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(((

نحو رؤية للخروج من "امليكرو  -تاريخ" إىل "املاكرو  -تاريخ"

جا
وثائق أوقاف القدس بوصفها مصد ًرا تاريخ ًّيا أمنوذ ً

Towards an Exit Plan from Micro- to Macro-History
the Documents of the Jerusalem Waqf as a Historical Source

مقدمة
مهما لدراسة تاريخ املجتمعات املحلية للمدن العربية خالل العصور املختلفة ،خاصة اإلسالمية منها.
ُتعترب الوثائق الوقفية
ً
مصدرا ًّ

وهذا يعود إىل املكانة التي تمتع بها الوقف ،سواء اإلسالمي أو غري اإلسالمي((( ،يف املجتمعات املختلفة ،ليس خالل الفرتات اإلسالمية
أيضا؛ إذ لم يكن اإلسالم ِ
مبتك ًرا للوقف ،بل كان الوقف معرو ًفا يف الحضارات القديمة قبل
فحسب ،بل خالل الفرتات السابقة لها ً
مؤسساتيا ُي ّلبي االحتياجات والرضورات املجتمعية وفق القانون اإلسالمي.
نظاما
اإلسالم(((،
وتطور ليصبح ً
ّ
ًّ
اجتماعيا
تعدد املصادر األولية األساسية للتأريخ للمجتمعات املدنية العربية واإلسالمية بكل رشائحها النخبوية واملهمشة
ورغم ّ
ًّ

وفقهيا خالل العرصين الحديث واملعارص ،تعترب الوثائق الوقفية بأنواعها املتعددة واملتحولة واملتجددة
وقضائيا
وثقافيا
ومدنيا
واقتصاديا
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ

و"شد املسكة"،
 الوقفيات ،والتولية ،واإلجارة بأنواعها املختلفة ،و"االستبدال" ،و"الحكر" ،و"الخلو املرصد الرشعي" ،و"املقاطعة"،ّ

وكشوفات اإليرادات واملرصوفات الوقفية ،واالعتداءات والشكاوى ،والفرمانات السلطانية ،و"املُساقاة" ،و"املُغارسة" و"املُزارعة" -
أن هذه الوثائق ،بشك َليها املكتوب واملنقوش،
املصدر
األهم للمؤرخ ملا تتميز به من صفات كالصدقية وصعوبة التزوير .ويعود هذا كله إىل ّ
َ
ّ

شفويا رغم أهمية الرواية الشفوية .وهذا ما يدفعنا
تاريخيا ،ولم تتوارثها األجيال باعتبارها رواية شفوية أو تراثًا
مصدرا
لم ُتكتب بوصفها
ًّ
ً
ًّ

إىل التفكري يف رضورة استخدام هذا النوع من املصادر يف كتابة التاريخ "املاكرو  -تاريخ" بش ّتى مفاصله وإشكالياته ،وعدم االقتصار فقط
يتفرع منها يف املجتمعات العربية املحلية.
ضيق لتناول املسائل الوقفية وما ّ
عىل استخدامها يف إطار "ميكرو  -تاريخي" ّ

تاريخيا ،فما أهميتها يف التأريخ للمجتمعات
مصدرا
أن هذه الوثائق لم ُتكتب بوصفها
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ،بما ّ
ً
ًّ

املحلية؟ وكيف ُتساهم يف الخروج من امليكرو  -تاريخ إىل املاكرو  -تاريخ((( يف كتابة التاريخ املحيل للمجتمعات العربية؟ وما حيثيات
1
2

أستاذ التاريخ يف جامعة بريزيت ،فلسطني.

History Professor at Birzeit University, Palestine.

حول األوقاف اليهودية واملسيحية ،ينظر:

Sabine Mohasseb Saliba (ed.), Les fondations pieuses waqfs chez les chrétiens et les juifs: Du moyen âge à nos jours (Paris: Geuthner, 2016).

 3زياد املدين ،أوقاف القدس يف القرن السابع عرش امليالدي (عمان :وزارة الثقافة ،)2018 ،ص 27-25؛ إبراهيم البيومي غانم ،األوقاف واملجتمع والسياسة يف مرص
(القاهرة :مدارات لألبحاث والنرش ،)2015 ،ص .86-85
4

حول هذه املفاهيم ،ينظر:

Istvan M. Szijarto & Sigudur Magnusson, What is Microhistory? Theory and Practice (London/ New York: Routledge, 2013).
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ومكنونات هذه الوثائق؟ وما اإلشكاليات التي تواجه املؤرخ عند استخدام هذا النوع من املصادر؟ هذا كله ما تحاول هذه الدراسة
حية ومتنوعة من هذه الوثائق ،ووضعها يف إطار التحليل الشبيك والباراسيكولوجي
معالجته والوقوف عليه ،عرب استخدام نماذج ّ
ومعالجتها وفق السببية التاريخية .وتتناول هذه الدراسة ذلك اعتما ًدا عىل وثائق أوقاف القدس بوصفها حالة دراسة.

أول :القدس بوصفها حالة دراسة :األسباب واملربرات
ً
مهما لدراسة التاريخ املحيل للقدس خالل الفرتات التاريخية املخلتفة ،وهذا يعود إىل املكانة التي
ُتعترب الوثائق الوقفية
ً
مصدرا ًّ

أيضا.
ين ً
يتم ّتع بها الوقف يف املجتمعات املختلفة ،ليس فقط خالل الفرتات اإلسالمية ،بل خالل التاريخ الحديث واملعارص واآل ّ

أساسية من ركائز املجتمع
ونظرا إىل قدسية مدينة القدس لدى الديانات السماوية الثالث ،فقد اع ُت ِب الوقف يف هذه املدينة ركيزة
ً
ّ

املدين ،خاصة يف غياب دور الدولة الخدمايت ،سواء يف دول الخالفة أو يف الدول السلطانية كاململوكية والعثمانية .ولهذا ال نستغرب
االنتشار الواسع لألوقاف يف القدس ،التي حظيت بشهرة كبرية يف العالم اإلسالمي ،بمنشآتها الوقفية الدينية والتعليمية واالقتصادية
نشئت يف القدس أو التي ُأ ِ
واالجتماعية والخريية ،سواء تلك التي ُأ ِ
نشئت خارجها لخدمة القدس ومجتمعها املدين(((.
واقتصاديا
اجتماعيا
وبسبب محدودية املصادر األولية األساسية للتأريخ للمجتمع املدين املقديس بكل رشائحه النخبوية واملهمشة
ًّ
ًّ

وثقافيا ،خاصة خالل الفرتات اإلسالميةُ ،تعترب الوثائق الوقفية بأنواعها املتعددة واملتحولة واملتجددة ،املصدر األهم لهذه املسألة.
ًّ

متزايدا بالوثائق الوقفية التي أصبحت تم ّثل لدى الباحثني يف تاريخ القدس ،خاصة يف
اهتماما
شهدت السنوات الثالثون األخرية
ً
ً

أهم مصادر التأريخ للمؤسسات الوقفية يف القدس ،ودور هذه املؤسسات يف الحياة الثقافية والخريية
العهد العثماين واالستعماري ،أحد ّ

واالقتصادية والعمرانية .وال ّ
ً
خاصة وفلسطني
أن هذا االهتمام املتزايد بالكتابة عن األوقاف اإلسالمية وغري اإلسالمية يف القدس
شك يف ّ

ً
عامة((( ،يمكن أن نعتربه اعرتا ًفا بالدور الكبري الذي اضطلعت به األوقاف يف تاريخ القدس عرب الحقب اإلسالمية؛ حيث ظهرت العديد
من الدراسات الجا ّدة األكاديمية التي تناولت أوقاف القدس عرب العصور انطال ًقا من الوثائق الوقفية(((.

متعددة من تاريخ القدس العثمانية ،أسقطت الوثائق الوقفية من
ويف املقابل ،هنالك الكثري من الدراسات التي ّأرخت لجوانب
ّ

سجالت املحاكم الرشعية
مصادرها رغم اعتمادها عىل العديد من املصادر األولية املتنوعة ،سواء األرشيفات العثمانية واألجنبية ،أو ّ

 5ينظر يف هذا السياق :سامي محمد الصالحات" ،األوقاف املقدسية يف العالم ودورها يف دعم مدينة القدس" ،يف :عزيز العصا [وآخرون] (محررون) ،وقائع املؤتمر
األكاديمي الرابع :الوقف اإلسالمي يف القدس (القدس :الهيئة اإلسالمية العليا ،)2018 ،ص .53-18
6

حول األوقاف غري اإلسالمية يف القدس خالل الحقبة العثمانية ،ينظر:

7

من هذه الدراسات نذكر :عبلة املهتدي ،أوقاف القدس يف زمن االنتداب الربيطاين (عمان :دار مجدالوي للنرش والتوزيع)2005 ،؛

Musa Sroor, "Les waqfs chrétiens et juifs à Jérusalem aux XIXe siècle: Etude analytique, critique et comparative," in: Saliba (ed.), pp. 215-33.

Michael Dumper, Islam and Israel: Moslem Religious Endowments and the Jewish State (Washington, DC: Institute for Palestine Studies,
1994); Yitzhak Reither, Islamic Endowments in Jerusalem under British Mandate (London: Frank Cass, 1996); Amy Singer, Constructing
Ottoman Beneficence: An Imperial Soup Kitchen in Jerusalem (New York: University of New York Press, 2002); Musa Sroor, Fondations
pieuses en mouvement: De la transformation des statuts de propriété des biens waqfs à Jérusalem (1858-1917) (Beirut: Institut Français du
Proche-Orient IFPO; Aix-en-Provence: IREMAM, 2010).
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أن أهمية الوثائق الوقفية
وسجالت البلدية ،أو أدب الرحالة وكتب املذكرات والسري الذاتية((( .ويمكن أن ُيف ََّس ذلك باعتقاد البعض ّ
ّ
تقترص فقط عىل التأريخ للمسألة الوقفية.

ثانيًا :الوثائق الوقفية :املفهوم واملضمون
نقصد بالوثائق الوقفية تلك الوثائق املتعلقة بشؤون األوقاف .وتبدأ باألساس فيما ُيعرف بتسميته "الوقفية" أو "كتاب الوقف"،

أيضا ّ
يتفرع من هذه الوقفية من عقود وحجج أخرى ،مثل :عقود التولية ،واإلجارة بأنواعها املختلفة ،واالستبدال،
وتشمل ً
كل ما ّ

وشد املسكة ،والكردار ،واملُساقاة ،واملُغارسة ،واملُزارعة ،وكشوفات اإليرادات واملرصوفات
والحكر ،والخلو املرصد الرشعي ،واملقاطعةّ ،

وتسجل هذه الوثائق يف سجالت املحاكم
الوقفية ،واالعتداءات والشكاوى ،والفرمانات السلطانية املتعلقة بالشؤون الوقفية وغريها.
ّ

األول عن إصدارها ومتابعة شؤونها بعد املتو ّلني((( .ولهذا ُتعترب سجالت القايض الرشعي أو
الرشعية ،ويعترب القايض الرشعي املسؤول ّ

سجالت املحاكم الرشعية املكان الرئيس لهذه الوثائق.

تتضمن الوثائق الوقفية معلومات مفصلة عن العقار الوقفي ،من حيث تأسيسه وتسيريه واالستفادة منه واملحافظة عليه ،وما قد
يطرأ عليه من إجراءات تتعلق بتوارث املنفعة أو طرق استغالله ،ورشوط الواقف ،وأهدافه ،واالعتداءات عىل عائداته وعقاراته .وهذا ما
ُيضفي عىل الوقف صفة الديمومة ،والتواصل الضامن لبقائه ،ورضورة الحفاظ عليه ،وااللتزام بتنفيذ رشوط الواقف ،مهما طال الزمان

وتعددت األجيال.

أيضا ،بالواقف /الواقفة وباملنتفعني من الوقف .كما تشتمل عىل مواصفات امللكية املوقوفة وأنواعها
و ُت َع ِر ُف الوثائق الوقفيةً ،

ومكانها وحدودها وكيف آلت إىل الواقف .هذا إضافة إىل أ ّنها تتضمن الرشوط واإلجراءات القانونية التي تقتضيها األحكام القضائية،
أيضا ما يتضمن معلومات وحقائق تتعلق باستغالل العقار
والتي ُتصاغ وفق أحد املذاهب الفقهية املختلفة التي يرتئيها الواقف .ومنها ً
الوقفي ،وغريها من املعلومات املتعلقة برتميمه وعائداته.
8

ينظر عىل سبيل املثال:

Yehoshua Ben-Arieh, Jerusalem in the Nineteenth Century, vol. 1: The Old City (Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi Institute, 1984); Alexander
Scholch, Palestine in Transformation 1856-1882 (Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1993); Khaled Safi, The Egyptian Rule in
;)Palestine 1830-1841: A Critical Reassessment (Berlin: Mensch & Buch Verlag, 2004

أحمد حسني الجبوري ،القدس يف العهد العثماين  :1799-1640دراسة سياسية عسكرية إدارية اقتصادية اجتماعية ثقافية (عمان :دار الحامد للنرش والتوزيع،
)2011؛ عادل مناع ،تاريخ فلسطني يف أواخر العهد العثماين  ،1918-1700ط ( 2بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية)2003 ،؛ محمود الشناق ،العالقات بني العرب
واليهود يف فلسطني ( 1914-1876حلحول :مطبعة بابل الفنية)2005 ،؛ عبد القادر سطيح ،القدس العثمانية  :1757-1700دراسة يف التطورات اإلدارية (ريغا :نور
للنرش.)2018 ،
9

وأيضا املساهمة يف إضاعته ،ينظر:
حول دور القضاة يف إدارة شؤون الوقف ً

Musa Sroor, "Les juges et la privatisation des biens waqfs à Jérusalem au XIXème siècle," Arab Historical Review for Ottoman Studies,
no. 37-38 (December 2008), pp. 329-347.
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ثالثًا :من امليكرو  -تاريخ إىل املاكرو  -تاريخ :دالالت وإيحاءات
ً
استكمال للدراسة التي أنجزها املؤرخ الجزائري نارص الدين سعيدوين بعنوان "وثائق األوقاف باألرشيف
تأيت هذه الدراسة

أعدها املؤرخ محمد األرناؤوط حول وثائق
الجزائري وإمكانية استغاللها يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي للجزائر"((( ،وتلك التي ّ
مصدرا للتعرف إىل الحياة الزراعية يف ضواحي دمشق خالل العرص العثماين(((.
الوقف بوصفها
ً

مصدرا لدراسة قضايا الوقف وأحكامه
ُع ّرفت وثائق األوقاف عىل نطاق واسع بني األكاديميني ،من مؤرخني وغري مؤرخني ،بوصفها
ً

عام((( ،أو دراسة تطبيقاته العملية يف الواليات واملدن العربية واإلسالمية((( .كما ُع ِقدت خالل
يف القانون اإلسالمي عىل نحو
ّ
نظري ّ
السنوات األخرية عرشات امللتقيات العلمية الدولية يف دول عربية وأجنبية لتناول مسائل الوقف وقضاياه .ونتج من هذه امللتقيات العديد
أيضا للحديث عن دور الوقف يف الحياة اليومية للمجتمعات املحلية يف املدن
من الدراسات الجادة((( .كما اس ُتخدمت هذه الوثائق ً

والواليات العربية واإلسالمية ،سواء يف املرشق((( أو املغرب((( ،عرب العصور املختلفة .كما اعتمد بعض األكاديميني عىل هذه الوثائق عند
تناول املسائل املتعلقة بامللكية العقارية وإشكالياتها وتفرعاتها(((.

 1نارص الدين سعيدوين" ،وثائق األوقاف باألرشيف الجزائري وإمكانية استغاللها يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي للجزائر" ،املجلة التاريخية املغاربية ،السنة ،26
العددان ( 94-93أيار /مايو  ،)1999ص .270-257

2

محمد األرناؤوط ،الوقف يف العالم اإلسالمي ما بني املايض والحارض (بريوت :جداول للنرش والتوزيع ،)2011 ،ص .276-245

تعد باملئات؛ نذكر منها عىل سبيل املثال :سامي الصالحات ،الوقف بني األصالة
 3الدراسات املنشورة بلغات مختلفة ،والتي تتناول الوقف وأحكامه يف الرشيعة اإلسالميةّ ،
رشعا وقانونًا ،ط 2
واملعارصة :دراسة متخصصة يف رصيد العمل الوقفي املؤسيس (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون)2014 ،؛ وليد رمضان عبد التواب ،الوقف
ً
(القاهرة :دار شادي للموسوعات القانونية.)2009 ،
 4نرشت مئات الدراسات األكاديمية حول هذه القضايا ،ينظر ً
مثل :عيىس بوراس ،توثيق الوقف العقاري يف الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري :وقف سيدي بنور
نموذج تطبيقي (الجزائر :جمعية الرتاث.)2012 ،

 5ينظر عىل سبيل املثال وقائع مؤتمرات منشورة :عزيز العصا [وآخرون] (محررون)؛ محمد عدنان البخيت (محرر) ،األوقاف يف بالد الشام منذ الفتح العريب اإلسالمي
إىل نهاية القرن العرشين :املؤتمر الدويل السابع لتاريخ بالد الشام 21-17 ،شعبان  1427هـ 14-10 /أيلول ( 2006عمان :الجامعة األردنية)2009 ،؛

Miura Tora (ed.), Comparative Study of the Waqf from the East Dynamism of Norm and Practices in Religious and Familial Donations (Tokyo:
Toyo Bunko, 2018); Saliba (ed.).

6

ينظر عىل سبيل املثال :زياد املدين ،أوقاف القدس يف القرن الثامن عرش امليالدي (عمان :وزارة الثقافة)2011 ،؛

Randi Deguilhem, "On the Nature of the Waqf: Pious Foundation in Contemporary Syria," in: Randi Deguilhem & Abdelhamid Hénia (eds.),
Les fondations pieuses (waqf) en Méditerranée: Enjeux de société, enjeux de pouvoir (Koweït: La Fondation Publique des Awqaf du Koweït,
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بعيدا عن تناول مسائل الوقف
مصدرا
ولكن من املالحظ ندرة استخدام هذه الوثائق ،بوصفها
تاريخيا للتأريخ للمجتمعات املحليةً ،
ً
ًّ

مقترصا عىل األوقاف ودورها
وأحكامه الفقهية؛ حيث بقي استخدام هذه الوثائق يف إطار ميكرو  -تاريخي فقهي قانوين ضيق غري شمويل،
ً

يف املجتمعات املحلية سواء عىل الصعيد االجتماعي ،أو االقتصادي ،أو الديني ،أو القضايئ  ...إلخ .بينما نتناىس ،نحن األكاديميني،
املهم عند كتابة التاريخ باملنظور األشمل ،أي املاكرو  -التاريخي ،بش ّتى تفرعاته ،معتمدين باألساس عىل مصادر تاريخية
هذا املصدر
ّ

والس َي الذاتية،
كالسيكية تختلف باختالف املوضوع واختالف قدرات املؤرخ املعرفية واللغوية مثل :املخطوطات التاريخية ،واملذكراتِّ ،
واليوميات ،وكتب األعالم والرتاجم ،وأدب الرحالة ،والوثائق الرسمية والتقارير املحلية واألجنبية كالفرمانات واألحكام السلطانية
وتقارير القنصليات األجنبية ،والصحافة ،والتاريخ الشفوي ،والكتابات النقشية والجنائزية ،وسجالت القضاة وغريها.

تؤرخ للمدن العربية
ً
وخروجا عن هذا النمط ،ظهرت يف السنوات القليلة املاضية دراسات أكاديمية لنيل الدرجات الجامعية العليا ّ

اعتما ًدا عىل وثائق الوقف((( ،أي اعتماد منهج املاكرو  -تاريخ ،ولكن ما ُيؤخذ عليها أ ّنها لم تعتمد عىل املصادر األولية عىل نحو متوازن

وشمويل ،بل اعتمدت باألساس عىل وثائق األوقاف أكرث بكثري من اعتمادها عىل املصادر التاريخية الكالسيكية املُتعارف عليها الواردة
الذكر .ومن هنا تدعو هذه الدراسة إىل االعتماد عىل وثائق األوقاف ،بالتوازي مع املصادر التاريخية األخرى ،ال الرتكيز عىل مصدر

تنبهوا يف وقت مبكر إىل أهمية وثائق األوقاف
وتهميش آخر .وهذا ما ينسجم مع منهج عدد من املؤرخني العرب واألجانب الذين ّ
تاريخيا ،واستغاللها يف التأريخ لغري املسائل الوقفية .ويف هذا السياق ،أشري إىل دراسات املؤرخ التونيس عبد الحميد
مصدرا
بوصفها
ً
ًّ

هنية حول تاريخ تونس الحديث واملعارص( ،((1ودراسات أندريه ريمون حول مدينتي حلب والقاهرة يف العهد العثماين( ،((1ودراسات
جون بول باسكوال حول دمشق يف القرن السادس عرش( ،((1ودراسات أنطوان عبد النور حول سورية يف العهد العثماين( ،((1ودراسات

محمد األرناؤوط حول املدن البلقانية ونشوء املدن الجديدة يف البوسنة( .((1يف حني ظهرت مئات الدراسات حول التاريخ االجتماعي

واالقتصادي والثقايف واإلداري والسيايس للواليات واملدن واملجتمعات العربية واإلسالمية خالل العرصين الحديث واملعارص ،ولم
ربما إىل عدم معرفة أهمية هذه الوثائق للتأريخ ملوضوعات دراساتهم.
تعتمد من قريب أو بعيد عىل هذه الوثائق ،وهذا يعود ّ

إن دراسة وتحليل وثائق األوقاف بأنواعها املختلفة ُتظهر لنا أهميتها يف الدراسات التاريخية ويف اآلفاق البحثية التي تنري بها طريق

أن أغلب ما ُكتب عن تاريخ املدن العربية،
املؤرخني .والسؤاالن اللذان يطرحان هنا :ملاذا؟ وكيف؟ ولإلجابة عنهما ال بد من اإلشارة إىل ّ
أساسا األحداث السياسية وأبعادها الخارجية يف
ين ،اع ُتمد فيه عىل مصادر ومراجع تتناول
خاصة خالل التاريخ الحديث واملعارص واآل ّ
ً

السياسة الدولية؛ ما جعل هذه الكتابات التاريخية تعكس التفاعالت السياسية للنظم والبنى السياسية واإلدارية للمجتمعات املحلية
 9من هذه الدراسات نذكر :ودان بوغفالة ،التاريخ االقتصادي واالجتماعي ملدينتي املدية ومليانة يف العهد العثماين :دراسة من خالل وثائق األوقاف (سيدي
بلعباس :مكتبة الرشاد للطباعة والنرش والتوزيع)2013 ،؛

Mounira Abdelhariz Tarchoun, "Sfax ville tunisienne à l'époque ottomane: Sa topographie, son histoire urbaine, sociale, économique et ses
waqfs," PhD. Dissertation, Université Aix-Marseille, Aix-en-Provence, France, 2018.
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وأبعادها ومؤثراتها الخارجية بني املركز واملحيط يف فضاءات بعيدة عن مركزية املفاعيل الذاتية للمجتمعات املحلية .وهذا األمر يتط ّلب
إعادة كتابة التاريخ من خالل مصادر ووثائق جديدة؛ ما يوجب عىل الباحث الرجوع إىل وثائق األوقاف الستقراء وتحليل مضمونها

التاريخي ،وفهم دالالتها االجتماعية واالقتصادية والثقافية والروحية ،من دون تغييب الدالالت واألبعاد السياسية .كما أن التحليل
الشبيك والباراسيكولوجي لوثائق األوقاف يظهر لنا ارتباط السيايس بالديني والخريي والعلمي ،وارتباط الروحي بالحيز املكاين .وإذا

استقرأنا وثائق أوقاف األيوبيني يف القدس( ((1واستنبطنا منها الدوافع السياسية ،رغم عدم إشارة الوثائق إىل السيايس وتركيزها عىل
مكانيا،
الروحي الخريي ،ألدركنا ملاذا أنشأ صالح الدين أعظم مؤسساته الوقفية يف القدس ،واالعتبارات السياسية والدينية لتحديدها
ً

أهم مصدر للتأريخ ملسائل غري وقفية للقدس خالل تلك الفرتة .وينسحب األمر نفسه عىل
وألصبحت وثائق أوقاف األيوبيني يف القدس ّ
الفرتات التاريخية الالحقة.

خصوصا ،تكتيس وثائق األوقاف أهمية .وقد كتب الكثريون حول القضية
عموما والقدس
ويف التاريخ املعارص واآلين لفلسطني
ً
ً

الفلسطينية ،ومسألة الهوية والحقوق الفلسطينية التاريخية ،والهجرات الصهيونية ،واالستيطان الصهيوين ،واالنتداب الربيطاين،

ومسألة التهويد ،واملقاومة الفلسطينية بأشكالها .لكن لم يكن لوثائق أوقاف القدس خاصة وفلسطني عامة أو وثائق أوقاف العالم
ولكن السؤال الذي قد يطرحه البعض :ما فائدة وثائق
العريب واإلسالمي أي نصيب يف املصادر التي اع ُتمد عليها يف هذه الدراسات.
ّ

األوقاف للكتابة حول تلك القضايا البعيدة ّ
كل البعد عن األوقاف؟ إذا عدنا إىل ما قبل قانون األرايض العثماين لعام  ،1858أي قبل ظهور

وأن املادة الرابعة من هذا القانون نزعت صفة الوقف عن
أن معظم أرايض فلسطني كانت أوقا ًفاّ ،
ما يعرف بالقضية الفلسطينية ،نرى ّ
خاصة لعائالت إقطاعية مثل عائلة رسسق
جزء كبري منها وسمحت بتمليكها للمنتفعني بها(ّ ،((1
جزءا ً
تحول إىل ملكيات ّ
وأن ً
كبريا منها ّ

جزءا من هذه األرايض الوقفية سيطرت عليه العصابات الصهيونية وأنشأت
اللبنانية التي باعت أمالكها للحركة الصهيونية( .((1كما ّ
أن ً

ضدها يف محاكم االنتداب الربيطاين ،ولم يصدر حكم قضايئ حتى اآلن
وأن هنالك قضايا ُرفعت ّ
عليه مستوطنات من دون تم ّلكّ ،
لصالح الحركة الصهيونية مثل أرايض قري َتي العباسية وعني كارم الوقفي َتني( .((1كما ال ننىس دور وثائق األوقاف املكتوبة واملنقوشة

التي تثبت عروبة القدس وإسالميتهاُ ،
هوي ًة
بطرزها املعمارية ،وأسواقها ،ومؤسساتها ،وأماكنها الدينية والعلمية والخريية ،التي تجسد ّ

بعيدا عن الخطاب السيايس والديني العاطفي الذي ال يستند إىل دالئل
يمر عليها قانون التقادم ً
ال يمكن تجاهلها أو نكرانها ،وال ّ

مهم يف مقاومة سياسات التهويد وعمليات البيع والرشاء ،وحالت دون نقل الكثري من
علمية( .((1كما ّ
أن هذه الوثائق اضطلعت بدور ّ
ملكية عقارات القدس إىل الحركة الصهيونية.

 15حول وثائق األوقاف األيوبية يف القدس ينظر :محمد أبرشيل ومحمد داود التميمي (تحقيق وتقديم) ،أوقاف وأمالك املسلمني يف فلسطني يف ألوية غزة ،القدس،
الرشيف ،صفد ،نابلس ،عجلون حسب الدفرت رقم  522من دفاتر التحرير العثمانية املدونة يف القرن العارش الهجري (إسطنبول :مركز األبحاث للتاريخ والفنون
والثقافة اإلسالمية)1982 ،؛ كامل جميل العسيل ،وثائق مقدسية تاريخية ،مج ( 1عمان :الجامعة األردنية.)1983 ،
16
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17

تيسري جبارة ،تاريخ فلسطني (عمان :دار الرشوق ،)1998 ،ص .205

19
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et Historique, Université de Mascara, Algérie, 2014), pp. 5-30.
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أن معظم ما ُك ِتب عن التاريخ املحيل للمدن العربية هو غري السيايس ،كالتاريخ االجتماعي واالقتصادي واإلداري
كما ُيالحظ ّ

مصدرا
نادرا ما اعتمدت عىل وثائق الوقف بوصفها
والقضايئ  ...إلخ .ورغم تنوع ّ
ً
وتعدد املصادر األولية التي تم االعتماد عليها ،فإ ّنها ً
أساسيا .وهنا يمكن التنويه إىل إمكانية استخدام هذه الوثائق بصورة كبرية يف التدوين التاريخي لهذه القضايا.
ًّ
أوليا ،تقنيات ومنهجيات تتالءم وطبيعة املعلومات التي تتضمنها؛
ويتط ّلب االنتفاع بطبيعة وثائق الوقف ،من حيث كونها
ً
مصدرا ً

أويل يقوم عىل صياغة رؤى أو وضع ّ
أساسا عىل استخالص املعلومات التاريخية
خطة مؤشكلة ،ترتكز
ً
تصور ّ
ما يفرض عىل الباحث إيجاد ّ

وترتيبها وتحليلها باعتبارها املا ّدة األولية ،من دون تجاهل املراجع الثانوية األخرى التي تقوم بدور املساعد الستكمال بعض جوانب

البحث ،ما يتطلب من الباحث املتعامل مع وثائق الوقف االستفادة من العلوم املساعدة يف التاريخ مثل علم الوثائق واإلحصاء والخرائط

والجغرافيا واالجتماع وأحكام الفقه وفقه اللغة((( ،إضافة إىل املشاركة يف مراكز أو مشاريع بحث متخصصة وعابرة للتخصصات .ويساهم

ّ
كل ذلك يف استخدام أوسع لوثائق الوقف يف التدوين التاريخي "املاكرو  -تاريخ" ،وعدم اقتصار استخدامها عىل املسائل الوقفية أي
امليكرو  -تاريخ.

عا :وثائق الوقف بوصفها مصد ًرا تاريخ ًّيا بني الخصوصية واألهمية:
راب ً
جا
وثائق القدس أمنوذ ً
ً
مقارنة بغريها من الوثائق واملصادر التاريخية األخرى ،بأنها:
تتميز وثائق الوقف،
ً
صكوكا لتوثيق حقوق األفراد وتنظيم سبل
تاريخيا ،وإ ّنما ُك ِتبت بوصفها
مصدرا
 .1وثائق قانونية لم ُتكتب باألساس بوصفها
ً
ًّ

الرحالة أو السري
تعب عن مواقف واتجاهات وأيديولوجيات ،كأدب ّ
عملهم ضمن أطر قانونية متوارثة .ولهذا ال تتضمن وجهات نظر وال ّ

ّ
وتطبيقيا ،كوثائق القنصليات األجنبية أو املؤسسات
نظريا
تعب عن سياستها ًّ
واملذكرات أو الصحافة؛ كما ال تتضمن قرارات دولة ما ،وال ّ
ًّ
الحكومية املحلية ،ما ُيضفي عليها صفة الصدقية أكرث من غريها من الوثائق األرشيفية األخرى.

عموما .فعىل سبيل املثال لم تتعرض مختلف أنواع أوقاف القدس يف إجمالها للتلف والضياع من
 .2يصعب فقدانها وضياعها
ً

جراء النكبات التي أملّت بفلسطني ،أو نتيجة اإلهمال وعدم االعتناء بها سواء من طرف الجهات الرسمية أو املحلية .وقد قامت اإلدارة
ّ

العثمانية منذ تس ّلمها زمام األمور يف الواليات العربية ومنها القدس ،بإعادة تسجيل الوقفيات والعقارات الوقفية السابقة للعهد العثماين
تعدد األماكن والسجالت التي تشري إىل أصول هذه الوثائق ،ما أكسبها،
خاصة أسو ًة بامللكيات األخرى ،وساهم ذلك يف ّ
يف سجالت ّ

ُسخا منها محفوظة يف سج ّ
ونسخا أخرى يف سجالت الدولة الرسمية
الت املحاكم الرشعية،
ً
إذا جاز لنا التعبري ،صفة الخلود؛ إذ نجد ن ً

نسخا أخرى مثل "أوراق عائلية" يف أيدي فئات املجتمع املحيل املقديس التي
كدفاتر الطابو وسجالت دوائر األوقاف واألرايض ،ونجد ً

حق االنتفاع بها واالستفادة
حق إدارة شؤون هذه األوقاف أو ّ
تعاملت مع املؤسسات الوقفية عرب العصور ،سواء عن طريق امتالكها َّ
املتعددة كاإلجارة أو الحكر  ...إلخ .وبهذا ،تمتاز الوثائق
حججا تثبت حقوق استغاللها عن طريق إحدى طرق االستغالل
منها ،أو
ّ
ً
ً
إشكالية لدى
حد ذاته يم ّثل
أن هذا يف ّ
الوقفية ّ
بتعدد نسخها ووجودها يف عديد األماكن؛ األمر الذي ال نجده يف الوثائق األخرى ،ورغم ّ

الباحث ،فإ ّنه يساهم يف حفظ هذه الوثائق من الضياع.
1

حول العلوم املساعدة ،ينظر :قاسم يزنك ،التاريخ ومنهج البحث التاريخي (بريوت :دار الفكر اللبناين.)1990 ،

220

روطسأ ةودن

ندوة «أسطور» :املؤرخ العريب ومصادره

 .3ال تنتهي وظيفتها وصالحيتها بانتهاء الحدث املتعلق بتدوينها ،وإ ّنما تكتسب صفة الديمومة أل ّنها ّ
تؤكد استمرارية فعالية
الحدث الذي ُأ ِ
نشئت من أجله ،ويم ّثل وجودها ضما ًنا الستمراريته؛ فوجودها ّ
يؤكد ارتباط املايض بالحارض واملستقبل ،وال نجد هذا يف

بالحيز املكاين من عقارات وغريها من جهة ،وبالتوارث البرشي
الوثائق األخرى التي لها صالحية محددة ،وذلك الرتباط وثائق األوقاف
ّ
من إداريني ومنتفعني من جهة أخرى.

متعددة ،ويرجع ذلك إىل أن وثائق الوقف ليست
تعرض بعض الوثائق للتزوير والتحريف ألسباب
ّ
 .4من الصعب تزويرها ،رغم ّ

وتتعدد
سجل يف فرتات مختلفة
ّ
تزور ،وإ ّنما قد يتشعب عن الوثيقة الواحدة مئات الوثائق الوقفية األخرى التي ُتك َتب و ُت ّ
وثيقة واحدة ليك ّ

ٌ
مهم يف الحفاظ عليها من التحريف والتزوير .وإن
وتشعب موضوعات وتواريخ تسجيل هذه الوثائق
فتبعث
جوانبها وموضوعاتها.
ُ
ّ
عامل ٌّ
معا.
تمت عملية التزوير فمن السهل معرفة ذلك ،وخاصة ّ
أن هذه الوثائق ترتبط بشواهد عمرانية وحقائق ميدانية يصعب طمسهما ً
ّ

ولوثائق الوقف فوائد عديدة نذكر منها أنها تمكننا من التعرف إىل الفئات والرشائح االجتماعية ،ما ُي َم ِّكننا من التعرف إىل

وضع األرسة من حيث الرشيحة االجتماعية التي تنتسب إليها ،وطبيعة الصالت بني أفرادها وعالقتهم بالسلطات املحلية ،ومدى

تضامنهم وتكافلهم وكيفية انتفاعهم بالوقف أو احتكارهم للوظائف املتعلقة به ،وانعكاس ذلك ك ّله عىل تالحم األرسة ورعايتها
ألفرادها وخاصة النساء وذوي االحتياجات الخاصة .كما ُي َم ِّكن التحليل الشبيك الدقيق ملضمون وثائق الوقف الباحث من وضع شجرة
األنساب للعديد من العائالت ،ويسمح له بتحديد مكانة األرس املتنفذة التي تتوىل أمور الوقف ،والكشف عن تأثري الوقف يف نفوذها
االجتماعي واالقتصادي.

كما تفيدنا يف فهم التوجهات الثقافية وامليول الروحية للسكان ،من خالل تحليل الدالالت ورصد اإليحاءات املتعلقة بالرشوط

الواجبة يف إنشاء الوقف ،والغرض املتوخّ ى منه ،بوساطة تحليل الرشوط والتوجهات التي تتضمنها وثائق الوقف الذري والخريي عىل
حد سواء.
ّ

تبي توزيع العقارات الوقفية وغري الوقفية يف أحياء املدن وحاراتها ،وتعريفنا بطريقة
وتفيدنا وثائق الوقف ً
أيضا يف رسم خريطة ّ

والتعرف إىل أساليب االنتفاع بها ،ووضع قائمة بأصنافها
استغالل العقارات الوقفية فيها؛ فيستطيع الباحث ضبط امللكيات املوقوفة،
ّ
َ
الوسيلة العملية واإلمكانية الوحيدة يف غياب
املعمقة لوثائق الوقف
وأسماء العاملني فيها .وبالنسبة إىل مدينة القدسُ ،تعترب الدراسة ّ

للتعرف إىل طابع املدينة العثمانية والتوزيع العمراين فيها ،خاصة قبل تأسيس بلدية القدس عام
أو نقص وثائق اإلدارة املحلية
ّ
 ،1863ومدى االندماج والتعايش بني أبناء املجتمع املقديس عىل اختالف مشاربهم الدينية والعرقية .فعىل سبيل املثال ،يالحظ املتتبع
النتشار عقارات األوقاف وتوزيعها داخل حارة نصارى القدس مدى االندماج واالختالط بني نصارى القدس ومسلميها ،ليس فقط
أيضا عىل صعيد العالقات االجتماعية القائمة بينهما بحكم
عىل الصعيد االقتصادي والعالقات التجارية القائمة بينهم فحسب ،بل ً

الجوار يف السكن ويف املرافق االقتصادية .وهذا يمكن مالحظته من خالل دراسة تحليلية ملوقع العقارات املوقوفة وأسماء املجاورين

لها؛ ما ّ
يمكننا من مالحظة مدى االندماج أو االنعزال يف املسكن أو املعمل بني العائالت اإلسالمية واملسيحية القاطنة يف هذه الحارة.

تقدم لنا وثائق األوقاف وصفًا دقيقًا ملوقع العقارات التي أوقفها موىس جلبي بن عبد الوهاب جلبي الشهري نسبه بابن
فعىل سبيل املثال ّ

نمر ،وأسماء املجاورين لها من مسلمني ونصارى ،إذ أوقف يف  15جمادى األوىل 1221هـ املوافق  31تموز /يوليو " :1806جميع الحصة
ً
قرياطا يف جميع الدار القائمة البناء بالقدس الرشيف بمحلة النصارى
املشرتكة وقدرها ثالثة أرباع قرياط من أصل كامل أربعة وعرشين

املشتملة عىل علوي وسفىل :فالسفىل يشتمل عىل بيتني بداخل إيوان وعىل بيت رشقي وعىل إيوان به بيتان وإيوان ثالث به بيتان وعىل
ً
شمال ،وعىل طبقة شمالية يقود بابها قبلة وعىل طبقتني
بيت غريب وبيت قبيل ودهليز أحدهما يقود إىل ساحة بها ثالث طباق تقود أبوابها

221

 ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

ً
وشمال الدار اآليت ذكرها،
ويحدها قبلة زقاق الخانقاه الصالحية وبه الباب ،ورش ًقا الطريق العام
صغريتني يقود بابهما رش ًقا ومطبخ.
ّ
جنوبا بزقاق الخانقاه
الحصة املذكورة يف كل من الدكانتني الكائنتني تحت الدار املحدودة
وغربا الدار املثنى بذكرها فيه [ ]...ونظري
ً
ً
ّ

وغربا بدار بيد طائفة األرمن والروم .جميع
الصالحية وبه الباب ورش ًقا بالدار اآليت بذكرها وشمال [كذا] بزقاق غري نافذ وبه الباب الثاين،
ً
الحصة الشائعة وقدرها قرياط وثلث قرياط يف جميع الحاكورة املعروفة بالحبشة من الجهة الشمالية املحدودة قبلة بدير اإلفرنج وبدار

ً
وغربا بحاكورة أوالد حجيج"(((.
وشمال بسور املدينة
للروم وبدار سليمان قطينه وبدار يعقوب [ ]...ورش ًقا بالطريق السالك
ً

وأشري يف هذا السياق إىل العقارات التي أوقفها التاجر املقديس سليمان بن محمد قطينه يف الثالث من شعبان 1225هـ املوافق

رشاء بموجب حجج رشعية .وتتمثل هذه العقارات بما ييل" :جميع الدار القائمة البناء بالقدس
 3أيلول /سبتمرب  ،1810والتي آلت إليه ً

الرشيف بمحلة النصارى بقرب الشيخ أبو قصيبة املشتملة عىل أربعة بيوت علوية وإيوان ومطبخ وصهريج مشرتك ومرتفق وعىل بيتني

ً
وغربا بحاكورة الحبشة
وشمال
سفليني ودهليز ودكان معدة للحياكة بها صهريج .واملحدودة قبلة بدار بيد أخت الواقف السيدة بدرية
ً

ورش ًقا بزقاق غري نافذ وفيه الباب وتمامه بدار األجرب ،اآليلة إليه رشاء بموجب حجة رشعية مؤرخة يف جمادى الثانية سنة  1214للهجرة
ً
قرياطا يف جميع الدار القائمة البناء
[ترشين الثاين  .]1799وجميع الحصة املشرتكة وقدرها تسعة قراريط من كامل أربعة وعرشين

بالقدس الرشيف بمحلة الزراعنة واحدة من محالت النصارى املشتملة عىل طبقتني قديمتني وطبقة جديدة ومطبخ وبيت سفيل وبائكة

معد لجمع ماء األشتية ومرتفق ومنافع وحقوق رشعية رشكة أوالد الخوري [بالثم] بحق الباقي .املحدودة قبلة بالزقاق وفيه
وصهريج ّ
ً
وغربا دار أبو الفضل وابن مراد آغا ،اآليل إليه رشاء بموجب حجة
وشمال بدار [كاترينة] بنت الجالد
الباب ورش ًقا بدار إبراهيم زهوة
ً

رشعية مؤرخة يف شوال سنة [ 1216شباط .((("]1802

تمت لالستيالء عىل
كما تفيدنا الوثائق الوقفية يف الكشف عن التحوالت يف امللكية العقارية ،أو بمعنى أدق التحايالت التي ّ

محلية أو أطراف خارجية .ففي بعض األحيان ،يتم إزالة األبنية الوقفية لينشأ مكانها ٌ
أبنية
األمالك والعقارات سواء من جانب جهات
ّ
أي أثر لألمالك الوقفية .وهنا يأيت دور الوثائق الوقفية يف الكشف عن هذا التزوير التاريخي .ويف هذا السياق،
خاصة إلخفاء ّ
ومنشآت ّ

أشري إىل بعض األمثلة :فالبيمارستان الصالحي الذي أنشأه السلطان صالح الدين األيويب بعد تحريره للقدس عام 1187م قد "اختفى"

ٌ
كنيسة هي كنيسة املخلص(((.
كليا من القدس وح ّلت مكانه
ًّ

حمام السلطان من مكانه يف القدس لتظهر مكانه كنيسة هي كنيسة األرمن الكاثوليك((( .كما
وأشري إىل مثال آخر هو "اختفاء" ّ

تحول بناؤها
أيضا إىل "اختفاء" زاوية األزرق من مكانها ليظهر مكانها مستشفى يهودي((( .وأشري ً
أشري ً
أيضا إىل املدرسة الصالحية كيف ّ

ووظيفتها إىل كنيسة هي كنيسة سانت آن يف القدس((( ،وغريها الكثري من األمثلة .وهنالك مئات الوثائق الوقفية التي تثبت وقفية هذه
العقارات التي ال يمكن إخفاؤها ،والتي يمكننا من خاللها إعادة رسم الخريطة الدينية والعمرانية للقدس خالل الحقب التاريخية التي

2

3

سجل محكمة القدس الرشعية ،رقم  15 ،288جمادى األوىل  31 / 1221تموز  ،1806ص .92-89
سجل محكمة القدس الرشعية ،رقم  3 ،294شعبان  3 / 1225أيلول  ،1810ص .65-63

 4موىس رسور" ،األوقاف اإلسالمية يف حارة النصارى يف القدس والتحول إىل ملكية مسيحية خالل القرن التاسع عرش" ،املجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية،
السنة  ،21العددان ( 42-41كانون األول /ديسمرب  ،)2010ص .181-179 ،207-145
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عايشتها هذه املؤسسات الوقفية حتى تاريخ اختفائها .وبهذا ّ
والتحول املعماري والحضاري للقدس خالل
تمكننا من الكشف عن التطور
ّ

خصوصا(((.
عموما ،والقدس
وتطور املدن
الحقب التاريخية املختلفة ،وكيف ساهمت هذه األوقاف يف بناء
ً
ً
ّ

جدا؛ إذ تدحض الكتابات االسترشافية
مهم ًّ
تم ّثل هذه املسألة مسألة الهوية الحضارية للمكان ،وهي يف حالة القدس يف جانب ّ

واالستعمارية وتثبت إسالمية املكان وعروبته .والسؤال هنا :ما أهمية وثائق الوقف يف هذه القضايا؟

اعتمد الكثري من املؤرخني بش ّتى مشاربهم وأيديولوجياتهم ،خاصة الغربيني((( منهم عىل نحو كبري ،عىل مصادر عديدة للتأريخ

للقدس خاصة خالل الفرتات اإلسالمية وأهمها العثمانية ،ومنها كتب الرحالة الغربيني الذين كان أكرثهم رجال دين ،والتي تعكس

وجهة نظر الغرب وتصوراته املتخيلة والالواقعية حول القدس التي انبثقت من خلفيات أيديولوجية وبمقارنة القدس بمدن أوروبية(.((1

ً
وأن ماضيها "التورايت" فقط هو ما يعطيها قيمة ومكانة عاملية( .((1ويف هذا
وصور هؤالء القدس خالل الحقبة العثمانية
مدينة متخلفّةّ ،
ّ
السياق أشري ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،إىل ما كتبه الرحالة الفرنيس فرانسوا رينيه دو شاتوبريان François René de Chateaubriand

يف عام  1811بعنوان ( Itinéraire de Paris à Jérusalemالطريق من باريس إىل القدس) الذي فتح الطريق أمام الرحالة الغربيني

إىل الرشق ،حيث وصف القدس بما ييل" :يف كومة األنقاض هذه التي يسمونها مدينة ،شاء سكان هذا البلد إطالق أسماء شوارع عىل

أن القدس مدينة خربة خالية من السكان ،وهذا ما ُبني
ممرات مهجورة"( .((1وبهذا الوصف األعمى والبعيد عن الحقيقة أظهر للقارئ ّ
"أرض بال شعب لشعب بال أرض" .ومن خالل وصفه ما ّ
يؤكد الهدف من زيارته وهو
عليه الحقًا يف الفكر االسترشاقي الصهيونية مقولة
ٌ

معرفة مواطن القوة والضعف يف هذه املدينة ليتس ّنى لجيوش بالده احتاللها .حيث يقول عند وصفه أسوار القدس العتيقة" :يبلغ عرض

قدما وال وجود للخنادق خلف
قدما وارتفاعها مائة وعرشين [كذا] ً
األسوار التي تدعمها األبراج عند مستوى سطحها املحصن ثالثني ً

هذه األسوار بل هنالك الوديان التي تحيط باملدينة .إن توفري ست [كذا] مدافع عيار اثني عرش [كذا] مركبة فوق منصات مع إقامة عدد
من املتاريس واالستغناء عن الخنادق بإمكانه أن يحدث ً
جيدا خلف الحائط بفضل
ليل ثغرة حقيقية ،ولكننا نعلم أن األتراك يسرتخون ً

الجدران الداعمة .تقع القدس تحت هيمنة جميع الجهات من حولها ولتمكينها من الصمود أمام جيش نظامي ينبغي إقامة جدران
عالية متقدمة من جهتي الغرب والشمال وتشييد قلعة فوق جبل الزيتون"(.((1

واعتما ًدا عىل هذه األيديولوجيات املتخيلة بنى العديد من مؤرخي الحركة الصهيونية أساطريهم ،وال أقول حقائقهم ،حول القدس

إسالمي بها خاصة خالل
عريب أو
أي اهتمام
وتاريخها خالل الفرتات اإلسالمية باعتبارها مدينة ُمهملة مهجورة ،ولم يكن هنالك ّ
ّ
ّ
أن تطورها جاء مع نهايات القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين بفضل الوجود الصهيوين والغريب مع
الحقبة العثمانية إلثبات ّ
الهجرة الصهيونية واالنتداب الربيطاين .ويف هذا السياق أشري عىل سبيل املثال ال الحرص إىل املؤرخ موشيه معوز الذي يذكر يف دراسته
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املوسومة بـ "القدس يف الحقبة الحديثة :التغريات السياسية واالجتماعية"" :أن القدس طيلة الفرتة اململوكية والتي امتدت أكرث من

ً
ومهملة واقترصت عىل كونها مدينة دينية وقاعدة
قرنني ونصف وخالل القرون الثالث األوىل من الحكم العثماين كانت
مدينة صغرية ُ

ً
لصد البدو وبالتايل كانت
أي نشاطات ثقافية أو اقتصادية أو عمرانية"(.((1
ّ
خارجة عن اهتمامات املماليك والعثمانيني ،ولم يكن بها ّ
تاريخيا.
مصدرا
ولدحض هذه املقوالت واالدعاءات تأيت هنا أهمية اعتماد املؤرخ عىل وثائق الوقف بوصفها
ً
ًّ

فوثائق األوقاف تكشف لنا بطريقة ال تحتمل الشك التغريات الجذرية التي أحدثها املسلمون منذ عام 638هـ يف القدس عرب بناء

تم البناء عىل أنقاض أبنية قديمة .وتشري
عمران
مؤسسات وقفية يف املدينة شملت الجزء الرشقي من املدينة؛ حيث ال يوجد
ٌ
ً
أساسا أو ّ

ً
ّ
أن هذا الجزء كان
مهما من
مهمل قبل الفتح اإلسالمي للمدينة(((1؛ فبناء
املصادر إىل ّ
وتشكل منطقة الحرم الرشيف واحتاللها ً
جزءا ًّ
مساحة املدينة الكلية ساهم يف تخطيط عمراين جديد للمدينة ،خاصة بعد بناء األسوار حولها وإنشاء عرشات املدارس الوقفية حول هذه
املنطقة .كما ساعد فراغ هذا الجزء من املدينة ،أي الجزء الرشقي ،عىل نشوء أسواق وقفية ذات ُطرز معمارية جديدة كسوق القطانني

رتا وعرضه  5.5أمتار( .((1كما ظهرت حارات وقفية جديدة لم تكن موجود ًة من قبل كحارة املغاربة التي احتلت
الذي يبلغ طوله  94.5م ً
الجزء الجنويب الرشقي من املدينة ،وأقيمت فيها البيوت واألماكن الدينية اإلسالمية .ومع نهاية الفرتة العثمانية ،وصل عدد العقارات

عقارا(.((1
الوقفية يف هذه الحارة إىل نحو ً 140

كما دفعت كرثة املؤسسات الوقفية اإلسالمية يف القدس مؤسسيها إىل توفري مصادر تمويل دائمة لها ،عن طريق بناء الدكاكني

واألسواق والحمامات والخانات يف املدينة أو امتالك ما هو قائم وتعمريه وتحويله إىل أوقاف؛ وهذا ما يفرس انتشار مئات العقارات

الوقفية التجارية يف أحياء وأسواق القدس املختلفة .حيث يذكر عارف العارف ( )1973-1892اعتما ًدا عىل سجل  44من سجالت

تجار القدس  -مسلمون ومسيحيون ويهود  -إىل قايض محكمة القدس
محكمة القدس أ ّنه يف عام  1561ذهب وفد (مجموعة) من ّ

تم بينهم وبني الوكيل الرشعي عن ناظر الحرمني الرشيفني الشيخ حمزة جلبي .وينص
الرشعية جار الله أفندي ،إلعالمه باالتفاق الذي ّ
هذا االتفاق عىل أن يقوم ناظر الحرمني بتعمري لهؤالء التجار ّ 40
دكا ًنا يف سوق الحرص التابع ألوقاف املسجد األقىص مقابل أن يدفعوا
له 40
مدة سنة(.((1
ذهبا ،وذلك مقابل تأجريهم هذه الدكاكني ّ
سلطانيا ً
ً

كل ما ذكر الضوء عىل الدور املهم الذي قام به الوقف يف بناء وتشكل مدينة القدس القديمة وفق أسس ُ
يلقي ّ
وطرز معمارية

يجسد الهوية العربية اإلسالمية للقدس ،رغم محاوالت
جديدة ،ال تختلف عن باقي املدن اإلسالمية كالقاهرة ودمشق وتونس .وهذا ّ
الطمس والتهويد ومصادرة التاريخ وتزويره .كما يظهر اهتمام "النخب السياسية اإلسالمية" ،إن جاز لنا التعبري ،بالتنمية العمرانية يف
القدس ،خالل الحقب اإلسالمية املختلفة ،رغم اختالف مذاهبها وقومياتها وأعراقها وانتماءاتها األيديولوجية والسياسية.

تقدم لنا معلومات
مصدرا
وتعترب دراسة وتحليل وثائق األوقاف املختلفة
أساسيا لدراسة التنمية العمرانية يف مدينة القدس؛ إذ ّ
ً
ً

مخترصا له ،إضافة إىل اسم الواقف وتاريخ الوقف،
معماريا
مهمة عن العقار املوقوف من حيث موقعه وحدوده ومكوناته ،ووصفًا
ً
ًّ
ّ
 14موشيه معوز" ،القدس يف الحقبة الحديثة :التغريات السياسية واالجتماعية" ،يف :أمنون كوهني (محرر) ،القدس :دراسات يف تاريخ املدينة ،ترجمة سلمان
مصالحة ،مراجعة الرتجمة إسحاق حسون (القدس :ياد يتسحاق بن تسفي ،)1990 ،ص .186-177
15

دوري يوسف" ،القدس يف عرص املماليك" ،يف :كوهني (محرر) ،ص .108

17

وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية (أبو ديس) ،أرشيف مؤسسة إحياء الرتاث والبحوث اإلسالمية ،ملف رقم (.)13/1227/5.28/3

Lucien Golvin, "Quelques notes sur le Sûq al-Qattânîn et ses annexes à Jérusalem," Bulletin d'études orientales, vol. 20 (1967), p. 107.

16

 18عارف العارف ،املفصل يف تاريخ القدس ،ط ( 3القدس :مكتبة األندلس ،)1992 ،ص  .348-347تم الرجوع إىل السجل للتأكد من صحة االقتباس :سجل محكمة
القدس الرشعية ،رقم  ،)1561/970( 44ص .382
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مهمة عن أصل ملكية العقار املوقوف لالستدالل عىل ملكية
وأحيا ًنا تظهر لنا مهنة الواقف ومكانته يف املجتمع .كما ّ
تقدم لنا معلومات ّ

وأيضا تكشف لنا
الواقف للعقار موضوع الوقف؛ إذ يجب أن ُيثبت الواقف ملكيته للعقار حتى يتسنى للقايض تصديق صحة الوقفً .

تقدم لنا
عن التطورات املعمارية التي واكبت العقار الوقفي عرب السنوات من ترميم وصيانة وغريه .ومن املآخذ عىل وثائق الوقف أنها ال ّ

معلومات أو تفسريات تلقي الضوء عىل من ّ
تبي أسباب اختيار الواقف ملكان إنشاء
خطط هندسة البناء أو من قام بتنفيذه ،أو معلومات ّ
املدة الزمنية التي استغرقتها عملية البناء أو تكاليفه.
مؤسسته الوقفية ،أو معلومات حول ّ

ّ
األهم الذي يمكننا من الكشف عن طبيعة الحياة الثقافية والحركة العلمية يف القدس ،خالل
وتشكل الوثائق الوقفية املصدر
ّ

ألن هذه املؤسسات التعليمية كان أغلبها ،إذا لم أقل
الحقب التاريخية املختلفة ،ومدى انتشار املدارس وأنواعها وسبل عملها؛ ّ

جميعها ،أوقا ًفا(.((1

خامسا :الوثائق الوقفية وإشكاليات استخدامها مصد ًرا تاريخ ًّيا
ً
فإن هنالك العديد من اإلشكاالت والصعوبات التي تواجه الباحث يف التعامل معها ،واستخدامها
رغم أهمية املصادر السابقة الذكرّ ،

ً
مقارنة باملصادر التاريخية األخرى.
تاريخيا،
مصدرا
ً
ًّ

ً
ومرتبطا
أن الوثائق الوقفية تمتاز من غريها من املصادر األولية املختلفة بكونها وثائق متصلة ومتشابكة
تتم ّثل اإلشكالية األوىل يف ّ

بعضها ببعض ،رغم الفوارق الزمنية بني كتابة الوثائق املتفرعة؛ إذ ال يمكن دراسة وثيقة واحدة منها عىل أنها وثيقة منفصلة حتى لو كان
ً
ّ
ولكل وثيقة منها اتصال وترابط
حد ذاته ،بل تمتاز هذه الوثائق بالرتابط والتواصل املوضوعي والتاريخي،
منفصل
موضوعها
وقائما يف ّ
ً

ً
فمثل الكتاب التأسييس للوقف املتعارف عىل تسميته "الوقفية" يتفرع منه ويرتبط به عرشات
موضوعي وقانوين بما سبقها من وثائق.
بل مئات من الوثائق الوقفية األخرى ،التي ال يمكن دراسة إحداها بمعزل عن األخرى ،ومن دون العودة إىل الوثيقة األم "الوقفية"

تعقيدا يف حالة الوقفيات القديمة التي مىض عىل إنشائها مئات
يصعب فهم وتحليل الوثائق األخرى املتفرعة منها .وتزداد املشكلة
ً

وتعددت األجيال التي عارصتها وتعاملت معها ،وهذا ما ُي َعقّد عمل الباحث يف هذا املجال؛ إذ
وتفرع منها مئات الوثائق الوقفيةّ ،
السنني ّ

املسجلة يف سجالت
يتفرع من األصل يف مئات من السجالت وعرب مئات اآلالف من القضايا والحجج األخرى
ّ
عليه البحث عن كل ما ّ

املحاكم الرشعية( ((2أو يف سجالت دوائر األوقاف حتى يتسنى رسم صورة كاملة للمسألة الوقفية .وهذا يأيت يف غياب فرز وتصنيف

طيات سجالت املحاكم الرشعية؛ ما يجعل الباحث يف وثائق الوقف يقوم بدور
وفهرسة عرشات اآلالف من الوثائق الوقفية املتناثرة بني ّ
األرشيفي واملص ّنف لها قبل أن يركز جهوده عىل البحث يف مضمونها وتحليل معلوماتها التاريخية ،ما ُيساهم يف تشتيت وقته وجهده.

وهنا تأيت أهمية وجود أرشيف يجمع ويصنف ويفهرس هذه الوثائق .وعىل سبيل املثال ال الحرص سأشري إىل وثائق وقف تكية

خاصيك سلطان يف القدس وإشكالية حرص وثائقها .وأنشأت هذا الوقف زوجة السلطان سليمان القانوين روكسالنة أو ما تعرف بخاصيك
أهم مؤسسة خريية وقفية عىل
سلطان ،بمعنى محبوبة السلطان ،عام  ،1557مم ّث ًل أعظم وأهم مجمع معماري بعد الحرم ،وال يعترب ّ

 19اعتما ًدا عىل هذه الوثائق ُكتبت العديد من الدراسات حول مدارس القدس والحركة العلمية فيها ،منها :كامل جميل العسيل ،معاهد العلم يف بيت املقدس (عمان:
جمعية عمال املطابع الوطنية.)1981 ،
 20حول هذه السجالت وإشكالية استخدامها ،ينظر عىل سبيل املثال :موىس رسور" ،سجالت محكمة القدس الرشعية :إشكاليات منهجية" ،يف :زكريا محمد [وآخرون]
(محررون) ،أوراق عائلية :دراسات يف التاريخ االجتماعي املعارص لفلسطني ،مراجعة صالح عبد الجواد ،ط ( 2بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2011 ،ص .42-23
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ً (((2
وعرفت هذه املؤسسة باسم تكية خاصيك سلطان أو العمارة العامرة(.((2
مستوى القدس فحسب ،وإ ّنما عىل مستوى فلسطني
كاملة ُ .

ضخما ،يقع
عمرانيا
مجمعا
ومن خالل وثيقة وقف هذه املؤسسة واملسجلة يف سجالت محكمة القدس الرشعية ،يتبني لنا أ ّنها م ّثلت
ً
ً
ًّ

ً
ً
ً
غرفة إلقامة الصوفية ،إضافة إىل مطبخ يقدم
ومدرسة و55
ورباطا
مسجدا وخا ًنا
يف الحارة اإلسالمية بالقرب من املسجد األقىص ،يضم
ً

يوميا ألفَي رغيف من الخبز .ومن أجل توفري النفقات عىل هذه
يوميا وجبات للفقراء واملسافرين ومجاوري املسجد األقىص ،وفرن ينتج ًّ
ًّ

املؤسسة قامت الواقفة روكسالنة بوقف  34قرية ومزرعة ُليرصف ريع إنتاجها للنفقة عليها(.((2

قائما حتى يومنا باآلالف ،وتنترش يف ثنايا سجالت محكمة القدس الرشعية ودوائر
ُت ّ
عد وثائق هذا الوقف التي بقي ٌ
جزء منه ً

األوقاف يف القدس وإسطنبول ويف األرشيفات العثمانية ،إضافة إىل وجود وثائق تتعلق بها ضمن األحكام السلطانية الواردة يف الدفاتر
املهمة العثمانية(ُ .((2
وك ِتبت العرشات من الكتب والدراسات حول هذه املؤسسة الوقفية الخريية اعتما ًدا عىل هذه الوثائق( ،((2ولكن

تاريخيا للـتأريخ ملوضوعات غري وقفية ،تتع ّلق بالقدس خاصة وفلسطني عامة ،رغم أهميتها
مصدرا
بحسب معرفتي لم ُتستخدم وثائقها
ً
ًّ
معرفيا للمؤرخ.
واعتبارها كن ًزا
ًّ

تكشف لنا وثائق أوقاف هذه التكية عن خفايا الوجود العثماين الرتيك يف القدس من والة وقضاة وإداريني لهذه املؤسسة ،والعالقة

ً
ممثلة بالقدس ،وتكشف لنا عما تعرضت له مؤسسات القدس الوقفية من فساد إداري ورسقة ونهب،
بني املركز "إسطنبول" واألطراف
ومن هم رؤوس الفساد ،وكيف انعكس ذلك عىل الحياة االجتماعية واالقتصادية يف املدينة املقدسة وموقف السلطة السياسية منه،
َ

أيضا عن العالقة الوثيقة بني الريف مم ّث ًل بسكان القرى الوقفية العاملني يف عقارات التكية ومدينة القدس ،وكذلك إنتاج
وتكشف لنا ً

هذه القرى من املحاصيل من حيث النوعية والكمية .وتبني لنا الرشائح والنسيج االجتماعي يف القدس ،طوال أربعمئة عام من الوجود
التكية واملنتفعني بها من فقراء وعابري سبيل وطلبة علم وأعيان .وتكشف لنا عن سياسات
العثماين ،من خالل هوية العاملني يف
ّ

وتوجهات النظام السيايس واإلداري العثماين واالستعماري تجاه هذه املؤسسة ،وكيف أنها لم تنعكس فقط عىل العالقات املذهبية بني

مكونات املجتمع الفلسطيني من أصيل ودخيل.
أبناء الديانات السماوية يف القدس وأكنافها ،بل ً
أيضا عىل العالقات السياسية بني ّ

كثريا ما ُكتب
وأقصد هنا بالدخيل املهاجرين الصهاينة واستحواذهم عىل قرى وقفية تابعة لوقف خاصيك سلطان .وتجدر اإلشارة إىل أ ّنه ً
عن الحركة الصهيونية واالستيطان الصهيوين يف فلسطني ،أو االنتداب الربيطاين ،أو تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ،ولكن لم يتم
اعتماد هذه الوثائق مصادر لهذه الدراسات.

وتعدد القضايا التي
وتكمن اإلشكالية الثانية يف صعوبة التعامل مع الوثائق الوقفية لتداخل موضوعاتها وصعوبة حرصها،
ّ

تتناولها ،ولعدم انتظامها ،وتواترها ،سواء من حيث املوضوعات التي تتناولها أو من حيث الفرتة الزمنية والرقعة الجغرافية التي تغطيها.
ً
فك ّ
غالبا ما تصعب قراءتها؛ لصعوبة ّ
خطها وضياع بعض كلماتها
هذا
فضل عن ّ
أن أصول الوقفيات القديمة أو النسخ املنقولة عنها ً

21 Uriel Heyd, Ottoman Documents on Palestine 1552-1615: A Study of the Firman According to the Mühimme Defteri (Oxford: Clarendon
Press, 1960), p. 139.
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حول تكية خاصيك سلطان ينظر.Singer :

سجل محكمة القدس الرشعية ،رقم  ،)1557/964( 270ص 27-18؛

S.T. Hanna Stephan, "An Endowment Deed of Khasseki Sultan Dated 24th May 1552," The Quarterly of the Department of Antiquities in
Palestine. vol. 10 (1944), p. 172-173.

24

ينظر ً
مثل :فاضل بيات (إعداد وترجمة) ،بالد الشام يف األحكام السلطانية الواردة يف دفاتر املهمة (عمان :الجامعة األردنية ،)2005 ،ص .143-142

 25ينظر :غسان محيبيش" ،وقفية خاصيك سلطان يف بيت املقدس :دراسة وتحليل" ،أطروحة دكتوراه ،جامعة عني شمس ،القاهرة2004 ،؛ غسان محيبيش" ،تكية
مجتمعيا" ،يف :العصا [وآخرون] (محررون)،
خاصيك سلطان ودورها يف القضاء عىل الفقر يف مدينة القدس وتوفري الحياة الكريمة املستدامة للطبقات املعدمة واملهمشة
ً
ص .390-374

226

روطسأ ةودن

ندوة «أسطور» :املؤرخ العريب ومصادره

بفعل الرضر الذي أصابها واإلهمال الذي لحقها .ويف هذا السياق ،أشري إىل وثائق أوقاف املغاربة يف القدس وإشكالية استخدامها:

تعود الوثيقة األوىل إىل عرص امللك األفضل األيويب الذي أوقف املكان الذي ّ
أهم أوقافها
شكل ما ُعرف الحقًا بحارة املغاربة ،ومن ّ
(((2
ُ
تم تأسيس عرشات
وقف "أبو مدين" األكرث شهرة وديمومة يف املدينة املقدسة والذي أ ِّسس عام 1320م  ،والحقًا عىل هذه األوقاف ّ
األوقاف األخرى من طرف املغاربة أو ملصلحتهم يف القدس .وقد ُأعيد تسجيل هذه الوقفيات يف سجالت محكمة القدس الرشعية.
ً
ّ
سجل ّ
سجل
تغطي الفرتة العثمانية ،وكل
ونظرا إىل ِقدم هذه األوقاف ،فقد ال يخلو سجل من سجالت محكمة القدس الرشعية 418 -
ً
يتناول قضايا سنة كاملة  -من حجج ووثائق تتناول أوقاف املغاربة سواء تلك املتعلقة بإجارة العقارات أو ترميمها ،أو تلك التي تتضمن

أن املعروف منها ال يم ّثل ّ
كل املوروث الوثائقي منها( .((2كما توجد مئات من
كشوفات محاسبة ملداخيل ومرصوفات هذه األوقاف ،رغم ّ
الوثائق املتعلقة ضمن وثائق األوقاف املحفوظة يف أرشيف مؤسسة إحياء الرتاث والبحوث اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون
الدينية الفلسطينية(ً ،((2
فضل عن تلك املوجودة يف أرشيفات عربية وأجنبية أخرى .وتكمن أهمية هذه الوثائق يف كشف طبيعة الوجود

املغاريب يف القدس خاصة وفلسطني عامة ،وما يعكسه هذا الوجود من ارتباط وثيق بني املغاربة وفلسطني منذ عام 1187م؛ تاريخ حرب
نظرا إىل أن الوجود املغاريب يف القدس بفضل هذه
التحرير التي قادها صالح الدين األيويب ،حتى تاريخ كتابة هذه السطور ،وذلك ً

األوقاف  -وهذا ما تكشف عنه وثائقها ّ -
طوبوغرافيا بوجود حارة مالصقة للمسجد
مكونات املدينة املقدسة
جزءا
شكل ً
أساسيا من ّ
ًّ
ًّ

رئيسا ال يمكن تجاهله عند الكتابة حول أي إشكالية من إشكاليات
ومكو ًنا
األقىص تقع يف الجهة الجنوبية من املدينة العتيقة،
ّ
اجتماعيا ً
ًّ

وأيضا السيايس للقدس .ومنذ االحتالل الربيطاين
املجتمع املحيل والتاريخ االجتماعي واالقتصادي والحضاري بشقَّيه الروحي واملادي ً
ً
نتيجة لألطماع الصهيونية
جزءا من املسألة الفلسطينية
لفلسطني عام  ،1917أصبحت عقارات هذه األوقاف ،خاصة قرية عني كارمً ،

فيها .وبعد ّ
رئيسا يف العالقات الدولية ويف السياسات الخارجية لبعض
تشكل دولة االحتالل الصهيوين عام  ،1948أصبحت
ً
محورا ً
الدول خاصة فرنسا والجزائر وتونس واملغرب(.((2

تتحكم هذه الصعوبات التي يواجهها الباحث ،يف التعامل مع وثائق الوقف ،يف املنهجية التي يتعامل بها مع مضمونها ،واألسلوب

يحدده منهج الباحث وإمكاناته ونوعية موضوعه .لذا فإن معظم الدراسات التي اعتمدت عىل الوثائق
غالبا ما ّ
الذي ينتهجه معها الذي ً
الوقفية تعاملت معها عىل نحو سطحي ووصفي وتتناول القضايا الوقفية فقط.

رحبة ّ
ً
تمكنه من تجديد نظرته وفهمه ملعطيات الحياة
ريا ،رغم هذه اإلشكاليات ،تفتح الوثائق الوقفية أمام الباحث آفا ًقا
وأخ ً

تميز بها التاريخ املحيل لهذه املجتمعات .وبهذا ّ
تظل
اليومية للمجتمعات املحلية موضوع الدراسة ،وتحديد حكمه عىل التطورات التي ّ
ويعدل ما
صحح
ِّ
وي ِّ
هذه الوثائق تم ّثل اإلطار األمثل واألوسع إلعادة تجديد معرفتنا التاريخية من منظور علمي أكاديمي يستكمل ُ

تجسد الوجود
ُكتب إىل اآلن عن تاريخ املدن العربية واإلسالمية عامة والقدس خاصة .فهي ُتعترب املصدر األمثل لرسم صورة واقعية ّ

الحضاري ،واالنتعاش أو االنكماش االقتصادي ،واالزدهار أو الرتاجع الثقايف ،والتماسك والتناغم أو التفكك االجتماعي .وهذا من

شأنه املساهمة يف إعادة كتابة تاريخنا العريب يف حقبه املختلفة ،خاصة الحديثة واملعارصة ،اعتما ًدا عىل مصادر جديدة تمتاز بالتنوع
26

وثيقة وقف أبو مدين :سجل محكمة القدس الرشعية ،رقم  ،)1577( 194ص .364

جزءا من تلك املسجلة يف سجالت
 27قام الباحث أحمد العلمي بجمع عرشات الوثائق املتعلقة بأوقاف املغاربة يف القدس ونرشها يف كتاب من  320صفحة وهي تشكل ً
محكمة القدس الرشعية ،ينظر :أحمد العلمي ،وقفيات املغاربة (القدس :دائرة األوقاف العامة.)1981 ،
 28من بني ملفاتها :وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية (أبو ديس) ،أرشيف مؤسسة إحياء الرتاث والبحوث اإلسالمية ،ملف رقم 13/42/6.7/3/70؛ ورقم
.3/4.7/331/13

29 Musa Sroor, "Le contentieux franco-israélien à propos des biens waqfs maghrébins à Jérusalem 1952-1962," Annuaire Droit et Religions
(Université d'Aix-Marseille), vol. 9 (2017/2018), pp. 25-45.
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ً
آراء ووجهات نظر
تاريخيا ،ولم تتناقلها األجيال
مصدرا
والصدقية لم ُتكتب يف األساس بوصفها
مشافهة كالرواية الشفوية ،وال تتضمن ً
ً
ًّ

وأحكاما نابعة عن ميول واتجاهات دينية وأيديولوجية أو عاطفية كاملذكرات والسري الذاتية وكتب الرتاجم وأدب الرحالة والصحافة،
ً
ّ
ويمكننا ذلك من استخدامها يف كتابة التاريخ عىل
تعب عن توجهات سياسية وفق رؤى أصحاب القرار السيايس كالوثائق الرسمية.
وال ّ
ضيق ّ
مركز "امليكرو  -تاريخ" يف التأريخ
نطاق واسع وبمختلف موضوعاته ،أي املاكرو  -تاريخ ،وليس اقتصار استخدامها عىل نطاق ّ

لقضايا الوقف وأحكامه وتطبيقاته.
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