية، انطاكية، اورشليم، وال يمثل ھذا اإليمان انتم
افي والحضاري ا الثق ة طابعھ ا الكنيس ذت منھ ي أخ ة الت ن البيئ ر ع وعة . ويعب دير، موس د ب وش، أحم عرم

  ).١٣٩-١٣٨(األديان، ص
ا،   )٥( رفية عك دد(متص دون ع م(، )ب دون رق اريخ )ب م ٦/٧/١٨٩١، ت ف رق ابلس، مل ة ن ة بلدي ائق مكتب م، وث

  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١
م ٢٨/٦/١٩٣٣، تاريخ ٢٨وكيل أوقاف طبرية، عدد   )٦(  ١٠/٣١/١/٢٤/١١، وثائق مكتبة بلدية نابلس، ملف رق

  ).بدون رقم متسلسل(
ا  )٧( رة أوق دد دائ ا، ع مالي، عك واء الش م ١٧٤ف الل اريخ ٢٩، رق راث ٧/٦/١٩٤٤، ت اء الت ز إحي ائق مرك ، وث

  .٢٠، ص ٢٠، ٢١، ٢٢، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وقد زرعت أرض وقف المشھد . )١(لما في ذلك من أثر على المدخوالت المالية للمزارعين
شمام، والبطيخ، والعنب، والقطن الھندي، وقصب السكر، بالقمح، والشعير، والذرة، والتبغ، وال

  .)٢(والنخيل

لم تدفع قطع األراضي المحيطة بالمشھد والموقوفة بشكل صحيح الضرائب بينما فرضت 
الدولة العثمانية على أراضي األوقاف غير الصحيحة ضريبة العشر، والتي كانت تستوفى من 

، عن طريق نظام االلتزام، ومن خالل المزادات )٣(المحاصيل الزراعية بشكل نقدي أو عيني
العلنية التي كانت تعقد في شھر شباط وآذار من كل عام، وقد أحيلت الضريبة إلى من يدفع 

وبلغت نسبة الضريبة . )٤(السعر األعلى، شريطة أن يتقدم بكفالة مصرفية إلى مركز الوالية
-١٣٠١(اقعة بين عامي في الفترة الو% ١٢.٦٣و ) م١٨٤٠/ھـ١٢٥٦(في عام % ١٠

، ولم تدخل ھذه الضريبة )م١٩٠٦/ھـ١٣٢٤(في عام % ١٢.٥و ) م١٩٠٠-١٨٨٣)/(ھـ١٣١٨
وقد جبيت ھذه الضريبة على . )٥(خزينة الدولة، بل وزعتھا على الفعاليات والنشاطات الخيرية

حتى امتدت األولى من أواخر نيسان حتى أوائل حزيران، والثانية من أوائل تموز : مرحلتين
  .)٦(أوائل شھر أيلول وذلك ألن منطقة طبرية من المناطق الحارة نسبياً خالل فصل الصيف

باسم مندوبھا السامي ھيربرت ) م١٩٢٣/ھـ١٣٤٢(وأصدرت حكومة االنتداب عام 
قراراً تجبى فيه األعشار نقداً، وشكلت لذلك لجاناً خاصة، تتكون من ) م١٩٢٥-١٩٢٠(صموئيل 

. اللواء، أحدھما يمثل الحكومة، واآلخر يمثل الجھة التي ستخمن أعشارھاعضوين يعينھما حاكم 
تدفع على ثالثة % ١٢.٥إلى % ١٠ما بين ) م١٩٢٥/ھـ١٣٤٤(وتراوحت نسبة الضريبة عام 

                                                 
دد   )١( ة، ع اف طبري ل أوق اريخ ٨٩وكي م ٢٨/١٢/١٩٣٢، ت ف رق ابلس، مل ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث

  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١
دد   )٢( ة، ع اف طبري ل أوق م ١٧وكي اريخ ٢٣٩، رق م . ٢٢/٥/١٩٣٣، ت ف رق ابلس، مل ة ن ة بلدي ائق مكتب وث

ل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١ م متسلس دون رق ة). ب ر للمقارن الت، ج: أنظ ون، رح ارت، ج ، ٢١٢، ص١بيركھ
  .٣٦٩، ص ١التميمي، محمد، وبھجت، محمد، والية، ج. ٩٨شولش، الكزاندر، تحوالت، ص

ابلس، ملف ٦/٧/١٨٩١، تاريخ )بدون عدد وال رقم(رة عن متصرفية عكا، وثيقة صاد  )٣( ة ن ، وثائق مكتبة بلدي
  ). بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١رقم 

ى، عدد  - م وقف ٣٨٠٧المجلس الشرعي اإلسالمي األعل اريخ ٣/١٥، رق ائق مركز ٤/٦/١٩٢٤، ت ، وث
ً ). قم متسلسلبدون ر(،  ١٠/١/٣/٤٤/٧إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم  ا، : وأنظر أيضا صالح، حن

  .٣٣٠، العارف، عارف، المفصل، ص٤٨فلسطين، ص
  .٤٨٧غنايم، زھير، لواء، ص ). ١٤٩-١٤٨(الحزماوي، محمد، ملكية، ص  )٤(
  .٣٣٠العارف، عارف، المفصل، ص. ٤٨صالح، حنا، فلسطين، ص  )٥(
دد   )٦( ا، ع مالي، عك واء الش اف الل رة أوق م ٢٣٨دائ اري٢٩، رق راث . ٨/٧/١٩٤٤خ ، ت اء الت ز إحي ائق مرك وث

  .١، ص٣٣، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 
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 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أعفت حكومة االنتداب األراضي المحيطة بالمقام والمستخدمة كمقابر من ضريبة . )١(أقساط
 ً   .)٣(واستوفت من األراضي غير الصحيحة الضريبة كاملة. )٢(العشر العتبارھا وقفاً صحيحا

، وفرضت على )م١٩٢٨/ھـ١٣٤٧(بُدئ العمل بتطبيق ضريبة األمالك في المدن عام 
صافي قيمة اإليجار السنوي لألمالك، والمباني التي تستخدم ألغراض صناعية وتجارية، وكذلك 

ولم . لجان قامت بتحديد صافي قيمتھا السنويةوقد تم تقديرھا من خالل . األراضي الصالحة للبناء
وقد دفعت ضريبة األمالك عن . )٤(من قيمة إيجارھا السنوي% ١٥تزد نسبة ھذه الضريبة عن 

و ) م١٩٣٥/ھـ١٣٥٤(مباني المشھد وأراضيه، كما يتضح من وثائق األعوام 
ر المالي دون أن تكشف ھذه الوثائق عن المقدا )٥()م١٩٣٧/ھـ١٣٥٦(و ) م١٩٣٦/ھـ١٣٥٥(

  .الذي دفعته األوقاف
  

  مشھد واستخداماتھامباني ال

" مبنى المشھد"ضم المشھد عدداً من المباني من أھمھا المبنى الرئيس، وأطلق عليه اسم 
الجزء األول : ويتكون من جزئين. )٦(٩، قطعة رقم ١٥٠٢٨) بلوك(ويقع في الشمال الغربي من 

م من الشمال إلى الجنوب وبعرض  ٢٢ل بطو ٢م٢٨١األول مسجد للصالة والتدريس مساحته 
والجزء الثاني ثماني . )٧(م من الغرب إلى الشرق، وفي جھته الجنوبية محراب ومنبر للصالة ١٧

: ثماني غرف واسعة، أربع منھا على اليمين، وأربع على اليسار وتتكون المجموعة األولى من
                                                 

 ٢٣٠، وعدد )٢٤٨-٢٤٤(، ص ١/٧/١٩٢٣، ٩٤جريدة حكومة فلسطين الرسمية، الوقائع الفلسطينية، عدد   )١(
ً . ٢٩٠، ص١٥/٣/١٩٢٩بتاريخ    .١٥١الحزماوي، محمد، ملكية، ص: وأنظر أيضا

راث اإلسالمي، ٢١/٧/٤٤، تاريخ ٤١/٣/٥، رقم )بدون عدد(ائمقام طبرية، دائرة ق  )٢( اء الت ائق مركز إحي ، وث
  .٣١، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧ملف رقم 

ام  - دد الع دد الخاص / ١٧٢٦مديرية األوقاف العامة، القدس، الع م وقف ٦٦٣الع اريخ ١/١٢/١٣، رق ، ت
، ٢٤،٢٣، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧ملف رقم  ، وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي،١٢/٦/١٩٤٤
  .٢٤ص

دد   )٣( ا، ع مالي، عك واء الش اف الل رة أوق م ٢٣٨دائ اريخ ٢٩، رق راث . ٨/٧/١٩٤٤، ت اء الت ز إحي ائق مرك وث
  .١، ص٢٣٣، رقم متسلسل ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 

دد   )٤( ائع الفلسطينية، ع مية، الوق ة فلسطين الرس دة حكوم ً ). ٣٥٨-٣٥٤(، ص١/٤/١٩٢٩، ٢٣٢جري : وأنظر أيضا
  .١٨٤الحزماوي، محمد، ملكية، ص

دد   )٥( ا، ع مالي، عك واء الش اف الل رة أوق م ١٧٤دائ اريخ ٢٩، رق راث ٧/٦/١٩٤٤، ت اء الت ز إحي ائق مرك ، وث
م  م متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رق دد . ٢٠، ٢١، ص ٢٠، ٢١، ٢٢، رق م ٢١٧وع ، ٤٤، رق

  .٨٦، رقم متسلسل ١٠/٣١/١/٢٤/١١ئق مكتبة بلدية نابلس، ملف رقم ، وثا٢/٧/١٩٤٤تاريخ 
ام   )٦( دد الع دس، الع ة، الق اف العام ة األوق اص / ٢٨٥مديري دد الخ ف ١٢٦الع م وق اريخ  ١/١٣، رق ت

  . ١٣، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧، وثائق مركز إحياء التراث اإلسالمي، ملف رقم ٢٩/١/١٩٤٤
مالي - واء الش اف الل رة أوق دد دائ ا، ع م ٧٧١، عك اريخ ٢٩، رق اء ٢٥/١١/١٩٤٥، ت ز إحي ائق مرك ، وث

  .٤٩، ص ٤٨أ، ٤٩، ٤٩، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧التراث اإلسالمي، ملف رقم 
، رقم ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣، وثائق مؤسسة األقصى، ملف رقم ٤/٢/١٩٤٥، تاريخ ١٧وثائق آل الطبري، رقم   )٧(

ً . ٤١متسلسل    ).٩٧-٩٦(، ٢٥طبقات، ص عراف، شكري،: وأنظر أيضا
دد  - ا، ع مالي، عك واء الش اف الل أمور أوق م ١٦٧م اريخ ٢٩، رق ة ٢٩/٧/١٩٤٤، ت ة بلدي ائق مكتب ، وث

 .٣ص ) ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١(، رقم متسلسل ١٠/٣١/١/٢٤/١١نابلس، ملف رقم 
 .٩، ص٢٩/١١/٢٠٠٦تاريخ  ١٣١٧٧جريدة القدس، فلسطين، عدد  -
  ).٣(ة بنت الحسين، أنظر الملحق رقم لالطالع على مخطط مسجد مشھد سكين -



 "...... مشھد سكينة بنت الحسين في مدينة طبرية"ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٣٨
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التي خصصت ) ٣(قمالتي تضم ضريح السيدة سكينة بنت الحسين، وغرفة ر) ١(غرفة رقم 
لمبيت الطلبة دون أن توضح مختلف المصادر شيئاً عن ) ٥(لضيافة الرجال ومبيتھم، وغرفة رقم

، التي خصصت إلقامة الموظفين الرجال )٧(أعدادھم، أو مدرسيھم أو مناھجھم، وغرفة رقم 
عباس،  ، التي خصصت لضريح عبد هللا بن)٢(ومبيتھم، وتتكون المجموعة الثانية من غرفة رقم

التي خصصت لمبيت ) ٦(وخصصت لضيافة النساء ومبيتھن، وغرفة رقم) ٤(وغرفة رقم
ً للتموين) ٨(الطلبة، وغرفة رقم ً ومخزنا ورتبت كل مجموعة بشكل طولي . التي ضمت مطبخا

وفي كل غرفة . م٥م وارتفاعھا ٧×م٧بلغت مساحة كل غرفة منھا . من الشمال إلى الجنوب
 ٣ل مترين، تأخذ أطرافھما شكل األقواس، ويقسم الغرف ممر بعرض نافذتان بعرض متر وطو

م، يقع أحدھما في شمال المبنى، ٤×م٤أمتار، على طرفيه بابان رئيسيان مساحة كل منھما 
واستخدمت الغرف في الجزء الثاني من مباني الوقف بشكل يتالءم مع . واآلخر في جنوبه

  . )١(الدينية واالجتماعية والتعليمية األھداف الكامنة وراء إنشائه مثل األھداف

وھي الكبيرة، وتقع إلى الشمال الشرقي : ووجد إلى جوار مبنى المشھد بركتا ماء، األولى
منه، واألخرى صغيرة، وتقع إلى الشرق منه، وتحديداً جنوب مقبرة اليھود، في الشارع المحاذي 

وتوفير المياه الضرورية لمبنى  واستخدمت كلتا البركتين في ري المزروعات. لبحيرة طبرية
  .)٢(مشھد الوقف واستخدامات سكانه

واشتمل المشھد كذلك على مخازن لم يعرف عددھا، تم تأجيرھا للمواطنين من خالل عقود 
إيجار مصدقة من بلدية طبرية، وتقع على الحدود الشرقية ألراضي الوقف المطلة على الشارع 

ً على شاطئ بحيرة طبرية استخدم لتجارة األسماك التي ، كما امتلك خان)٣(المحاذي للبحيرة ا
  .)٤(يصطادھا البحارة من البحيرة

ظل المشھد مقصداً لزيارة الناس وإقامتھم، كما ظلت مبانيه عامرة منذ تأسيسه حتى عام 
ً خطيراً وكبيراً على عروبتھا. )٥()م١٩٤٧/ھـ١٣٦٧( وقد قامت . حينما شھدت فلسطين صراعا

                                                 
م   )١( اريخ ١٨وثائق آل الطبري، رق م . ٤/٢/١٩٤٥، الت ائق مؤسسة األقصى، ملف رق ، ٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣وث

  .٤١رقم متسلسل 
  ).٤(لالطالع على مخطط مبنى الخدمات التابع لمشھد سكينة بنت الحسين، أنظر الملحق رقم  -

م   )٢( ة، رق ة طبري اري٦٦٨/٢٧بلدي م ١٣/١١/١٩٣٥خ ، ت ف رق المي، مل راث اإلس اء الت ز إحي ائق مرك ، وث
  .٤، ص)بدون رقم متسلسل(،  ١٠/١/٣/٤٤/٧

م  - ة، رق اريخ ٢٣٥/١٩٣٨مكتب تسجيل أراضي طبري راث ٣٠/١١/١٩٣٨، ت اء الت ائق مركز إحي ، وث
  .٣٩، ص٣٨، ٣٧، ٣٩، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 

ة، ع  )٣( اف طبري ل أوق رقم ١٧دد وكي اريخ ٢٣٩، ال م ٢٢/٥/١٩٣٣، الت ف رق ابلس، مل ة ن ة بلدي ائق مكتب ، وث
  ).بدون رقم متسلسل( ١٠/٣١/١/٢٤/١١

م ١٦٧مأمور أوقاف اللواء الشمالي، عكا، عدد   )٤( اريخ ٢٩، رق راث ٢٩/٧/١٩٤٤، ت اء الت ائق مركز إحي ، وث
  .٦، ص ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١، رقم متسلسل  ١٠/١/٣/٤٤/٧اإلسالمي، ملف رقم 

اريخ ٣٩/٤٤، رقم وقف ٣٩٢٦المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، القدس، عدد   )٥( ائق ١٦/١٢/١٩٤٧، ت ، وث
  .٨٩، رقم متسلسل  ١٠/٣١/١/٢٤/١١مكتبة بلدية نابلس، ملف رقم 
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م بتحويل مباني المشھد إلى كنيس يھودي باسم ١٢/٥/١٩٤٨حتاللھا المدينة بتاريخ إسرائيل بعد ا
  .)١(ما زال حتى اآلن يحمل االسم نفسه) راحل(
  

  نتائج الدراسة

  :من خالل البحث، يمكن رصد المالحظات الھامة التالية

ة حكم أقيم مشھد سكينة بنت الحسين، وعبيد هللا بن العباس، في مدينة طبرية، خالل فتر .١
وقد جدده القائد المملوكي . الدولة الفاطمية على فلسطين، بھدف ترسيخ الفكر الشيعي فيھا

  .فارس الدين البكي في محاولة منه لترسيخ مفاھيم التسامح والمحبة

لعب المشھد خالل فترة الحكم العثماني، واالنتداب البريطاني على فلسطين دوراً كبيراً في  .٢
ماديا ومعنوياً، في المجاالت االقتصادية والتربوية والصحية، كما  دعم أبناء مدينة طبرية

 .أصبح نقطة استقرار للمسلمين في وجه التواجد اليھودي في المدينة

أشرف على مشھد سكنية بنت الحسين خالل فترة الدولة العثمانية بشكل غير مباشر طاقم  .٣
قضاء طبرية، ومدير دائرة الشام، ومتصرف لواء عكا، وقائمقام  يإداري يتألف من وال

آل المرتضى، وآل  :وممثلين عن عائالت ھي من أكبر عائالت المنطقة مثل. الطابو فيھا
بينما تولى اإلدارة الفعلية عليه واٍل للوقف يساعده مجموعة من الموظفين . الطبري

اب أما خالل فترة حكم االنتد. المحاسب، واإلمام، والكاتب، والمدرسين: المباشرين مثل
م ١٩٤٨م حتى عام ١٩٢١البريطاني، فقد أشرف على المشھد وبشكل غير مباشر منذ عام 

المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى، ممثالً بمدير عام لجنة األوقاف العامة في القدس، 
ومأمور أوقاف لواء الشمال في مدينة عكا، ووكيل أوقاف طبرية، ومفتيھا، وقائمقام قضاء 

سجيل األراضي فيھا، وأعيان يمثلون أكبر عائالت المنطقة مثل آل طبرية، ومدير مكتب ت
بينما تولى اإلدارة الفعلية، وكيل أوقاف مدينة طبرية، بصفته متولي المشھد أو . الطبري
 .وكيله

وقد اتسمت العالقة بين مكونات الھرم اإلداري الوقفي في فلسطين بشكل عام، ومشھد 
اص، بعدم التعاون، والبيروقراطية، وسوء اإلدارة السيدة سكينة بنت الحسين، بشكل خ

 .واإلھمال، والتنازع على الصالحيات

اعتبرت حكومة االنتداب البريطاني أجزاًء من األراضي التي أقيم عليھا المشھد، أراضي  .٤
م قضية ضد المجلس ١٩٣٨أميرية مسجلة باسم الحكومة، ووقفاً غير صحيح، ورفعت عام 

واعتبر األخير مطالبة . ھاتستعادة ھذه األراضي وكسبالى اإلسالمي الشرعي األعل
الحكومة بھذه األراضي محاولة للسيطرة عليھا وتقديمھا لليھود، وخطوة غير شرعية بسبب 

 .تصرف األوقاف بأراضي المشھد منذ زمن طويل، سواء بالزراعة أو اإليجار

                                                 
  .٣٨٦الخالدي، وليد، كي، ص   )١(
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  المصادر والمراجع

 الوثائق .١

 الوثائق غير المنشورة - أ

ة سكينة بنت الحسين، مركز إحياء التراث اإلسالمي، وزارة األوقاف وثائق وقفي -١
، رقم الملف ١٤رقم الصندوق  - :والشؤون والمقدسات اإلسالمية، القدس، فلسطين

  ).م١٩٤٨-١٩٢٢(، ١٠/١/٣/٤٤/١٧

 :وثائق وقفية سكينة بنت الحسين، مكتبة بلدية نابلس، فلسطين -٢

  ).م١٩٢٣-١٨٨٢(، ٢/٤٤/١٧و  ٧/٣/٢/١، رقم الملف ١رقم الصندوق  -أ 

 ).م١٩٣٩-١٩٢٤(، ١٠/٣١/١/٢٤/١١، رقم الملف ٢رقم الصندوق  - ب 

 ).م١٩٤٨-١٩٤٠(، ١/٣٧/١٧و  ٧/٣/٢/٢، رقم الملف ٣رقم الصندوق  - ج 

رقم الصندوق   - :وثائق وقفية سكينة بنت الحسين، مؤسسة األقصى، أم الفحم، فلسطين -٣
 .٣/٤٧/١٧و  ١٠/٣، رقم الملف ٧

 الوثائق المنشورة -  ب

، مطبعة اآلباء ١الدستور الجديد، ترجمة نقوال أفندي نقاش، ط - :ام الطابو فينظ .١
 ).٧٣-٥٩(م، ص١٧٨٣/ھـ١٢٩٠اليسوعيين، بيروت، 

مجموعة التنظيمات العثمانية، ترجمة نوفل أفندي نعمة هللا نوفل،  -:الدستور العثماني .٢
 .م١٨٨٤/ھـ١٤٠٤، المطبعة األدبية، بيروت، لبنان، ١ط

سوريا، مركز الوثائق والمخطوطات، الجامعة األردنية، عمان،  سالنامة والية .٣
 :األردن

  .م١٨٦٨/ھـ١٢٨٥سالنامة والية سوريا للعام  -

  .م١٨٧١/ھـ١٢٨٨سالنامة والية سوريا للعام  -

 .م١٨٧٤/ھـ١٢٩١سالنامة والية سوريا للعام  -

  .م١٨٧٧/ھـ١٢٩٤سالنامة والية سوريا للعام  -

  .م١٨٧٧/ـھ١٢٩٥سالنامة والية سوريا للعام  -

  .م١٨٧٨/ھـ١٢٩٦سالنامة والية سوريا للعام  -

  .م١٨٨٤/ھـ١٣٠٢سالنامة والية سوريا للعام  -

  .م١٩٠٠/ھـ١٣١٨سالنامة والية سوريا للعام  -

  .م١٩٠٨/ھـ١٣٢٦سالنامة والية سوريا للعام  -
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 المصادر .٢

الكامل في  .)م١٢٣٢/ھـ٦٣٠ت( .ابن األثير، أبو الحسن، علي بن أبي الكرم الشيباني -
 ).ت. ب. (، دار صادر، بيروت، لبنان)ط. ب(، )مجلد ١٢( اريخالت

رحالت في لبنان وسورية واألردن  ).م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥. (أرض جلعاد .أوليفانت، لويس -
 .، دار مجدالوي، عمان، األردن١ترجمة أحمد عويدي العبادي، ط .م١٨٨٠وفلسطين 

مقدسة والنوبة رحالت في الديار ال ).م١٩٩٣/ھـ١٤١٤( .بيركھارت، جون لورنس -
 .وزارة الثقافة، عمان، األردن .١ط .ترجمة فيصل أديب أبو غوش .)جزءان( والحجاز

 .ابن تغري بردي، أبو المحاسن، جمال الدين يوسف بن تغري بردي األتابكي -
، دار ١، ط)جزءاً  ١٢( .النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة .)م١٤٦٩/ھـ٨٧٤ت(

. مؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاھرة، مصرالثقافة واإلرشاد القومي، ال
 .م١٩٦٣/ھـ١٣٨٣

الدرر الكامنة في أعيان  .)م١٤٤٨/ھـ٨٥٢ت( .ابن حجر العسقالني، شھاب الدين أحمد -
، دار الكتب الحديثة، مصر، ١، تحقيق محي سيد جاد الحق، ط)أجزاء ٥( .المائة الثامنة

 .م١٩٩٦/ھـ١٤١٧القاھرة، 

 معجم البلدان .)م١٢٢٩/ھـ٦٢٦ت( .د هللا، شھاب الدين ياقوت بن عبد هللالحموي، أبو عب -
 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦ .دار صادر، بيروت، لبنان .٢ط .)مجلدات ٧(

مطبعة  .موجز في أحكام األراضي واألموال غير المنقولة، )ت. ب( .الحنبلي، شاكر -
 .، دمشق، سورية)ط. ب(الترقي، 

، دار الكتاب ١، تحقيق يحيى الخشاب، طةسفرنام) م١٠٦١/ھـ٤٥٣( .خسرو، ناصر -
 .م١٩٧٠/ھـ١٣٩٠الجديد، بيروت، لبنان، 

، )م١٢٨٢/ھـ٩٨١( .ابن خلكان، أبو العباس، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر -
، دار الثقافة، ١، تحقيق إحسان عباس، ط)أجزاء ٨( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

 .م١٩٧٢/ھـ١٣٩٢بيروت، لبنان، 

 )/ھـ١٤٠٤-١٣٠٥(، مذكرات محمد عزة دروزة .م١٩٩٣/ھـ١٤١٤. وزة، محمددر -
  .، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان١، ط)مجلدات ٦(، )م١٩٨٤-١٨٨٧(

سير  .)م١٣٧٤/ھـ٧٤٨ت( .الذھبي، أبو الدرداء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان -
، مؤسسة الرسالة، ٧وط، ط، أشرف على التحقيق شعيب األرناؤ)جزءاً  ٢٥( أعالم النبالء

 .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠بيروت، لبنان، 
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رحلة الحاج الروسي دانيال الراھب في الديار المقدسة م، ١٩٩٢/ھـ١٤١٣. الراھب، دانيال -
، عمان، )ن.ب(، ١ترجمة سعيد البيشاوي، وداوود أبو ھندية، ط .)م١١٠٧-١١٠٦(

 .األردن

، عني كتاب نسب قريش، )م٨٥٠/ـھ٢٣٦ت( .الزبيري، أبو عبد هللا، مصعب بن عبد هللا -
 .م١٩٨٢/ھـ١٤٠٣، دار المعارف، القاھرة، مصر، ٣بنشره، ليفي بروفنسال، ط

، دار سعادت، اسطنبول، )ط.ب(، قاموس تركيم، ١٨٩٩/ھـ١٣١٧. (سامي، شمس الدين -
 .تركيا

الطبقات ، )م٨٤٤/ھـ٢٣٠ت( .ابن سعد، أبو عبد هللا، محمد بن سعد بن منيع البصري -
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢، تحقيق محمد عطا، ط)مجلدات ٧( الكبرى
 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨

، ٣ط .فلسطين العربية بين االنتداب والصھيونية ).م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١. (السفري، عيسى -
 .منشورات وزارة الثقافة الفلسطينية، رام هللا، فلسطين

، )م١٢٩٣/ھـ٦٩٢( .صريابن عبد الظاھر، أبو الفضل، عبد هللا بن عبد الظاھر الم -
، مكتبة الدار العربية ١، تحقيق أيمن فؤاد سيد، طالروضة البھية في خطط المعزية القاھرة

 .م١٩٩٦/ھـ١٤١٧للكتاب، القاھرة، مصر، 

، ١، ط)جزءان( تفسير القمي، )م٩٤٠/ھـ٣٢٩ت(القمي، أبو الحسن، علي بن إبراھيم  -
 .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٨العراق، مركز البيت العالمي للمعلومات، النجف األشرف، 

، تفسير فرات الكوفي، )م٩٦٣/ھـ٣٥٢ت(الكوفي، أبو القاسم، فرات بن إبراھيم بن فرات  -
، دار الكوثر للطباعة والنشر، طھران، إيران، ٤تحقيق محمد علي األردوبادي الغروي، ط

 .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠

ربية المنفصلة عن أحكام األراضي المتبعة في البالد العم، ١٩٢٣/ھـ١٣٤٢المر، دعيبس،  -
 ).ط. ب(، السلطة العثمانية

أحسن ، )م٩٩٠/ھـ٣٨٠ت(المقدسي، أبو عبد هللا، شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر  -
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١، تحقيق أمين  الصناوي، طالتقاسيم في معرفة األقاليم

 .م٢٠٠٢/ھـ١٤٢٤

 ):م١٤٤١/ھـ٨٤٥ت(المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي  -

، لجنة التأليف ١، تحقيق محمد مصطفى زيادة، ط)جزءاً  ١٤( السلوك لمعرفة دول الملوك -
   .م١٩٥٦والترجمة والنشر، القاھرة، مصر، 
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، ١، تحقيق جمال الدين الشيال، ط)أجزاء ٣( اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطميين الخلفا -
لشؤون اإلسالمية، القاھرة، مصر، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، المجلس األعلى ل

 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨

، مطبعة ٢، ط)أجزاء ٤( تاريخ جبل نابلس والبلقاءم، ١٩٧٥/ھـ١٣٩٥النمر، إحسان،  -
 .جمعية عمال المطابع التعاونية، نابلس، فلسطين

، تحقيق اإلشارات إلى معرفة الزيارات، )م١٢١٥/ھـ ٦١١(الھروي، علي بن أبي بكر  -
 .م١٩٥٣/ھـ١٣٧٣، المعھد الفرنسي، دمشق، سورية، ١، طجانين سورديل تومين

  المراجع باللغة العربية .٣

االستيطان اليھودي والعرب : دعوى نزع الملكية" ).م١٩٨٦/ھـ١٤٠٧. (أفنيري، أريه -
دار الجليل للطباعة والنشر، عمان،  .ترجمة بشير البرغوثي .١ط ".م١٩٤٨- ١٨٧٨
 .األردن

- ١٨٥٨ملكية األراضي في متصرفية القدس " ).م١٩٩٦/ھـ١٤١٧. (أبو بكر، أمين -
 .مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، األردن . ١ط ". م١٩١٨

 .٣ط . )جزءان( "والية بيروت" ).م١٩٨٧/ھـ١٤٠٨. (وبھجت، محمد .التميمي، محمد -
 .دار لحد خاطر، بيروت، لبنان

المجلس  الحاج امين الحسيني، مفتي القدس ورئيس" ).م١٩٩٤/ھـ١٤١٥. (جبارة، تيسير -
دار الفرقان  .١ط ".م١٩٣٧- ١٩٢١دراسة في نشاطاته اإلسالمية : اإلسالمي األعلى

 .للطباعة والنشر، إربد، األردن

علماء دمشق وأعيانھا في القرن " ).م١٩٩١/ھـ١٤١٢. (وأباظة، نزار .الحافظ، محمد -
لفكر، ودار ا .دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان .١ط .)جزءان( "الثالث عشر الھجري

 .دمشق، سورية

 ".م١٩٤٨-١٩١٨ملكية األراضي في فلسطين ). "م١٩٩٨/ھـ١٤١٩. (الحزماوي، محمد -
 .مؤسسة األسوار، عكا، فلسطين .١ط

 .)ط. ب( ".المنھل الصافي في الوقف وأحكامه" ).م١٩٨٢/ھـ١٤٠٣( .الحسيني، محمد -
 .وكالة أبو عرفة، القدس، فلسطين

سمير  :تدقيق .حسني زينة :ترجمة .كي ال ننسى ).م١٩٩٧/ھـ١٤١٨. (الخالدي، وليد -
 .، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان١ط .الديك

، مكتبة لبنان، ١ط ".معجم المصطلحات الصوفية" ).م١٩٩٣/ھـ١٤١٤( .أبو خزام، أنور -
 .بيروت، لبنان
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، ١ط ".معجم المصطلحات واأللقاب التاريخية). "م١٩٩٦/ھـ١٤١٧( .الخطيب، مصطفى -
 .ؤسسة الرسالة، بيروت، لبنانم

منشورات بنك  .١ط ".١٩٢١-١٨٦٤السلط وجوارھا ). "م١٩٩٤/ھـ١٤١٥( .داود، جورج -
 .األعمال، عمان، األردن

دار الطليعة،  .٤ط .)جزءاً  ١١( "بالدنا فلسطين" ).م١٩٨٨/ھـ١٤٠٩( .الدباغ، مصطفى -
 .بيروت، لبنان

تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين سياسة إسرائيل " ).م١٩٩٢/ھـ١٤١٣( .دمبر، مايكل -
 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان .١ط ".م١٩٨٨- ١٩٤٨

دراسة في : التكوين التاريخي لألمة العربية" ).م١٩٨٥/ھـ١٤٠٦( .الدوري، عبد العزيز -
 .دار المستقبل العربي، القاھرة، مصر .)ط. ب( ".الھوية والوعي

 .١ط ".بلدانية فلسطين العربية"  ).م١٩٩٧/ھـ١٤١٨( .مرمرجي. س.الدومنكي، أ -
 .منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

إقطاعية طبرية ودورھا في الصراع الصليبي " ).م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧( .دويكات، فؤاد -
مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر  .١ط ".م١٢٩١-١٠٩٩/ھـ٦٩٠-٤٩٢: اإلسالمي

 .ومكتبة المتنبي، الدمام، المملكة العربية السعودية .ربد، األردنوالتوزيع، إ

- ١٢٥٥تاريخ الحياة االجتماعية في لواء دمشق "  ).م١٩٩٢/ھـ١٤١٣. (الزواھرة، تيسير -
 .جامعة مؤتة، مؤتة، األردن .١ط ". م١٨٦٤-١٨٤٠/ھـ١٢٨٢

ثالث روض البشر في أعيان دمشق في القرن ال" ).م١٩٤٦/ھـ١٣٦٥. (الشطي، محمد -
 .مطبعة دار اليقظة العربية، دمشق، سورية .)ط. ب( ". ھـ١٣٠٠- ١٢٠١عشر 

 ".م١٨٨٢-١٨٥٦تحوالت جذرية في فلسطين " ).م١٩٨٨/ھـ١٤٠٩( .شولش، الكزاندر -
 .كامل العسلي، منشورات الجامعة األردنية، عمان، األردن :ترجمة. ١ط

المطبعة التجارية  .١ط ".فلسطين وتجديد حياتھا" ).م١٩١٩/ھـ١٣٣٨. (صالح، حنا -
 .األمريكية، نيويورك، أمريكيا

- ٦٤٨تاريخ المماليك في مصر والشام " ).م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠( .طقوش، محمد -
 .دار النفائس للبطاعة والنشر، بيروت، لبنان .٢ط ". م١٥١٧-١٢٥١/ھـ٩٢٣

، القدس، )ن.ب( .١ط ".المفصل في تاريخ القدس" ).م١٩٦١/ھـ١٣٨١. (العارف، عارف -
 .فلسطين

 ".قاموس الكتاب المقدس" ). م١٩٧١/ھـ١٣٩١( .وآخرون .)محرر(عبد الملك، بطرس  -
 .مجمع الكنائس في الشرق األدنى، بيروت، لبنان .٢ط
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فلسطين في خمسة قرون من الفتح اإلسالمي حتى "  ).م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١. (عثامنة، خليل -
 .بيروت، لبنان مؤسسة الدراسات الفلسطينية،. ١ط ". )م١٠٩٩-٦٣٤(الغزو اإلفرنجي 

مؤسسة  .١ط ".المواقع الجغرافية في فلسطين" ).م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦. (عراف، شكري -
  .الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان

طبقات األنبياء واألولياء الصالحين في األراضي "  ).م١٩٩٣/ھـ١٤١٤. (عراف، شكري -
  .مطبعة إخوان مخول، ترشيحا، فلسطين .١ط .)جزءان( "المقدسة

منشورات دار  .١ط ".نابلس في العصر المملوكي" ).م١٩٩٠/ھـ١٤٢٠. (رئيسة العزة، -
 .الفاروق، نابلس، فلسطين

 ".تراث فلسطين في كتابات عبد هللا مخلص" ).م١٩٨٦/ھـ١٤٠٧. (العسلي، كامل جميل -
 .صامد، عمان، األردن-دار الكرمل .١ط

منشورات  .١ط ".مملوكينيابة غزة في العھد ال" ). م١٩٨٦/ھـ١٤٠٧. (عطا هللا، محمود -
 .دار اآلفاق الجديدة، بيروت، لبنان

- ١٢٨١لواء عكا في عھد التنظيمات العثمانية ). "م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠( .غنايم، زھير -
 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان .١ط ". م١٩١٨-١٨٦٤/ھـ١٣٣٧

ن في الوسيط في تاريخ فلسطي" ).م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠. (وحسين، محسن .فوزي، فاروق -
 .دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن .١ط ". العصر اإلسالمي الوسيط

تاريخ األدب الجغرافي " ).م١٩٦١/ھـ١٣٨١. (كراتشكوفسكي، إغناطيوس يوليانوفتش -
جامعة الدول العربية، القاھرة،  .صالح الدين عثمان ھاشم :ترجمة. ١ط .)جزءان( "العربي
 .مصر

الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الھجري أو عصر " ).م١٩٦٧/ھـ١٣٨٧. (متز، أدم -
دار الكتاب  .محمد عبد الھادي أبو ريدة :تعريب. ٤ط، )جزءان( "النھضة في اإلسالم

 .العربي، بيروت، لبنان

مشھد اإلمام علي في النجف وما به من الھدايا ). "م١٩٦٩/ھـ١٣٨٩. (محمد، سعاد -
 .مصر دار المعارف، القاھرة، .١ط ."والتحف

- ١٨٠٠أعالم فلسطين في أواخر العھد العثماني " ).م١٩٨٦/ھـ١٤٠٧. (مناع، عادل -
 .جمعية الدراسات العربية، القدس، فلسطين . ١ط ". م١٩١٨

دار  .١ط ".تاريخ بيت المقدس في العصر المملوكي" ).م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٦. (النقر، محمد -
 .البداية للطباعة والنشر، عمان، األردن
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