




الف�شل الثالث

العثمانيـون ومدينـة القـد�س

احلفـاظ علـى الـدور الثقافـي واحل�شـاري

)درا�شة وثائقية(





161

العثمانيون ومدينة القد�س
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احلفـاظ علـى الـدور الثقافـي واحل�شـاري

د. حممد عي�شى �شاحلية

مقدمة:

مبحكم  مباركة  مقد�صة  �جلذور،  عميقة  �أ�صيلة،  �الإ�صالمية  �لعقيدة  يف  �لقد�ض  مكانة 

�آيات �لتنزيل: :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ 

 ،)1 �آية  �الإ�رش�ء:  )�صورة   Zٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 
ما كانت �لقد�ض عا�صمة لدولة كبرية وال كانت مركز�ً جتارياً �أو �صناعياً �أو زر�عياً، وال 

قدَّ�صة، جليلة �لقدر عند �مل�صلمني و�مل�صيحيني  ا مدينة ممُ ذ�ت موقع ��صرت�تيجي مهم، و�إمنَّ

و�لزو�ر  �حلجاج  ومق�صد  �لدنيا،  �أنحاء  كل  يف  �ملاليني  مئات  �أفئدة  ومهوى  و�ليهود، 

 .
1
و�ل�صائحني من �أتباع �لديانات �لثالثة، �الإ�صالم و�مل�صيحية و�ليهودية

�لقبلتني  �أوىل  �الأق�صى،  �مل�صلمني من م�صجدها  �ملدينة و�أكنافها م�صتمدة عند  قد�صية 

وثالث �حلرمني �ل�رشيفني وم�رشى ر�صول �هلل حممد، �صلى �هلل عليه و�صلم. ومن �لبكة 

�لتي �أنعم �هلل بها على كل ذرة من تر�بها، وعلى كل �أكنافها، وكانت وال ز�لت �أر�ض رباط 

ن�رش  يف  ودورها  �لثقايف،  تر�ثها  وللمدينة  �ل�صاعة.  يوم  �لنا�ض،  �هلل  يبعث  حتى  وجهاد 

�أو  لعدو�ن  تعرَّ�صت  ما  و�إذ�  معروف.  م�صهور  متميز  و�لعقلية،  �لنقلية  �لدينية؛  �لعلوم 

�إال �جلهاد  �لعربي و�الإ�صالمي، ال يخرجه من ر�صف قيوده  للفكر  �أزمة  �أطماع �صكلت 

وثقافة �جلهاد، فهي �لذ�كرة �حلية للم�صلمني.

دور العثمانيني يف احلفاظ على هوية مدينة القد�س 

وتراثها احل�شاري والثقايف:

�لعثماين  �ل�صلطان �صليم  1516/12/8م، قام  �ملو�فق  922هـ  �لقعدة  �لر�بع من ذي  يف 

�ملتوفى �صنة 926هـ/1520م، وهو يف طريقه �إىل م�رش، بزيارٍة �إىل �لقد�ض، مع �أنها مل تكن 

على �لطريق �لرئي�صي للجي�ض �لعثماين، حيث �أمَّ �الأماكن �ملقد�صة يف �ملدينة، وز�ر مقامات 

�الأنبياء. وكان �لعلماء و�ل�صيوخ و�الأعيان قد تقاطرو� ال�صتقباله من كافة �أنحاء فل�صطني: 

�مل�صجد  مفاتيح  �صليم  �ل�صلطان  وت�صلم  وغريها،  و�خلليل،  و�صفد،  ونابل�ض،  �لقد�ض، 
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�الأق�صى، و�أعلن عن �بتهاجه و�صكره هلل تعاىل لدخول �أوىل �لقبلتني يف ملكه، و�أمر بتوزيع 

�لهد�يا و�لعطايا على �لوجهاء و�الأعيان و�ل�صيوخ و�لعلماء و�أعفاهم من �ل�رش�ئب، ثم �أنعم 

على �أخف�ض ز�ده، �صيخ �لطائفة �ملولوية �ل�صوفية مببلغ 500 �أقجة، يتناولها �صهرياً من 

، وكان �صالطني بني عثمان يدعمون �لطريقة �ملولوية �ملن�صوبة جلالل 
2
�ل�رشة �ل�صلطانية

يف  تكاياهم  و�نت�رشت  ودينية،  و�جتماعية  �صيا�صية  باأهمية  حظيت  �لتي  �لرومي،  �لدين 

بالد �آ�صيا �ل�صغرى وفار�ض وم�رش وبالد �ل�صام منذ عهد �ل�صالجقة، وكانت لهم مكانة يف 

مدينة �لقد�ض. ويذكر �أوليا جلبي Evliya Tschelebi �أن عدد�ً كبري�ً من �الأعيان و�لعلماء 

و�لرجال �لذين ينتمون �إىل �لطريقة �ملولوية، كان يتقا�صى �لو�حد منهم 500 �أقجة �صهرياً 

�الأعلى  �ملر�صد  هي  �الإ�صالمية  فالقيم   ،
3
�لعثمانية �ل�صلطانية  )�ل�رشة(  �ل�صدقات  من 

لكافة �صالطني بني عثمان. وكانت مدينة �لقد�ض هي �ملدينة �ملقد�صة �لوحيدة �لتي ز�رها 

�ل�صلطان �صليم، �إذ مل يت�صن له زيارة مكة و�ملدينة، و�أم�صى يف �لقد�ض �أياماً متعبد�ً وز�ئر�ً 

ومهاجمة  عليهم  �الأعر�ب  ت�صلُّط  من  �صكو�هم  �الأهايل  خاللها  نقل  �ملقد�صة،  الأماكنها 

.
4
مدينتهم، وفقد�ن �الأمن، و�صح �ملياه يف �ملدينة، وقلة مو�ردها �القت�صادية

منذ ذلك �لزمن 4 ذي �حلجة 922 وحتى 3 ربيع �الأول 1336هـ �ملو�فق 1516/12/8–

�أ�صبحت �الأماكن �ملقد�صة �الإ�صالمية يف مكة  402 من �الأعو�م،  1917/12/9م، �أي خالل 

يف  �الأماكن  تلك  �إىل  �حلج  طريق  وغدت  �لعثمانية،  �لدولة  والية  حتت  و�لقد�ض  و�ملدينة 

عهدتها، و�أ�صبح �لعثمانيون �ملد�فعني �لرئي�صيني عن �الإ�صالم، وخا�صًة بعد �نت�صارهم 

يف معركة مرج د�بق 922هـ/1516م، �لتي فتحت لهم �لطريق لل�صيطرة على بالد �ل�صام، 

وموقعة �لريد�نية 923هـ/1517م، �لتي فتحت لهم �لطريق لل�صيطرة على م�رش، و�إنهاء 

دولة �ملماليك وور�ثة �أمالكها مبا يف ذلك �حلجاز.

و�خلليل،  و�لقد�ض  و�ملدينة  مكة  يف  �لدينية  �ملكانة  ذ�ت  �الأماكن  �لعثمانيون  �أوىل  لقد 

. كما �صملت رعايتهم �الأماكن 
5
لَّ �لعناية و�لرعاية ف�صالً عن �لنجف وكربالء و�لكاظمية جمُ

�ملقد�صة الأهل �لذمة؛ �لن�صارى و�ليهود، يف �ملدينة �ملقد�صة. و�أطلق �صالطني بني عثمان 

.
ّد�م مكة و�ملدينة وثالث �حلرمني و�أوىل �لقبلتني”6 على �أنف�صهم “خمُ

كان تر�ث �ملدينة �ملقد�صة �لديني و�لثقايف و�الجتماعي حمور رعاية �لدولة �لعثمانية، 

على  �ملتعاقبة  �الإ�صالمية  �لدول  عن  ورثتها  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  على  �حلفاظ  خالل  من 

�أ�صباب  وتوفري  �ملدينة،  يف  عهودها  طيلة  �ملوؤ�ص�صات  من  �لعديد  و�إقامة  و�إن�صاء  حكمها، 

�لعي�ض و�لر�حة ملجتمعها، وتطوير �ملدينة وتنميتها. و�صيظهر من خالل �لوثائق �لر�صمية 
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هوية  على  للحفاظ  �لعثمانية  �لدولة  مار�صته  �لذي  �حلر�ض  مدى  �لعثمانية  و�ل�صجالت 

�ملدينة وتر�ثها �حل�صاري و�لثقايف، ومتثل ذلك من خالل �لعديد من �الأعمال و�الإجر�ء�ت 

�لتي قامو� بها يف �ملدينة ومنها: 

1. حترير واإح�شاء واردات وم�شاريف امل�شادر يف مدينة القد�س:

حيث قامت �لدولة �لعثمانية بتحرير و�إح�صاء و�رد�ت وم�صاريف �مل�صادر )�الأقالم( 

حرم  �أوقاف  مثل  �أن�صاأوها،  �لتي  وتلك  )�لقدية(،  �لدينية  �ملوؤ�ص�صات  على  �ملوقوفة 

و�مل�صاجد  �ملغاربة  وجامع  �الأق�صى،  و�مل�صجد  �مل�رشفة،  �هلل  و�صخرة  �لرحمن،  خليل 

�الأخرى، و�أوقاف �الأنبياء مو�صى ويون�ض ولوط، و�لزو�يا و�لتكايا و�خلانقات و�لرتب 

و�لرباطات وغريها. وكذلك �ملوؤ�ص�صات �لثقافية من مد�ر�ض ومكاتب ودور �لقر�آن ودور 

�حلديث، و�ملوؤ�ص�صات �حلرفية، و�لقاعات و�لطو�حني و�الأرحية و�ال�صطبالت، و�الأفر�ن 

و�ملوؤ�ص�صات  و�لبيمار�صتانات  و�مل�صابغ،  و�ملد�بغ  و�مل�صابن  و�حلمامات  و�ملعا�رش، 

�ملحبو�صة  �الأوقاف  و�أي�صاً  �صلطان(.  خا�صكي  )تكية  �لعامرة  �لعمارة  مثل  �الجتماعية 

على �مل�صاكني و�لفقر�ء و�ملت�صوفة �صو�ء كانت قدية موروثة �أم حديثة �أوقفها �صالطني 

بني عثمان �أم موظفي �لدولة �لعثمانية ورجالها من با�صات ودفرتد�ريه و�أمر�ء وزعماء 

وقادة  وق�صاة  و�صيوخ  علماء  من  فيها  و�لقاطنني  �لقد�ض،  �أهل  من  وكذ�  و�صباهية، 

ي�صمل  و�إمنا  و�مل�صلمني،  �الإ�صالمية  �ملوؤ�ص�صات  على  �الإح�صاء  يقت�رش  وال  ع�صكريني. 

�لن�رش�نية  �لدينية  �ملوؤ�ص�صات  على  �ملحبو�صة  و�الأوقاف  �ملدينة  �صكان  من  �لن�صارى 

كالكنائ�ض، وخا�صة كني�صة �لقيامة )قمامة(، وكذلك �الأديرة، مثل دير �لبنات �لكائن ظاهر 

.
7
مدينة �لقد�ض

وما ز�ل �أر�صيف رئا�صة �لوزر�ء باإ�صطنبول و�أر�صيف �لقيود �لقدية باملديرية �لعامة 

وقعت  �لقد�ض  مدينة  و�إح�صاء  بتحرير  �خت�صت  دفاتر  بع�رشة  يحتفظ  باأنقرة  للطابو 

نابل�ض،  فل�صطني:  �ألوية  ولباقي  1222هـ/1807م،  و�صنة  932هـ/1525م  �ل�صنو�ت  بني 

. و�لهدف من �الإح�صاء 
8ً
و�صفد، وغزة وق�صاء �لرملة ونو�حي �لقد�ض و�خلليل، 28 دفرت�

و�إن كان حتديد �ملو�رد و�لنفقات وتدقيقها و�صبطها ومر�قبتها، وجباية و�جب �لدولة 

�صيانة  من  �ملوؤ�ص�صات  مباين  على  باحلفاظ  �الأوىل  بالدرجة  تهتم  فاإنها  منها،  �ل�رشعي 

�إىل  باالإ�صافة  دورها،  وتدعيم  و�إعمارها،  مو�ردها  وتنمية  وجتديد،  و�إ�صالح  وترميم 

توفري �الأ�صباب �ملوؤدية �إىل ��صتمر�رها يف �أد�ء دورها ورعاية �لقائمني على �صوؤونها من 

علماء و�صيوخ وم�رشفني وخد�م وغريهم.
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واإ�شالحها  وترميمها  املدينة  يف  الدينية  املوؤ�ش�شات  مباين  اإعمار   .2

وجتديدها: 

من �ملالحظ �أن كافة �صالطني بني عثمان مل ي�صيِّدو� �أيَّة م�صاجد كبى باأ�صمائهم ال يف 

�لقد�ض وال يف مدن فل�صطني �الأخرى، خالفاً ملا عمَّروه من م�صاجد يف �إ�صطنبول �أو �لبلقان، 

وتر�صيخاً  �مل�رشَّفة،  �ل�صخرة  وقبة  )�لقبلي(  �جلنوبي  مببناه  �الأق�صى  للم�صجد  �إعظاماً 

للهوية �لدينية ملدينة �لقد�ض. 

ويعّد عهد �ل�صلطان �صليمان �لقانوين، �أزهى ع�صور �لدولة �لعثمانية بالن�صبة ملدينة 

�مل�رشفة  �ل�صخرة  قبة  م�صجد  �صملت  و�صاملة  و��صعة  تعمري  باأعمال  قام  فقد  �لقد�ض، 

�لدينية  �لهوية  رموز  من  مهمان  رمز�ن  وهما  �الأق�صى،  للم�صجد  �جلنوبي  و�ملبنى 

للزيارة  �الإ�صالمي  �لعامل  �أنحاء  كافة  من  و�لعباد  �ملوؤمنني  ومق�صد  للمدينة،  �الإ�صالمية 

و�حلج، وبالتايل ��صتمر�رها يف �أد�ء وظائفها �ملختلفة. فقد �أمر �ل�صلطان �صليمان �لقانوين 

باإر�صال �ملهند�ض خوجه �صنان ب�صحبة �لالال م�صطفى با�صا و�لذي نقله من م�رش ملثل 

وظيفته حاكماً على �صورية الإعادة بناء �لقد�ض وتزيني �ل�صخرة �مل�رشفة، وتوىل خوجة 

�لتي  �لفنية  �لعمالة  م�صتخدماً  �لقد�ض،  يف  �لدينية  �ملباين  لكافة  و�لرتميم  �الإعمار  �صنان 

�حلرم  جدر�ن  وعّمر  تبليطها  و�أعاد  �ل�صخرة  قبة  عمارة  فجدد   .
9
م�رش من  �أح�رشها 

و�أبو�به، وجّدد قا�صاين قبة �ل�صل�صلة، و�أن�صاأ م�صجد�ً عند كني�صة �ل�صعود )م�صعد �صيدنا 

عي�صى عليه �ل�صالم( قرب �لطور، وكان �الإعمار ال يقت�رش على �مل�صجد �الأق�صى وقبة 

�ل�صخرة �مل�رشفة، و�إمنا ي�صمل كافة م�صاجد �ملدينة كامل�صجد �لعمري وم�صجد �ملغاربة 

وم�صجد �صالح �لدين وم�صجد �لنبي �صموئيل وم�صجد �ل�صيخ جر�ح وغريها. 

�خلليل  يف  �الإبر�هيمي  و�مل�صجد  �لقد�ض  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  �أوقاف  دفاتر  وتزودنا 

�إعمار  لعمليات  بنماذج تف�صيلية  �ملحا�صبة،  و�لنفقات، وكذلك دفاتر  بالو�رد�ت  �ملتعلقة 

وترميم وجتديد و�إ�صالح �مل�صجد �الأق�صى مبا يف ذلك قبة �ل�صخرة �مل�رشفة عب ع�صور 

�ملقد�صي،  �لعثمانية. وتبنيِّ مدى رعاية كافة �صالطني بني عثمان الإعمار �حلرم  �لدولة 

وتوؤكد جديتهم يف متابعة تنفيذ �أعمال �الإعمار، وتدقيقهم الإجنازه وفق �خلر�ئط �ملعدَّة 

وبكل دقة من قبل �ملعمار با�صي، رئي�ض �ملهند�صني و�لفنيني وهيئة �الإ�رش�ف و�لك�صف. 

�إذ كان يمُعقد جمل�ض �رشعي يف نهاية كل �أ�صبوع للنظر فيما متَّ �إجنازه، و�صبط �لنفقات، 

و�لنقا�صني  و�لبنائني و�حلجارين و�ملبلطني و�ملزخرفني  و�لنجارين  �ملاأموروين  كاأجور 
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�ملح�رشمُ  �ملحا�صبة  دفرت  يف  ل  ويمُ�صجَّ �لالزمة،  �ملو�د  ومبايعات  وغريهم  و�حلد�دين 

من  �ملدينة  يف  �حلاكمة  �لهيئة  من  ع�صو�ً  ع�رشين  من  �أكرث  عليه  يوقع  و�لذي  �ل�رشعي، 

يهود  من  �الإ�صالمية،  غري  �لطو�ئف  وروؤ�صاء  و�أمر�ء  وق�صاة  ومدر�ء  ونظار  ماأمورين 

. وكان �لعديد من مو�د �لبناء، كاحلديد و�لفوالذ 
10

والتني و�أرمن وروم، وماأمور �الأبنية

من  تر�صل  و�الأخ�صاب،  و�لنحا�ض  و�ملرمر  و�لرخام  و�لكتان  و�لكربون  و�لر�صا�ض 

�إ�صطنبول و�أزميت وبوللو وقوجلي بحر�ً �إىل ميناء يافا، وتنقل �إما بالعربات �أو على ظهور 

حتى   1120هـ  �صو�ل   10 من  )�لكر�صتة(  �ملو�د  نقل  �أجرة  بلغت  وقد  �لقد�ض.  �إىل  �جلمال 

ربيع �الأول من �ل�صنة �لتالية 28,838 قر�صاً، و�صبطت �أوز�ن و�أعد�د �ملو�د �ملر�صلة وعدد 

، وكان ثمن �لكر�صتة و�لنقلية للمو�د �لتي و�صلت يف 1854/8/20م 
11

�لعربات �لتي حملتها

.
12

�ملو�فق 1271هـ، هو 6,320 قر�صاً وع�رش بار�ت

�لقد�ض،  �إىل  �إليها  �لتي �صبق و�أر�صلت  �ملدن  ّول من بع�ض  �لكر�صتة حتمُ كانت  و�أحياناً 

دفرتد�ر  �إىل  �أمر�ً  �لعثماين  �ل�صلطان  �أر�صل  فقد  و�الإ�صالح،  �الإعمار  يف  الأولويتها  وذلك 

دم�صق وبيلربي طر�بل�ض )�ل�صام(، جاء فيه: 

�إ�صالح،  �إىل  بحاجٍة  �لقد�ض  يف  �الأق�صى  و�مل�صجد  �ل�صخرة  قبة  ر�صا�ض 

معمار  �لفنيني،  رئي�ض  �لزعامة  �صاحب  لكن  فلوري،  �آالف   6 �صيكلف  و�لذي 

�لقيمة  دفع  فيجب  وعليه،  ذهبية.  قطعة   2000 يطلب  دم�صق  يف  د�ود،  با�صي 

�ملطلوبة من خزينة دم�صق، مع �أخذ وثيقة مت�صك من �لقا�صي، مت�صمنة كيفية 

�رشف �ملبلغ، وكيف متَّ �الإ�صالح، وتر�صل �إىل ��صتانبول. كذلك، فاإنَّ �لر�صا�ض 

�لذي كان قد �أر�صل من ��صتانبول �إىل طر�بل�ض الإ�صالح �مل�صجد �الأموي يف دم�صق 

يحّول �إىل �لقد�ض، وي�صلم �إىل �ملذكور �أعاله، د�ود13.

ويف �أمٍر �آخر �إىل قا�صي �لقد�ض، ��صتف�رش �ل�صلطان عن �حلديد و�لفوالذ و�لر�صا�ض 

�الأق�صى  �مل�صجد  �إ�صطنبول الإ�صالح مبنى  �أر�صل من  قد  �لذي كان  و�لكربون و�لرخام 

زن يف �لقد�ض من �أيام �ل�صلطان �صليمان غري �ملوجود يف  وقبة �ل�صخرة �مل�رشفة، و�لذي خمُ

خمازنه. وعلم �ل�صلطان من �خلفية )�ملباحث(، �أن بك �لقد�ض قد �أخذها ال�صتعمالها يف بناء 

�لقد�ض بدل ما ��صتعمله، وعلى  �إعادتها فور�ً وتغرمي بك  �إنه يجب  �ل�صلطان  بيته، وقال 

�ملهرة ممن ال يتوفرون يف  ال  مَّ ارين و�ملزخرفني و�لعمُ �لبنَّائني و�حلجَّ ��صتقد�م  �لقا�صي 

.
14

�لقد�ض، من مدينة دم�صق، و�لبدء باالإعمار، وعليه تنفيذ �الأمر بدون تاأجيل �أو تباطوؤ
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حتت  �لعثمانية  �لدولة  كانت  وحني  1140هـ/1735م،  تاريخها  �أخرى  وثيقٍة  ويف 

�الأزمة �القت�صادية، كانت جملة م�صاريف �أوقاف �ل�صخرة �مل�رشفة و�مل�صجد �الأق�صى 

وجامع �ملغاربة بنظارة �حلاج ب�صري �آغا، �آغا د�ر �ل�صعادة يف مدة توليه �لوقف عن �صنة 

تعمري  �صمنها  من  وكان  قر�صاً،   201,330 جمموعه  ما  �إىل  و�صلت  قد  1148هـ/1727م 

جلو�ض حمام �ل�صفاء بتمامه، ون�صف حمام �لعني، وتعمري جلو�ض حمام د�ود مع تعمري 

وثمن نحا�ض و�أجرة معلمني، هذ� عد� عن حيثيات �مل�رشوفات و�لتي بلغت  �لق�صبان، 

.
15ً

21 بند�

�الأماكن  كافة  وترميم  و�إ�صالح  تعمري  على  �أنفق  فقد  1195هـ/1780م،  �صنة  يف  �أما 

�لرحمن  خليل  حرم  �إعمار  وعلى  قر�صاً،   6,529,280 �ملقد�صة  �ملدينة  يف  �لدينية 

د�ود  �لنبي  ومقام  قر�صاً،   399,590 زير  عمُ �لنبي  مقام  �إعمار  وعلى  قر�صاً،   30,954

17,140 قر�صاً، ومقام �لنبي مو�صى 80,260 قر�صاً، ومقام �صيدنا يون�ض 22,510 قر�صاً، 

.
16ً

ومقام �صيدنا عي�ض 28,710 قر�صاً، ومقام �صيدنا �صمويل 32,920 قر�صا

ويف �صجالت �ملحكمة �ل�رشعية بالقد�ض، دّون حم�رش ملجل�ض �رشعي بتاريخ حمرم 

�صنة 1056هـ خا�ض باإ�صالح وترميم وتعمري رباط �لكرد، �لو�قع بباب �حلديد مال�صقاً 

لل�صور. ويبني �ملح�رش مدى �لدقة و�حلر�ض يف تنفيذ �لعمل، من حيث �لك�صف على �لبناء 

من قبل هيئة �رشعية ب�صحبة �الأ�صتاذ ح�صن بن �ملعلم حممود بن منر معماربا�صي )�أي 

رئي�ض �ملهند�صني(، ومعاينته وتقدير �ملبالغ �لالزمة لالإ�صالح. وقد �حتاج �إىل 10 قناطري 

ّمال( وجبَّالني )يعملون  �صيد ثمنها 15 قر�صاً، وعمل ملدة 15 يوماً، �أجرة معلمني وفعول )عمُ

يف َجبْل �لطني( وموؤنة وغري ذلك كانت كلفتها 25 قر�صاً �أ�صدياً )و�لقر�ض �الأ�صدي ي�صاوي 

 قر�صاً �صلطانياً(، وثمن ق�رش مل )رماد جمبول بالكل�ض �ملطفاأ( بلغت خم�صة قرو�ض. 
4
3

و�أجرة معلم وفعول ودقاقات ومكان�ض وماء ملد �لق�رش مل بلغت خم�صة قرو�ض، ونقل 

�أتربة وكربلة كانت كلفتها خم�صة قرو�ض، و�صيد للمرمات مع نقله كلفته خم�صة قرو�ض، 

.
17ً

فيكون �ملبلغ �صتني قر�صا

�مللحق  يف  ين�رش  �لباحث  فاإن  و�لرتميم،  و�لتجديد  و�الإ�صالح  �الإعمار  ول�صمولية 

�صنة  �لثاين  ربيع  من  �لر�بع  �إىل  تاريخها  يعود  عثمانية  وثيقة  �لبحث،  من   )1( رقم 

�لكبري  �مل�صجد  باين  �لثالث،  �أحمد  �لعثماين  �ل�صلطان  من  �صادرة  1121هـ/1709م 

�الإعمار  باإجر�ء  فيها  �أمر  )1115-1143هـ/1703-1730م(  �إ�صطنبول  يف  �إليه  �ملن�صوب 
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�لقد�ض،  يف  �مل�رشَّفة  و�ل�صخرة  �الأق�صى  �مل�صجد  وخا�صًة  �لدينية،  �الأماكن  لكافة  �لكبري 

و��صتملت �لوثيقة على تف�صيل دقيق ملا يجب �إعماره و�إ�صالحه يف مبنى �مل�صجد �الأق�صى 

وذكرها  �الأق�صى  �مل�صجد  حرم  بد�خل  �لتي  �ملباركة  �الأماكن  وكافة  �مل�رشَّفة  و�ل�صخرة 

فرد�ً فرد�ً. وكذلك جامع �ملغاربة و�جلامع �لعمري وم�صجد �حلنابلة و�ملنار�ت و�صبيل 

معتمد  �أفندي،  �إبر�هيم  �حلاج  نيِّ  وعمُ و�الأروقة.  �خلاتونية  و�ملدر�صة  و�الأبو�ب  قايتباي 

�آالٍت  مع  �صنعتهم  يف  متفننني  �أ�صاتذة  �لرومية  �لديار  من  معه  و�صحب  �لعلية،  �لدولة 

جديدة وكر�صتة ال يوجد مثلها يف �لقد�ض، وكانت تكاليف �الإعمار 264,699 قر�صاً ومع 

.
18ً

�لنقلية من ميناء يافا �إىل �لقد�ض فقد بلغت كلفة �الإعمار 301,386 قر�صا

�الأماكن  وترميم  �إعمار  عن  يتو�نى  ال  عثمان  بني  �صالطني  من  �صلطان  كل  وكان 

�لدينية يف �ملدينة �ملقد�صة، و�إن كانت �أحو�ل �لدولة �القت�صادية توؤثر يف �صمولية �الإعمار 

�أو حمدوديته، وقد تكون �أو�صع يف نطاق �مل�صجد �الأق�صى و�صخرته �مل�رشفة، بينما تكون 

1291هـ/1874م  �ل�صلطان عبد �لعزيز ت  �إنَّ  حمدودة مبا هو �رشوري يف غريها. حتى 

�تهم باالإ�رش�ف و�لتبذير الإنفاقه �الأمو�ل �لطائلة على �أعمال �لتعمري يف �مل�صجد �الأق�صى، 

�لدول  من  بها  حتيقمُ  و�الأطماع  مرتدية،  �قت�صادية  �أحو�ل  من  تعاين  �لدولة  �أنَّ  حني  يف 

�أ�رشف  حتى  �إعمار  من  �أوجب  و�صيادتها  �لدولة  عن  �لدفاع  يف  و�الإنفاق  �الأوروبية، 

�ملقد�صات. 

ومن �جلدير بالذكر �أنَّ عبد �هلل با�صا، و�يل �ل�صام، ويف �أثناء زيارته للقد�ض، �أمر برتميم 

و�صقوف  �مل�صجد  �صقوف  و�  ورممَّ و�لبنَّائني،  �ملهند�صني  فاأح�رش  �الأق�صى،  �مل�صجد 

�أروقته، وجدَّدو� ر�صا�صه و�لكا�صاين، ونظفو� �الأع�صاب من �صاحاته، وذلك على نفقته 

.
19

�خلا�صة ومن �أمو�له

ومل تقت�رش �لرعاية على �الأماكن �لدينية للم�صلمني، فاإن �لدولة �لعثمانية مّدت رعايتها 

وترميم  الإعمار  �الأمو�ل  تخ�ص�ض  ال  كانت  و�إن  و�لدولة،  �لدينية.  �لن�رش�نية  لالأماكن 

وجتديد و�إ�صالح تلك �الأماكن وفقاً الأحكام �ل�رشيعة، ولكنها كانت توفر للقائمني عليها 

فاأ�صدر  وحر��صتها.  �أوقافها  على  �حلفاظ  �أ�صباب  وتوفري  وجتديدها،  �إعمارها  حرية 

ودور  �الأديرة،  برتميم  955هـ/1548م  �صنة  �الأول  ربيع  يف  فرماناً  �صليمان  �ل�صلطان 

مالحظًة  �ل�صلطان  وبعث   .
20

�لطائفة �أبناء  ودور  �ل�رشب  دير  برهبان  �خلا�صة  �ل�صكن 

دير  وترميم  بناء  و�إعادة  �إ�صالح  حول  �لقد�ض،  يف  �جلندرمة  ماأمور  �أفندي،  لعوين 
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�مل�صتغلني  على  �العتد�ء  �لبدو  �عتاد  و�لذي  �لقد�ض،  �صحر�ء  منطقة  يف  �لو�قع  �صابا  مار 

فيه، فاأمر بحر��صتهم و�ل�صماح لهم برتميم �لدير و�إ�صالحه، ولكن دون �إ�صافات على 

. كما �أمر يف �حلكم نف�صه، باإ�صالح مقام )م�صعد عي�صى( قرب 
21

ما كان عليه منذ �لقدمي

.
22

�لطور، وحماية �لن�صارى ومنع �بتز�زهم من �أيٍّ كان

�مل�صجد  مع  �لقيامة  كني�صة  من  �ملت�صل  �جلزء  برتميم  �أمر  �لثالث  �أحمد  و�ل�صلطان 

�ل�صلطان  �صمح  1271هـ/1854م  �صنة  ويف   .
23

قر�ض  10,900 تكاليفه  وبلغت  �لعمري، 

.
24ً

بتعمري قبة كني�صة �لقيامة، با�صتخد�م �أمو�ل �أوقافها �لتي بلغت 16,870 قر�صا

�أما حني وقعت �لدولة �لعثمانية حتت طائلة �المتياز�ت، و�صدر قانون متلُّك �الأجانب 

�صنة 1858، وقانون حماية �الأجانب �صنة 1874، وبد� جنم �لدولة �لعثمانية باهتاً، فاإنَّ 

�لعديد من �لكنائ�ض و�الأديرة قد �أقيمت يف �لقد�ض. ومن خالل وثائق معرو�صات �ل�صد�رة 

�بن  وت�صنيف  �لعينات،  ودفاتر  �الإر�د�ت  وت�صنيف  جودت،  وت�صنيف  يلدز،  ق�رش  يف 

�الأمني، وت�صنيف علي �أمريي، وت�صنيف خط حمايون؛ فقد �أن�صئت كني�صة بروت�صتانتية 

للروم  كني�صة  و�أقيمت  1261هـ/1845م.  �صنة  �الإجنليزية  �لقن�صلية  بو�صاطة  �لقد�ض  يف 

منذ  قرن  ربع  وخالل  1298هـ/1880م.  �صنة  �الأردن  نهر  قرب  و�أخرى  كارم،  عني  يف 

�أرثوذك�صية  وكني�صة  �لقد�ض،  يف  �لكاثوليك  للروم  كنائ�ض  �أقيمت  1299هـ/1881م،  �صنة 

لتعمري  �لرخ�ض  �إعطاء  وز�د  �أملانيا،  �إمب�طور  زيارة  مبنا�صبة  �أملانية  وكنائ�ض  للرو�ض، 

وجتديد وترميم كني�صة �لقيامة لطو�ئف �لالتني و�لروم �الأرثوذك�ض، و�لروم �لكاثوليك 

�لزيتون با�صم  قيَم معبد وم�صافر خانة على جبل 
مُ
�أ 1325هـ/1907م  و�الأرمن. ويف �صنة 

�إمب�طور �أملانيا. 

3. تعظيم مكانة العلماء وال�شيوخ ورجال الدين: 

للمدينة  �إكر�ماً  عالية،  كانت  �ملقد�صة  �ملدينة  يف  �لدينية  �لوظائف  �أرباب  مكانة  �إنَّ 

�ملقد�صة و�إعظاماً ل�صاأنها، ومن �أرباب �لوظائف �لدينية يف �ملدينة، �لق�صاة و�ملفتون ونقباء 

�الأ�رش�ف و�لعلماء و�ملدر�صون و�صيوخ �حلرم و�َصَدنة �الأماكن �ملقد�صة عموماً. 

جعلته  �لق�صاء،  غري  و��صعة  �إد�رية  �صلطات  وله  رفيعة،  مكانة  �لقد�ض  ولقا�صي 

�لعقود  �لو�يل و�لدفرتد�ر و�جلند و�الأوقاف و�جلمارك و�حل�صبة، وت�صجيل  على  رقيباً 

و�إقالة  �لنفو�ض،  و�إح�صاء  �لعقار�ت،  وت�صجيل  �الأ�صعار  ومر�قبة  �لوثائق،  وت�صديق 

�لوقف،  �رشوط  وتنفيذ  �الأوقاف  على  �الإ�رش�ف  حق  وله  �لدينية،  �لطو�ئف  روؤ�صاء 
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وتعيني �ملدر�صني وموظفي �لدولة ورجال �الإفتاء. ومتتد �صالحيات قا�صي �لقد�ض �إىل 

و�لق�صاة  فيها،  �ل�رشيف  �ل�رشع  نو�ب  مُ  يمُعنيَّ حيث  ويافا،  و�لرملة  وغزة  ونابل�ض  جنني 

من  مُ  ويتبنيَّ �إ�صطنبول،  يف  �الإ�صالم  ب�صيخ  مبا�رش  �لقد�ض  قا�صي  و�رتباط  �ملحليني. 

�إ�صطنبول، ومن حما�رش �صجالت �ملحكمة  �ملر�صلة من  �ل�صلطانية و�الأحكام  �لفرمانات 

وِّ مكانة قا�صي �لقد�ض ودرجة �لتقدير �لرفيعة �لتي يحظى 
لمُ �ل�رشعية يف �لقد�ض، مدى عمُ

يف  فيخاَطب  �ملدينة،  يف  �لق�صاء  وظيفة  متويل  �صخ�صية  على  تمُ�صفى  �لتي  و�لهالة  بها، 

هة �إليه بعبار�ت مثل: موالنا و�صيدنا، وعمدة �لنو�ب، وزبدة  �لر�صائل و�لفرمانات �ملوجَّ

قمُ�صاة  قمُدوة  �ملخاطبة  تت�صمن ديباجة  و�أحياناً   .
25

�الألباب، ود�مت ف�صائله �أويل  �لفقهاء 

�الأعالم،  �لعلماء  وخال�صة  و�الأحكام،  �لق�صايا  رِّر  وحممُ �الأنام،  الِة  ومُ وذمُْخر  �الإ�صالم، 

�لعثمانية  �لفرمانات  �فتتاحيات وديباجات  �الإطناب يف  �أن  �إلخ. ومع  �ل�رشعي...  �حلاكم 

وحذلقة  و�إطناب  �صجع  فيها  ملا  �مللل  من  نوعاً  وتثري  الزمة،  ظاهرة  كانت  و�لر�صائل 

ومبالغة، �إال �أنَّها تبنيِّ �أهمية �ملخاطب يف �صخ�صه ووظيفته، وكان قا�صي �لقد�ض موظفاً 

.
26

كبري�ً، له جّل �الحرت�م و�لتقدير

امة  و�لفهَّ �الأوحد  بالعالَّمة  ويخاطب  بالتقدير،  يحظى  كان  �لقد�ض،  مفتي  �أنَّ  كما 

�لتي  و�الجتماعات  �ل�رشعية  �ملجال�ض  كافة  ويح�رش   ،
27

�لعظام �لعلماء  مدة  وعمُ �الأجمد، 

لة يف �ملدينة، وغالباً ما  تعقد يف �ملدينة، ويدعى لكافة �لهيئات و�ملجال�ض و�الإد�ر�ت �ملمُ�َصكَّ

يكون برفقة �لقا�صي. وكذ� نقيب �الأ�رش�ف و�لذي يتوىل رعاية �أمور �لنقابة يف �لقد�ض، 

وفق قو�نينهم �ملرعية و�حلماية و�ل�صيانة لل�صادة �الأ�رش�ف، فله نفوذ ديني كبري ودور 

�جتماعي و�صيا�صي، ويخاطب بعمدة �لعلماء �الأعالم، ونخبة �لفقهاء و�ملدر�صني �لعظام، 

، وكان لالأ�رش�ف خم�ص�صات مالية 
28

وفرع �ل�صجرة �لزكية وطر�ز �لع�صابة �لها�صمية

. ويف �إ�صطنبول يقيم نقيب على 
29

تر�صل من �إ�صطنبول �أو يتقا�صونها من عائد�ت �الأوقاف

نيِّ يف بد�ية حمرم �حلر�م �صنة 1158هـ “عمدة �ل�صاد�ت  �أ�رش�ف �ملمالك �لعثمانية، وقد عمُ

. و�صيخ �حلرم �لقد�صي 
�لكر�م �ل�صيد عبد �للطيف �أفندي قايقاماً لنقابة �أ�رش�ف �لقد�ض”30

�مل�صجد  �ملقد�صي،  �حلرم  يف  �لعاملني  و�لعلماء  �ملوظفني  مئات  عن  و�مل�صوؤول  �ل�رشيف، 

عند  �صاأن  له  كان  فقد  له،  �لتابعة  و�لدور  وقببه  و�صاحاته  �مل�رشفة  و�ل�صخرة  �الأق�صى 

�لفرمان بعبار�ت �الإجالل و�لتعظيم، وحتوي  �أو  �لر�صالة  �إ�صطنبول، وت�صدر  �ملركز يف 

�لعظام،  �ملو�يل  و�صدر  �لعظام،  �ملحققني  وعمدة  �لكر�م،  �ملدر�صني  قدوة  مثل  �أو�صافاً، 
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. وتعظيماً وتكرياً 
31

ود�مت ف�صائله وزيد علمه �إىل غريها من �ألفاظ �لتقدير و�الحرت�م

�ل�رشيف  �لقد�ض  و�أهايل  خا�صة،  ب�صفة  �ملقد�صة  �ملدينة  يف  �لدينية  �لوظائف  الأرباب 

و�لعلماء  و�صدنة،  وخطباء  ووعاظ  �أئمة  من  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  و�لعاملني  و�ملدر�صني 

و�ملجاورين و�لفقر�ء من �ملت�صوفة �أو �ل�صعفاء و�مل�صاكني، فقد �عتاد �صالطني بني عثمان 

ّة �ل�صلطانية، وتوزع للعاملني يف �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف  على �إر�صال هبة عرفت بال�رشمُ

ّة �ل�صلطانية  و�مل�صتغلني يف �خلدمات �لدينية يف مدينة �لقد�ض وما حولها، و�أ�صبحت �ل�رشمُ

�أمني خا�ض يتوىل  �إ�صطنبول  نيِّ لها يف  موؤ�ص�صة قائمة بذ�تها لها ر�صومها و�أنظمتها، وعمُ

�صجالت  ولها  �مل�صتحقني،  على  توزيعها  كيفية  وخا�صًة  �صوؤونها،  كافة  على  �الإ�رش�ف 

وكربالء  و�ملدينة  ومكة  �لقد�ض  يف  �لعربية  �لواليات  يف  �لدينية  باالأماكن  خا�صة  ودفاتر 

و�لنجف وغريها.

ب�رشورة  و�لناظر  �لقد�ض  قا�صي  �إىل  �صلطانية  و�أو�مر  توجيهات  �ملهمة  دفاتر  ويف 

، حيث تدفع بالعمالت 
32

ّة” بالعدل مل�صتحقيها مر�عاة توزيع �ل�صدقات �ل�صلطانية “�ل�رشمُ

�لذهبية، وت�صمل �أي�صاً كميات من �للحم و�خلبز و�ملوؤن �ملختلفة و�خللع �لفاخرة وطو�قي 

و�ملدر�صني  و�لعلماء  �مل�صايخ  على  1205هـ/1790م  �صنة  ّة  �رشمُ وزعت  وقد  �ل�صوف. 

و�لوعاظ  �ل�رشيفة  و�لربعة  �لقر�آن  �ء  رَّ وقمُ �حلرم  و�أئمة  �الأق�صى  �مل�صجد  وخطباء 

وم�صايخ  و�لعجائز،  �الأر�مل  )من  �لقطانني  باب  حي  وفقر�ء  و�ملجاورين  و�ل�صلحاء 

 .
33

�لرو�بط و�خلانقات، وحتى بنات �لعلماء �لذين توفو�(

�لذين  �لبطارقة  وخا�صًة  �لن�صارى،  �لدين  رجال  �أي�صاً  �ل�صلطانية  �لرعاية  و�صملت 

)ديو�ن  �لرئا�صة  د�ئرة  من  ر�صائل  ت�صدر  فكانت  �لعثمانية.  للدولة  �صد�قتهم  تثبت 

ونيا�صني  �أو�صمة  مبنح  �ل�صلطاين  �ملابني  روؤ�صاء  من  �أو  �ل�صلطاين  �لق�رش  يف  �لكتابة( 

�ء ما �أظهروه من �صد�قة وخدمة للدولة، وخا�صًة يف �ملرحلة �ملتاأخرة من  للبطارقة، جرَّ

�لقد�ض  )بطريق(  بطريرك  على  1257هـ/1841م  �صنة  �أنعم  فقد  �لعثمانية.  �لدولة  عهد 

�ملوجود يف �إ�صطنبول بني�صان، ويف �صنة 1303هـ/1885م، �أنعم على كل من، مدير مكتب 

منا�صرت مار يعقوب، وبطريرك �لروم نيقود�صمو�ض �أفندي، وبطريرك �لروم �ليوناين؛ 

بنيا�صني �صلطانية. ويف 8 �صفر 1305هـ/1887م �ملو�فق 1303/10/16 )رومي( �صدر من 

ق�رش يلدز �الأمر �لتايل: 
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ق�رص يلدز 

دائرة الرئا�شة )الديوان، الكتابة(. 

 الأن �الأر�ض �لتي �صيقام عليها مبنى �ملكتب �الإعد�دي يف �لقد�ض غري كافية، 

لِّحة للتو�صعة، فقد ورد من بطريق �لروم يف �لقد�ض �ل�رشيف  وملا كانت �حلاجة ممُ

�صاحة(، عائدة  �أو  )فناء  �أنه يتبع بعر�صة  تبنيَّ  �الطالع عليها،  ر�صالة، ولدى 

�إىل �أر�ض �لبطريقية، وهي جماورة الأر�ض �ملكتب، وقد قام بتقدمي هذه �خلدمة 

تعبري�ً عن �صد�قته للدولة، هذ� وقد �صدرت �إر�دتنا �ل�رشيفة بقبولها وتكريه 

مبنا�صبة ذلك، و�الأمر ملن له �الأمر.

يف 8 �شفر 1305هـ               16 ت�رصين اأول 1303 )مايل(

�رص كاتب ح�رصت �شهرياري ثريا34

ومنح �صنة 1308هـ/1890م ني�صان للطبيب مز�ركحه؛ جلليل خدماته وتفوقه، ومثلها 

كثري يف �الأور�ق و�لوثائق �لر�صمية �لعثمانية. 

4. توفري الأمن والأمان على الأنف�س والأموال يف املدينة املقد�شة:

مدينتهم  على  و�الأعر�ب  �لبدو  تعديات  من  �صكو�هم  عر�صو�  قد  �لقد�ض  �أهايل  كان 

�أنف�صهم  على  خوفهم  له  و�أو�صحو�  للقد�ض،  زيارته  عند  �صليم  �ل�صلطان  م�صمع  على 

ودكاكينهم،  و�أ�صو�قهم  بيوتهم  وتنهب  و�الغت�صاب،  للقتل  يتعر�صون  حيث  و�أمو�لهم 

926هـ/1520م، وتوىلَّ  وحترق ممتلكاتهم. ومل تطل مدة �ل�صلطان �صليم فقد تويف �صنة 

�ل�صلطنة �صليمان �لقانوين، فكانت م�صاألة توفري �الأمن و�الأمان للمدينة �ملقد�صة حتظى 

باالأولوية عنده، وبادر �صنة 931هـ/1525م �إىل �الت�صال بال�صيخ �أبي غو�ض، مدير ناحية 

نعلني و�لذي يتبعه ثالثني قرية ولديه قو�ت ع�صكرية رّجالة وخيّالة، وكلَّفه مبنع تعديات 

�لبدو على �أطر�ف مدينة �لقد�ض من جهته، وحماية طريق �ل�صفر بني �لقد�ض وحيفا. وظلَّ 

�صيخ �أبي غو�ض، و�أحفاده على والئهم للدولة �لعثمانية يمُنَفِّذ �أو�مرها مقابل �أتاوة �صنوية 

�أمنية مكتومة ملدير ناحية نعلني من  �إخطار�ت مبهام  �أر�صلت  تمُر�َصلمُ له والأحفاده، وقد 

1220هـ/1814م و�صفر  �الأوىل  �أو�ئل جمادى  تو�ريخها  �أبو غو�ض،  �أحفاد �صيخها جب 

ه من فتنة حممد با�صا و�يل �صيد�، وتطلب �إليه �لتعاون مع �لوالة  ذِّرمُ من �ل�صنة نف�صها حتمُ

ارين و�لبنَّائني  ، و�أر�صل �لعمَّ
35

�ملكلفني باإلقاء �لقب�ض عليه و�صوقه �إىل �لق�صا�ض �ل�رشعي

ال �إىل �لقد�ض و�أمرهم باإعادة بناء �صور �ملدينة �لقدمي )�الأجز�ء �لعلوية(  مَّ ارة و�لعمُ و�حلجَّ
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وقد ��صتغرق �إكمال �لبناء �أكرث من 13 عاماً )934-947هـ/1527-1540م(، وذلك بهدف 

و�صكانها.  �ملدينة  على  و�لل�صو�ض  �لبدو  وغار�ت  �خلارجي  �لعدو�ن  من  �ملدينة  حماية 

�إذ يبلغ طوله   ،
36

�لتي مّتت يف �ملدينة �لعمر�نية  �أكرث �الأعمال  �لقد�ض من  ويعّد بناء �صور 

حو�يل �أربعة كيلومرت�ت ومعدل �رتفاعه 12 مرت�ً، وبني عليه 34 برجاً للحر��صة و�ملر�قبة، 

وباب  �ملغاربة  وباب  �خلليل  وباب  �لعمود  باب  �أبو�به؛  �صلَِحت 
مُ
و�أ ت  مِمَّ ورمُ دِّدت  وجمُ

، وحافظت �لدولة على �الأ�صو�ر وجنبتها من 
37

�الأ�صباط وباب �ل�صاهرة وباب �لنبي د�ود

 .
38

�لعبث بها �أو �إحلاق �ل�رشر فيها

�أّن �لدولة �لعثمانية قد عانت �لكثري من مترد�ت �لبدو وكرثة غزو�تهم  من �ملعروف 

�لع�صكرية  �حلمالت  تر�صل  فكانت  و�خلليل،  و�لقد�ض  مكة  �إىل  و�لزو�ر  �حلجاج  لقو�فل 

لتاأديب �لبدو، ولكنها مل تنجح يف كبح �عتد�ء�تهم، الأنهم غالباً ما كانو� يفرون �إىل �أعماق 

�ل�صحاري و�ملناطق �لوعرة، العتمادهم خطة �لكر و�لفر يف غزو�تهم. وقد تعرَّ�ض كثري 

من �لقرى و�ملدن لتعديات �لبدو، و�إحلاق �ل�رشر باأمو�لهم و�أنف�صهم، ويف �أغلب �الأحيان 

مل تنجح �أ�صاليب �لدولة يف �الحتفاظ برهائن من �أوالد �أو زعماء �لقبائل �لبدوية يف وقف 

�لقوية  �لقبائل  بع�ض  وتكليف  معهم،  �التفاق  على  �لدولة  �أجب  �لذي  �الأمر  غزو�تهم. 

اج وزّو�ر  جَّ و�لكثرية �لعدد بحماية طرق �لقو�فل، و�حلفاظ على �صالمة �مل�صافرين من حمُ

 .
39

ار، مقابل مبالغ مالية تدفع ل�صيوخهم �أو زعمائهم ّ وجتمُ

و�إ�صافة  �ملدينة،  من  �لغربية  �جلهة  يف  �لو�قعة  �لقد�ض  قلعة  ترميم  ذلك  بعد  كان  ثّم 

لها  )قائد(  دزد�ر  وتعيني  و�ملوؤن  و�لذخائر  بالع�صاكر  و�صحنها  �إليها،  �ملباين  من  �لعديد 

ْوِكَل �إىل حامية �لقلعة �لدفاع عن �ملدينة من �أي �عتد�ء �أو عدو�ن. وقد 
مُ
بفرمان �صلطاين، و�أ

ت  مِمَّ �أوىل �صالطني بني عثمان �هتماماً خا�صاً بالقلعة وع�صاكرها على مدى �لع�صور، ورمُ

1144هـ/1731م،  �صنة  �خلندق  حائط  بناء  دِّد  وجمُ �أي�صاً،  1065هـ/1655م  �صنة  �لقلعة 

�صنة  �صليمان  �ل�صلطان  بناها  �لتي  منارتها  وكذلك  1151هـ/1738م،  م�صجدها  دِّد  وجمُ

�جلهة  يف  د�ود  برج  �أكبها  للمر�قبة،  �أبر�ج  خم�صة  �لقلعة  يف  وكان   .
40

938هـ/1531م

�ل�صمالية �ل�رشقية وبرج غزة �لكائن على حافة �خلندق، وبها خمازن، و�صجن يف �جلهة 

�لغربية، ويف �لقلعة �أي�صاً �لنوبة خانة �أي �ملكان �لذي يتخذه �صارب �لنوبة بالقلعة ليتعلم 

 .
41

�لنا�ض بالوقت يف �لليل لل�صالة، ودور �صكن للجنود ت�صتمل على ��صطبالت خليولهم

�حلجاج  �صالمة  وتاأمني  جمتمعها،  و��صتقر�ر  �ملدينة  �زدهار  فاإن  كافياً،  هذ�  يكن  ومل 

من  �صو�ء  �ملقد�صة،  �ملدينة  �إىل  �لطرق  حر��صة  �رشورة  �قت�صى  �إليها  و�لزو�ر  و�لتجار 
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�ل�صالطني  �لعثمانية،  �ل�صلطات  عملت  ولذ�،  �مل�رشية.  �لديار  مدن  �أم  �ل�صام  بالد  مدن 

�إقامة �لقالع على تلك �لطريق، لتتوىل  و�ل�صدور �لعظام وحكام �لواليات �لعربية، على 

حماية �مل�صافرين و�لتجار و�حلجاج و�لزو�ر. وكانت تلك �لقالع مدناً �صغرية، مبا فيها 

من �أ�صو�ق وخانات وتكايا وحمطات ��صرت�حة للقو�فل وبيوت وخمازن وقاعات و�آبار 

وحتى  بنادق  من  �لنارية،  باالأ�صلحة  وتزويدها  ح�صانتها،  �إىل  �إ�صافًة  وم�صتودعات. 

مد�فع وع�صاكر خيالة ورجالة، وجنود يتناوبون �حلر��صة يف �أبر�جها. 

وخالل �لقرن 10 هجري/ 16 ميالدي �أن�صئت قالع عند بيت جبين وجنني ور�أ�ض 

�لعني )قرب �لرملة(، وعند خان يون�ض و�لعري�ض و�صع�صع، لتحفظ �لطريق بني دم�صق 

متقدمة،  ع�صكرية  قو�عد  �لقالع،  هذه  وكانت  و�خلليل.  �لقد�ض  �إىل  و�لطريق  و�لقاهرة، 

�أم �لع�صاة و�ملتمردين،  �أم �لل�صو�ض وقطاع �لطرق  ملقاومة كل �عتد�ء، �صو�ء من �لبدو 

كبع�ض �لقبائل �لبدوية، ومنهم بني عطا على �صبيل �ملثال، و�لدروز �إبَّاَن ع�صيانهم على 

.
42

�لدولة

�ملهمة،  دفاتر  يف  لت  جِّ �صمُ و�لتعليمات،  �الأو�مر  من  عدد  �لوزر�ء  رئا�صة  �أر�صيف  ويف 

�أ�صدر من خاللها �ل�صلطان �أو�مره لذوي �ل�صاأن يف �لقالع بلزوم تنفيذ ما يطلبه لتاأمني 

�ل�صفر على تلك �لطرق. ومنها: 

حكم �إىل �أمري �لقد�ض �ل�رشيف، بلزوم حفظ وحر��صة لو�ء �لقد�ض �ل�رشيف من �أيِّ  	•
�صاة �لعربان و�أهل �لف�صاد، ويو�صيه بعدم �إ�صاعة �أو  �رشٍر �أو �أذًى يلَحقمُ به من عمُ

.
43

تبديد دقيقة و�حدة يف �حلفظ و�حلر��صة

�لثقيل  و�ل�صالح  بالبنادق  جبين  بيت  قلعة  بتزويد  عرب  والية  دفرتد�ر  �إىل  �أمر  	•
بيت  قلعة  دت  وِّ زمُ كما  �لقد�ض،  ملدينة  متقدم  حماية  خط  لتكون  يلزمها؛  ما  وبكل 

�لطرق  قطاع  تعقب  يف  �لقلعة  فعالية  لزيادة  �ل�صوبك،  من  حّولت  بع�صاكر  جبين 

�لقد�ض  �إىل  �لطرق  عابري  على  يعتدون  �لذين  و�لغد�رين،  و�خلونة  و�لل�صو�ض 

. ويف �أمٍر ثاٍن �أ�صيف �إىل حمطة ر�أ�ض �لعني، �لقريبة من �لرملة و�لقد�ض، 
44

و�خلليل

�أبر�ج  يف  و�ملر�قبة  �حلر��صة  يتولون  ع�صكرياً  بثالثني  دت  وِّ وزمُ للخيالة  منزل  مئة 

.
45

�لقلعة

اع �لطرق  ِرف ب�رش�مته و�صجاعته يف مالحقة �لبدو وقمُطَّ كما عهد �إىل �آ�صف بك، وقد عمُ

ويتوىل  وغزة،  �لقد�ض  �صنجقية  حدود  �إىل  �لقنطرة  بني  �لطريق  بحر��صة  و�لل�صو�ض، 
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نِح حق ��صتيفاء  حفظ �لنفو�ض و�أحمال ب�صائع �لتجار و�أمتعة وحاجيات �مل�صافرين، وممُ

عند  �ل�صاعة  برج  بناء  منه  طلب  كما  �ل�رش�ئب.  من  �ملتاأخر�ت  وجباية  �لعرفية  �لعو�ئد 

�خلان �الأحمر، قرب قلن�صوة بني قاقون وجلجولية، و�لذي كان يتخذ قاعدة �آمنة لقطاع 

�لطرق و�لل�صو�ض، حيث �أر�صل �إىل هناك مئات �لع�صاكر �ملجهزين جيد�ً، و�أّمن �لطريق 

.
46

�إىل م�رش

ه �ل�صلطان �لعثماين باأمره �إىل دفرتد�ر دم�صق، مبا قام به �ل�صدر �الأعظم �صنان  كما نوَّ

با�صا، فقد �أ�صاف مباٍن جديدة، وعلى نفقته �خلا�صة، لتقوية قلعة �صع�صع وعيون �لتجار، 

.
47

ّو�ر و�مل�صافرين �إىل �لقد�ض و�خلليل ّجاج و�لزمُ وتاأمني و�صول قو�فل �لتجار و�حلمُ

�حلمالت  يجهزون  عثمان  بني  �صالطني  كان  فقد  ذلك،  على  �الأمر  يقت�رش  ومل 

�لذين  و�لل�صو�ض،  �لطرق  ّطاع  وقمُ �لبدوية  �جلماعات  لتاأديب  ويبعثونها  �لع�صكرية 

�عتادو� على �إحلاق �ل�رشر باملدينة �ملقد�صة. 

�إىل كتخد�ه )م�صاعده( هّمت، ي�صيد  لِّم  �صمُ �لقد�ض، و�لذي  �إىل بيلربي  �أمر مر�صل  ففي 

و�خلليل،  �لقد�ض  ّو�ر  زمُ ّجاج  �حلمُ على  يعتدون  �لذين  �لبدو  مهاجمة  يف  بدوره  �ل�صلطان 

ويثني على معاقبتهم، و�أخذ �لرهائن �ملنا�صبة من �أبناء و�أخوة روؤ�صاء �لقبائل و�ملقدمني 

�اللتما�ض  �لع�صاكر  وروؤ�صاء  �صيوخ  �الأمر  هذ�  دفع  وقد  �لقد�ض.  قلعة  يف  و�صجنهم 

با�صتعد�دهم حلفظ �لطرق، ودفع ما يرتتب عليهم من �رش�ئب، فاأ�صبحت �لطرق �آمنة، 

وبات هوؤالء �لع�صاة يحرتمون �لقانون و�لنظام، وحفظت هيبة �لدولة، مما �صمح باإعادة 

.
48

بدو �لقو�درية �إىل وطنهم يف نابل�ض بعد ت�رشيدهم ل�صنو�ت

وكان من �أ�صّد �الإجر�ء�ت �لتي �أمر �ل�صلطان بتنفيذها �صّد �لبدو، �ملعروفني بالكاالنية، 

�لقد�ض، ملجاأ لالإغارة  �أريحا و�لقريبة من  �لنبي مو�صى، قرب  �لذين �تخذو� من منطقة 

حممد  �لقد�ض  حاكم  قتل  من  غار�تهم  �إحدى  خالل  متكنو�  �أن  بعد  �ملقد�صة،  �ملدينة  على 

�أكرث  جمعو�  قد  �لكاالنية  )�لبدو(  عرب  وكان  �لقلعة،  وحر��ض  )م�صاعده(  بك  و�الآي  بك 

ّطاع �لطرق، فباغتهم خد�وري بك )حاكم  من ثالثة �آالف م�صلح مبن فيهم �لل�صو�ض وقمُ

�لقد�ض( مع 600 ع�صكري ذ�ت �صباح، وقتل منهم، و�أ�رش ثالثني، وجرح ع�رشين. وبناًء 

عليه، �أمر �ل�صلطان �لعثماين �لوزير �صنان با�صا، متويل دم�صق، عدم �إ�رش�ك خد�وري بك 

 .
49

وع�صاكره يف �أيِّ حملة، وتركه وع�صاكره حلماية �الأر�ض �ملقد�صة
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ويف حماولة من �ل�صلطنة ال�صتمالة �لبدو، فقد �أمر �ل�صلطان �لعثماين، رئي�ض �لع�صاكر 

�أبناء و�إخوة  �لقلعة من  �ملحبو�صني يف  �لرهائن  با�صتبد�ل  با�صي(،  )بلوك  �لقد�ض  يف قلعة 

روؤ�صاء ع�صائر �لبدو �ملتمردة كل �صتة �أ�صهر �أو �صنة على �الأكرث، ��صتجابًة لطلب عائالتهم، 

.
50

ورحمًة بزوجاتهم، على �أن ي�صتبدلو� برهائن م�صاوين لهم يف �الأهمية و�ملركز

�أ�صدر  فقد  �لوالية،  مدن  و�صائر  �ملقد�صة  للمدينة  و�الأمان  �الأمن  لتثبيت  خطوة  ويف 

تن�صيب قا�صي  بها، وبناًء على  بيلربي دم�صق و�لقا�صي و�لدفرتد�ر  �إىل  �أمر�ً  �ل�صلطان 

 – دم�صق  طريق  على  �لقو�فل  ال�صرت�حة  حمطة  بها  و�لتي  �صع�صع  قرية  فاإن  دم�صق، 

�لقد�ض – �خلليل – غزة – م�رش تتعر�ض لهجمات �لبدو �لع�صاة، وهم يهاجمون �لقو�فل 

�ملتجهة �إىل �لقد�ض، ويرغمون �حلجاج و�لزو�ر على �لعودة. وبناًء على �لفرمان �ل�صلطاين، 

ياأمر بتنفيذ رغبة  �ل�صلطان  �الإقامة هناك، ولذ� فاإن  فاإن مئتي فالح بعائالتهم يريدون 

رفية؛ �ل�رش�ئب باأنو�عها، مقابل حماية وحر��صة  �أيَِّة تكاليف عمُ �لفالحني، و�إعفائهم من 

.
51

�لطريق، الأن يف ذلك ر�حًة و�أماناً الأهل �لقد�ض وتنمية ملوؤ�ص�صاتها

�لقريبة من  �لعني،  ر�أ�ض  �إىل  �لرملة  �إىل حيفا و�لرملة، ومن  �لطريق من غزة  ولتاأمني 

قبول  عن  ر�صاه  �الأعظم  �ل�صدر  �لدولة،  �صاحب  �لعثماين،  �ل�صلطان  �أبلغ  فقد  �لقد�ض، 

، على رفع مكافاأته من 
52

�لعوي�ض بن عامر علي �أبو  �ملدعو  �ملنطقة،  �لبدو يف  تعهد �صيخ 

�أقجة، مقابل حفظ  �ألف   20 “زعامت” بـ  �إىل م�صتوى  �أقجة  �ألف   17 “تيمار” بـ  م�صتوى 

د �ل�صيخ �ملذكور بكامل �حلر�ض على حياة و�أمو�ل  وحر��صة �لطريق ب�صكل مطلق، وتعهَّ

.
53

�ر، و�إذ� ما وقع �أي تعدٍّ، فاإّنه يعاقب ويفقد حقه يف �لزعامت وَّ �مل�صافرين و�حلّجاج و�لزمُ

�إنك�صارية  جنود  من  �لعثمانية  �لع�صكرية  �لقو�ت  فكانت  �ملدينة  �أ�صو�ر  د�خل  يف  �أما 

ومل  و�حلماية.  �الأمن  ب�صط  يتولون  كبان  و�ل�صمُ وع�ص�ض  وحر��ض  و�صبطية  وجندرمة 

فيما  �أو مترد�ت وع�صيانات،  باأمنها،  و�لعبث  �لفو�صى  �ملدينة حاالت كبرية من  ت�صهد 

 �صنة 1016هـ/1607م على �أ�صو�ق �لقد�ض ونهب 
54

عد� خوف �لنا�ض من تعدي �ل�صكبان

�لبنادق على �ل�صكان، ونظمت �لقو�ت �لع�صكرية يف �الأ�صو�ق، و�أمن  دكاكينهم، فوزعت 

.
55

�لتجار و�الأهايل

�لقا�صي  حا�رش  حيث  علي،  حممد  �الأ�رش�ف  نقيب  ثورة  �الأخطر،  �حلادثة  وكانت 

وقائد �حلامية �لع�صكرية �صنة 1117هـ/1705م، و�ن�صم �إليه عدٌد كبرٌي من �صكان �لقد�ض 

و�لقرى �ملجاورة لع�صف �ملظامل �ل�رش�ئبية �آنذ�ك. وقد ��صتفحل �أمرها حتى ��صطر و�يل 
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�ل�صام حممد با�صا �إىل ت�صيري حملة ع�صكرية �إىل �لقد�ض الإخماد �لثورة، وقد جنح يف ذلك، 

.
56

و�أبعد نقيب �الأ�رش�ف من �لقد�ض، وذلك بعد �أيام من ثورته

وظّل هذ� �حلال طو�ل �لعهد �لعثماين ير�وح ما بني توفري �الأمن و�الأمان للمدينة �أو 

�الإخالل به من قبل �لع�صاة و�ملتمردين وقطاع �لطرق و�لل�صو�ض، ولفرت�ت حمدودة. 

يتعلق  1285هـ/1868م،  �صنة  �صورية  والية  مالية  نظارة  �إىل  �صدر  مر�صوم  يف  ونقر�أ 

�أر�صل مئة نفر من  و�أنه  �لقد�ض و�لبلقاء،  �لو�قعة بني  �ملنطقة  باإعمار م�صاكن لالأهايل يف 

�لع�صاكر الإعمار د�خل �لقلعة. ثم جند مكاتبات بني والية �صورية و�لقد�ض، الإ�صكان قبائل 

.
57

بني �لقد�ض وغزة، ملا فيه من منافع للدولة و�خلزينة، و�إن�صاء د�ر للحكومة منه

�لثاين،  �حلميد  عبد  �ل�صلطان  عهد  �إّبان  بالقد�ض  �الأمنية  �لعناية  ذروة  بلغت  لقد 

699 دومناً يف �صنة  فاأ�صبحت مركز�ً مهماً للتطوير و�لنمو �حل�رشي، فنمت �ملدينة من 

1841 �إىل 4,130 دومناً �صنة 1917، و�أن�صئت �أحياء جديدة خارج �ل�صور، ت�صم �خلانات 

�لتاأمني  �لتجارية و�لبنوك ومكاتب  �ملختلفة، و�لفنادق و�مل�صت�صفيات و�لوكاالت  و�ملهن 

ذ�ك  وما  �ملدينة،  و�أنريت  �ل�صو�رع  ور�صفت  �ملزدهرة،  و�الأ�صو�ق  �ل�صناعية  و�ملن�صاآت 

�إال ب�صبب توفري �الأمن و�ل�صالمة على �الأنف�ض و�الأمالك، وب�صط هيبة �لدولة و�ال�صتقر�ر 

وحت�صني �الإد�رة. 

�إنَّ توفري �الأمن و�الأمان قد كان و�حد�ً من �أهم �الأ�صباب يف ��صتمر�ر �ملدينة �ملقد�صة يف 

�أد�ء دورها �حل�صاري و�لثقايف، وبالتايل حفظ تر�ثها �لديني كمركز لقاء بني �حل�صار�ت 

.
58

و�الأمم

وعلى �ل�صعيد �لد�خلي �أي�صاً، فقد عمل رجال �الإد�رة �لعثمانية على تنفيذ تعليمات 

ما  و�رتكاب  �لف�صاق  عن  و�لتفتي�ض  �ملقد�صة،  �ملدينة  حرمة  باحرت�م  �لقا�صية  �ل�صلطان 

يخالف �ل�رشع �ل�رشيف. فقد �أ�صدر �ل�صلطان �صليمان �حلكم جليل �لقدر، و�لفرمان �لنافذ، 

و�ل�رشقة  �خلمر  و�رشب  و�لقتل  و�ل�صتم  و�ل�رشب  �لزنا  مثل  �جلنايات،  عقوبات  فحّدد 

. و�صدرت �الأو�مر �إىل �أمري لو�ء �لقد�ض وقا�صي �لقد�ض 
59

و�لغ�صب و�العتد�ء �أو �خلطف

�ملدينة.  يف  �لعامة  �الآد�ب  على  �حلفاظ  و�رشورة  و�أ�صبابه،  �لف�صاد  مالحقة  يف  بالت�صدد 

فبناًء على رغبة �ل�صلطان بحفظ �ل�رشع، ومنع �لعنف و�لفو�صى ون�رش �الأمن و�لقانون 

بني �مل�صلمني يف �ملدن و�لقرى يف ممالكه، فاإّنه ينع منعاً باتاً �إح�صار �لنبيذ �إىل �لقد�ض �أو 

�ل�صماح للم�صلمني بتعاطيه، ويحظر على غري �مل�صلمني بيعه الأيِّ م�صلم، ويمُحذَّرون من 
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مغبَّة خمالفة �الأمر �ل�صلطاين. وطلب من �أمري �للو�ء و�لقا�صي وجوب �إجر�ء �لك�صوفات 

�لتاأكيد على  عيد 
مُ
و�أ  .

60
�لقا�صي �صيعزل ويعاقب فاإن  �خلفيّة ملالحقة ذلك و�صبطه، و�إال 

�إىل �أمري �صنجق �لقد�ض �ل�رشيف وقا�صي �لقد�ض،  �أر�صل  �حلكم و�الأمر �ل�صابق بفرمان 

بتاريخ 3 ذو �حلجة 972هـ �ملو�فق 1565/7/1م، وجاء فيه: 

ُحكٌم اإىل اأمري �شنجق القد�س ال�رصيف وقا�شي القد�س ال�رصيف

مدن  يف  �ل�رشيف  �ل�رشع  يخالف  �أمر  �رتكاب  �ل�رشيف،  ر�صاي  من  لي�ض 

�أيام  ويف  �أحكمها،  �لتي  �صلطنتي  ممالك  يف  �لو�قعة  �مل�صلمني  وقرى  وق�صبات 

�لبع�ض  �أن  علم  وقد  �مل�صلمني،  من  باتاً  منعاً  �خلمر  منع  �ل�صعيدة،  �صلطنتي 

�لو�جب  �ل�رشيف،  حكمي  و�صول  وعند  �ل�رشيف،  �لقد�ض  �إىل  �خلمر  يح�رش 

�التباع وبال�صكل �لالزم، وحتذيره و�لت�صدُّد على �ملر�قبة و�ملنع و�لتق�صي �رش�ً، 

و�إال فالعزل و�لعقاب61. 

�مللوثات  من  �ملدينة  طهارة  على  �حلفاظ  ب�رشورة  �ل�صلطان  يق�صي  �آخر  حكم  ويف 

�لن�صاء  مبنع  فرماناً  �ل�صلطان  �أ�صدر  فقد  �لعامة.  باالآد�ب  �الإخالل  وعدم  و�لنجا�صات، 

ومنع  �صاحاته،  يف  و�لتغوط  �لتبول  وحظر  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  �مل�صلني  م�صايقة  من 

باالأعمال  �لقيام  من  �مل�صيحية،  �ملعامل  بع�ض  لزيارة  يتو�فدن  �للو�تي  �لن�صارى  ن�صاء 

�ملمُخلّة بال�رشع، ومنع ن�صاء �لبدو من �لنوح ليالً يف �صو�رع �ملدينة، ومنع �لفالحني �لذين 

حر��صة  و�رشورة  �حلرم،  طرق  يف  عر�صه  من  �ملدينة  يف  لبيعه  و�حلليب  �للنب  يجلبون 

�أبو�ب �حلرم و�رشورة بقاء �صاحات �حلرم نظيفة، وينذر �لفرمان بالعزل و�لعقاب �إذ� 

.
62

مل ينفذ �الأمر �ل�صلطاين فور�ً وب�صورٍة حازمة

و�أهل  “�ملت�صكعني  الرتياد  مرتعاً  كانت  �لقد�ض،  يف  مقاٍه  خم�صة  �أقيم  قد  �أنه  ويبدو 

�ل�رشر  تلحق  وبالتايل  و�لف�صاق،  �لف�صق  من  نهار�ً  �أو  ليالً  تخلو  ال  بحيث  �ل�صاللة”، 

بالعباد، وحتول دون قيام �مل�صلمني بالعبادة و�لطاعة؛ فطلب �الأمر �ل�صلطاين �رشورة 

.
63

�إز�لتها، و�إبالغ �ل�صلطنة بتنفيذ �الأمر وزمانه

�ملقاهي و�ل�صالونات  �أنو�عاً من  �لعثمانية  �لدولة  قمُبيل �صقوط  �ملدينة عرفت  �أنَّ  غرَي 

كثرية  �أخرى  و�أماكن  و�خلمور،  �حل�صي�ض  تعاطي  ويتم  �لقمار،  فيها  متار�ض  �ل�صيئة، 

�ملدينة  �أحياء  �لغنائية، ووجد يف  �لعرو�ض  للت�صلية و�لغناء و�لرق�ض، قدمت من خاللها 

19، حيث ز�د عدد  �أو�خر �لقرن  . وكان كل ذلك يف 
64

ع�صابات من �لل�صو�ض �ملحرتفني
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و�لغربية،  �ل�رشقية  �أوروبا  من  �لقادمني  مع  و�الختالط  �لهجرة  نتيجة  �ملدينة  �صكان 

وعانت �لدولة من �ل�صعف �القت�صادي و�لع�صكري، و�رشيان �لف�صاد �إىل �أجهزة �لدولة 

اد  �لفمُ�صَّ جماح  لكبح  حماولٍة  يف  �الآد�ب  رجال  حينها  �لعثمانيون  و��صتحدث  �ملختلفة. 

و�لفمُ�ّصاق، ولكن �أنَّى لهذ� �لفي�ض �أن يزجره غي�ض �حلر�ض على �لقيم و�الآد�ب �لدينية. 

�ل�صد�رة  لدى مقام  �لتظلم  با�صتطاعة عبد �خلالق زويل  كان  فقد  ذلك،  وبالرغم من 

�لفخيمة، الأن �ملتنفذ �صليم �خلطيب قد غ�صبه قطعة �أر�ٍض حجرية كائنة يف وقف �آل متيم، 

�لعادلية  نظارة  لقر�ر  �خلطيب  �صليم  ي�صتجب  ومل  وجدوده،  �آبائه  زمن  منذ  م�صتاأجرة 

فرفع  �لعقل.  و�ختالل  باجلنون  زويل  �خلالق  عبد  على  �دعو�  بل  1305هـ/1889م،  يف 

باأ�صبوعني، بالتحقيق  1307هـ، فاأمر بعد ذلك  �ل�صدر �الأعظم يف  �إىل  عبد �خلالق �صكو�ه 

.
65

و�لتنفيذ �لفوري لقر�ر نظارة �لعادلية

العدالة  وحتقيق  العبادة  حرية  ومراعاة  الجتماعي  ال�شلم  ب�شط   .5

لأهل الذمة:

ملا كانت �لقد�ض مق�صد �حلجاج و�لزو�ر من كافة �أنحاء �لدنيا، وحفاظاً على مكانتها 

وبتوجيهات  �لعثمانية،  �ل�صلطات  فاإّن  �لثالثة،  �لديانات  �أتباع  لدى  و�لروحية  �لدينية 

وفرمانات �صلطانية، عملت على توفري كافة �أ�صباب �لر�حة و�لطماأنينة و�ال�صتقر�ر الأهل 

�لذمة يف �ملدينة �ملقد�صة �صو�ء �أكانو� من رعايا �لدولة �لعثمانية �أم من رجال �لدين، بطارقة 

ن�ض، من �أجل �أد�ء وممار�صة  ومطارنة ورهبان ورعاة �أديرة وكنائ�ض وبيع و�صو�مع وكمُ

وتولت  مبقد�صاتهم.  �أو  بهم  �مل�صا�ض  دون  حرية  يف  تعبدهم  �أماكن  يف  �لدينية  �صعائرهم 

تنقالتهم  يف  و�لزو�ر  �حلجاج  مر�فقة  و�ل�صبطية  �جلندرمة  ورجال  �لعثمانية  �لع�صاكر 

خالل زيارتهم لتلك �الأماكن، وحر��صة قو�فلهم وتاأمني �صالمتهم يف �الأنف�ض و�الأمو�ل. 

�مل�صيحية  �ملذ�هب  �أتباع  بني  �لدينية  �الإ�صكاالت  حل  على  �ملدينة  يف  �ل�صلطات  عملت  كما 

بع�صهم �لبع�ض، �أو منازعاتهم مع �ليهود �أو مع �مل�صلمني. 

�أعطاه  �لذي  �لعهد  ب�رشوط  �لعثمانيني  �لتز�م  �ل�صدد  بهذ�  ذكره  ي�صتوجب  ومما 

�مل�صلمون الأهل �لذمة منذ عهد �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم، و�خللفاء �لر��صدين، ويف 

عهد كافة حكام �مل�صلمني حتى �لعهد �لعثماين. وي�صتفاد من حما�رش ت�صجيل �ملنازعات 

وخالل  �صليم  �ل�صلطان  �أن  �لقد�ض،  ق�صاة  قبل  من  فيها  ينظر  كان  �لتي  و�خل�صومات، 

�لت�رشيعات  �صنَّ  قد  �ملدينة  يف  �الإ�صالمية  غري  �لطو�ئف  روؤ�صاء  ولقائه  للقد�ض  زيارته 
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�لتي تنظم �لعالقات بني �مل�صلمني و�لن�صارى و�ليهود يف �ملدينة، وبني طو�ئف �لن�صارى 

�أنف�صهم، وبني �ليهود و�لن�صارى. ومن �أهم ما نبَّه �إليه �ل�صلطان �صليم، �حلماية و�الأمن 

و�ل�صون الأهل �لذمة، وتطبيق جميع �لعهود و�ملو�ثيق �لتي منحها �مل�صلمون الأهل �لذمة. 

وكمثال على ذلك: “�لتز�م �ل�صالطني بهذه �لعهود و�ملو�ثيق، فقد طرق م�صامع �ل�صلطان 

�أهل  فاأخذهم  �ملقد�ض،  بيت  يف  ديرهم  �إىل  �لنا�رشة  من  قادمني  كانو�  رهبان  ثالثة  �أنَّ 

�ملزرعة، وربطوهم على غري وجه وذكر. وقد د�خلنا �لعجب من فعلة �أهل �ملزرعة، الأن 

�لعهود على  �أخذت  . كما 
�ملقد�ض �رشوط، ولهم �حلماية و�ل�صيانة”66 للن�صارى يف بيت 

.
67

�صيوخ عني كارم بعدم �لتعرُّ�ض للروم و�الإفرجن و�ليهود و�الأرمن

ويف مر�صوم �صادر عن �ل�صلطان ب�صاأن حقوق طائفة �الأرمن، تاريخه 1229هـ/1813م، 

نقر�أ �لعبارة �لتالية: “و�صدرت �أو�مرنا �ل�رشيفة �أوالً وثانياً فحو�ها �ملنيف �أنه مهما كان 

لهم من �أيام ح�رشة موالنا �ل�صلطان �لفاحت �صليم خان يكون بيدهم، وال �أحد يتعار�صهم، 

�ل�صلطاين(”. مبعنى  �لديو�ن �لهمايوين،  وتعنّي بذلك خو�جكان )�أي رجل علم وقلم يف 

�لطو�ئف  بني  �لعالقات  تنظيم قو�عد  و�ملو�ثيق  للعهود  قرر وفقاً  قد  �صليم  �ل�صلطان  �أن 

غري �الإ�صالمية، و��صتحدث د�ئرة يف �لديو�ن �ل�صلطاين، وعنيَّ �ملوظفني �ملخت�صني ملتابعة 

.
68ً

�صوؤونهم، و�لنظر فيما يثور بينهم م�صتقبال

ومل يكن تقليد �حلماية م�صتحدثاً يف �لعهود �ملتاأخرة للدولة �لعثمانية، و�إمنا نمُفِّذ منذ 

َ رجلني من �مل�صلمني حلماية  نيِّ �لبد�يات �الأوىل للتدخل �لعثماين يف �لواليات �لعربية، فقد عمُ

.
69

رهبان دير �ل�صيق يف �لقد�ض منذ �صنة 941هـ/1524م

للعهدنامه )وثيقة  �لقيامة، خالفاً  �أخفيت يف كني�صة  �أ�صلحة، كانت قد  وحني �صبطت 

�لعهد(، �إذ ال يجوز الأيِّ فرٍد من طائفة �لكفار حيازة �أيِّ �صيء يتعلق باالأ�صلحة و�رشورة 

يفدون  �لذين  �لفرجنة،  �لتجار  عن  يبلغه  �لقد�ض  و�يل  �إىل  �أمر�ً  �ل�صلطان  �أر�صل  �صبطه. 

�لب�رشة  �إىل  ويذهبون  �مل�صلمني  بزيِّ  ويتخفون  ودم�صق  حلب  �إىل  ثم  ومن  طر�بل�ض  �إىل 

وعليه،  �خلر�ج”.  ويوؤدون  �حلرب  د�ر  من  كانو�  “�إن  عنهم،  �لتحرِّي  فيطلب  وهرمز، 

بمُ �إر�صالمُ رجال �خلفية )�ملباحث( بينهم، وعدم �ل�صماح لهم بركوب جياد عربية  “يتوجَّ
�صفقات  ويعقدون  �لزيارة  بدعوى  �لقد�ض  �إىل  ياأتون  �إنهم  ثم  وبغاالً.  عادية  دو�باً  بل 

جتارية وهم خمتفون يف مغار�ت كني�صة قمامة، وكذ� يجب �لبحث عنهم، وك�صف دخول 

�الأ�صلحة �إىل �لكني�صة، وكل هذ� و�جب”. ولكن �صدَّد �الأمر �ل�صلطاين على م�صاألة مهمة، 

.
وهي: “بحيث ال تتعار�ض هذه �الإجر�ء�ت مع �لعهدنامه”70
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�أمر �الأمة بدونه، فنورد ثالثة مناذج لوقائع  �أ�صا�ض �مللك، وال ينتظم  وملا كان �لعدل 

جرت يف مدينة �لقد�ض تعطي �صورًة عن عد�لة �لق�صاء �الإ�صالمي ومو�صوعيته، و�جتهاد 

�أويل �الأمر يف حتقيقه ون�رشه. فقد �دعى جماعة من �أهايل �لقد�ض على طوين �ملرتجم عند 

و�أحمد  وخليل  وكرمي  وعلي  �لع�ص�ض  رئي�ض  �أحمد  وعلى  �ل�رشيف  �لقد�ض  �صوبا�صي 

�زس�ين و�لذمي حنا و�لذمي قو�صم؛ باأنهم يتعاطون �لر�صوة و�ل�رشقة و�لزنا و�العتد�ء 

على �الأهايل. فطلب �الأمر �ل�صلطاين �ملر�صل يف 29 حمرم �صنة 972هـ من �لو�يل و�لقا�صي 

يف  �لتعاطي  عند  ولكن  و�لتحقيق،  و�ملدعني  عليهم  �ملدعى  بني  �ملو�جهة  �إجر�ء  �رشورة 

�أو  طرف  الأيِّ  �النحياز  من  �حلذر  وتوخي  بالكامل،  �حلق  جانب  مر�عاة  يجب  �لق�صية 

ل �أيِّ �أحد ممن لي�صت له عالقٌة  ولون دون تدخُّ حماباته، ومن �لتلفيق و�صهود �لزور، ويحمُ

 .
71

بالق�صية

�ح من تهمة �لقتل �خلطاأ، وذلك يف �لدعوى  و�لق�صية �لثانية، تبئة طبيب يهودي جرَّ

�ح �صلمون، و�لذي �أجرى  �لتي �أقامها حممد بن عبد �هلل �لعني كارمي على �ليهودي �جلرَّ

ل�صالح بن عبد �هلل، �أخ �ملدعي، جر�حًة يف خ�صيته ومات، ويطلب دية �أخيه الأن �لطبيب 

قتله خطاأ. و�صهد له �ل�صهود من �الأطباء �جلر�حني باأنَّه ماهٌر م�صهوٌر يف �صنعة �جلر�حة، 

وله �ملعرفة �لتامة بها، وكان �حلكم: ثبت لدى �لقا�صي ح�صن �أفندي بن عبد �للطيف �أن 

�لثقاة  من  �صنعته  �أهل  من  �خلبة  �أهل  باإخبار  �جلر�حة،  �صنعة  يف  �ملاهر  �ليهودي  هذ� 

�مل�صلمني، باأنه ماهر كامل يف معرفته هذه �ل�صنعة، و�أن كي�ض �خل�صيتني ي�رشب بالري�صة 

عند �القت�صاء، و�أن ما فعله �ليهودي هو مقت�صى �ل�صنعة. فلم يكن فعله تعدي... �إلخ. 

وَمنََع �لقا�صي �ملدعي من �لتعر�ض للجّر�ح �صلمون منعاً �رشعياً، و�أح�رش �ملدعي و�أ�صهد 

�أنَّ �أخاه �صالح مات بق�صاء �هلل وقدره من غري �صبب �جلر�حة  على نف�صه طائعاً خمتار�ً 

يف كي�صه، و�أنه لي�ض له قبله حق مطلقاً، و�أبر�أ ذمته بخ�صو�ض ما �ّدعاه �لب�ءة �ل�رشعية، 

.
72

َر يف 30 �صو�ل 1198هـ رِّ فطلب �ليهودي حترير ذلك؛ فحمُ

ويف و�قعة �لنز�ع بني �الأرثوذك�ض و�لالتني على �لدرج �ل�صمايل يف كني�صة �ملهد، كان 

�الأمر �ل�صلطاين يطلب حتقيق �لعد�لة يف �لق�صية دون �صماتة )�إ�صارة �إىل �لعالقات �ملرتدية 

للتحقيق،  جمل�ض  ت�صكيل  و�إمنا  �نحياز،  �أو  متييز  �أو  �الأرثوذك�ض(،  حامية  رو�صيا  مع 

.
73

و�إعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه

ٍل من  و�الأمثلة كثرية تبنّي حر�ض �لدولة �لعثمانية على حتقيق �لعد�لة، دون �أيِّ تدخُّ

�أ�صحاب �لنفوذ �أو مر�كز �لقوى. 
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ول�صمان حرية �لعبادة وممار�صة �ل�صعائر �لدينية باأمان، فقد �صنَّت �لدولة �لت�رشيعات 

من  للم�صلمني  �ملقد�صة  �الأماكن  يدخل  من  على  �لتعزير  عقوبة  فاأوجبت  ذلك،  لتنظيم 

نمُ�صهم، وحظرت عليهم �لدخول  ، وطلبت �لت�رشيعات من �ليهود �ل�صالة يف كمُ
74

�لن�صارى

�أبو�بها، ومن يخالف ذلك يدفع  �لوقوف على  �أو  بالن�صارى  �لعبادة �خلا�صة  �أماكن  �إىل 

مئة �صلطاين. وحني ��صتكى �لن�صارى من دخول �أحد �لرت�جمة �ليهود �إىل د�خل كني�صة 

.
75ً

�لقيامة، �أمر �لقا�صي �مل�صلم، برّد �لدعوى، الأن لل�رشورة �أحكاما

�أثناء  �لروم  طائفة  �أبناء  على  بالت�صوي�ض  �لبيكاري  �لفرجني  بحلو�ين  قام  وحني 

مئة  بدفع  �لبيكاري  و�أنذر  �مل�صلم،  �لقا�صي  ل  تدخَّ �صموعهم،  منهم  و�أخذ  عبادتهم، 

.
76

�صلطاين ذهباً �إذ� تكّرر منه ذلك

وذ�ت مرة حاول جرمانو�ض بن ق�صطنطني، بطريرك �لروم، منع �أبناء طائفة �الإفرجن 

ِفَعت �لق�صية  من �الحتفال بعيد �صبت �لنور يف كني�صة �جللجلة، د�خل كني�صة �لقيامة، ورمُ

�إىل �لقا�صي �مل�صلم، �لذي �أ�صدر حكماً بال�صماح الأبناء طائفة �لروم بتاأدية �حتفاالتهم يف 

عيد �صبت �لنور و�لزيتونة. 

و�دعى جرمانو�ض �صنة 974هـ/1564م باأن �لفرجن ي�صايقون طائفته يف كني�صة �ملهد، 

وطلب منعهم من دخولها، وثبت لدى �لقا�صي �مل�صلم باأنَّ دعوى جرمانو�ض كيدية �إذ مل 

ي�صتطع �إثبات دعو�ه، فرّد �لقا�صي �لدعوى، و�صمح لكل �لزو�ر من �مل�صلمني و�لن�صارى 

 .
77

بالدخول �إىل كني�صة �ملهد للزيارة �أو �لعبادة

ومن �لالفت للنظر �إ�صد�ر �ل�صلطان �أمر�ً �إىل قا�صي �لقد�ض يق�صي بعزل حممد ن�صيبة، 

بّو�ب باب كني�صة �لقيامة، الأنه يتلفظ مع �لن�صارى �لذين يزورون �لكني�صة باألفاظ غري 

مر�صية، مع �لتنبيه عليه وحتذيره من قبل �لوزر�ء �لعظام، ولكنه كرَّر �صلوكه، وطرق 

م�صامع �ل�صلطان �أنه رجع �إىل �أطو�ره �ل�صابقة. فطلب �الآمر �ل�صلطاين من �لقا�صي �إبالغ 

كني�صة  بو�بة  و�لعمل(  )�مل�صاركة  مقار�صة  عن  مرفوعة  يده  باأن  ن�صيبة  حممد  �ل�صيد 

�أو �أحد �أقاربه مبعرفة �حلاكم �ل�رشعي يف �لقد�ض، ويبلغ  ب �أخوه وكيالً  �لقيامة، ولين�صَّ

.
78

�ل�صلطان باالإجر�ء

وكل هذه �لوقائع تظهر حر�ض �لدولة �لعثمانية على متكني �أتباع �لديانات �لثالثة كافة 

من ممار�صة �صعائر دياناتهم بكل حريٍة و�أمٍن و�طمئنان، وما ذ�ك �إال تكرياً و�حرت�ماً 

وتقدي�صاً للمدينة �خلالدة. 
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و�الأو�مر  �لفرمانات  من  �لعديَد  �لعثمانية  �لدولة  نفَّذت  فقد  �آخر،  �صعيٍد  وعلى 

يتكلفها  كان  �لتي  �لنقدية،  و�الأتاو�ت  �ل�رش�ئب  من  بالتخفيف  تق�صي  �لتي  �ل�صلطانية 

�ملقيمون  يدفعها  �لتي  �أو  �ملدينة  زيارة  عند  و�ليهود  �مل�صيحيني  من  �لزو�ر  �أو  �حلجاج 

�أو ن�صف  �إذ كان �لن�صارى و�ليهود يجبون على تقدمي هبات �صنوية  منهم يف �ملدينة. 

�صنوية لبع�ض �لعائالت يف �لقد�ض، مثل عائالت �حل�صيني و�خلالدي و�لعلمي و�لدجاين، 

ل�صيخ  �أو  غو�ض،  �أبو  عثمان  �لعنب  قرية  �صيخ  مثل  �لقرى،  بع�ض  ل�صيوخ  يدفعونها  �أو 

قرية بيت حم�صري، �أو ل�صيخ بيت حلم. وكان يطلق على تلك �لهبات ��صم “عادة معتادة”، 

�ألغيت  ، وكانت متو�رثة وتخ�صع للبيع و�ل�رش�ء. وقد 
79

�لذمة �أهل  وتدفع مقابل حماية 

هذه �لعادة، باأمٍر �صلطاين منذ �صنة 1230هـ/1814م، و�أكد �الإلغاء �صنة 1247هـ/1831م. 

كما ��صتجاب �ل�صلطان لر�صالة تلغر�فية بعث بها بطريرك روم �لقد�ض وتو�بعها دميانو�ض 

�لكني�صة  �لبطريركية،  ومن�صاآت  موؤ�ص�صات  باإعفاء  �ل�صلطاين  �الأمر  �صدور  فيها  يطلب 

و�ملكتب �لتعليمي و�مل�صت�صفى و�لدير، من �ل�رش�ئب، وذلك وفق ما َن�ضَّ عليه �لقانوين 

.
80

�لعثماين، وح�صب �المتياز�ت �لدينية �ملمنوحة لغري �مل�صلمني عند �إن�صاء موؤ�ص�صاتهم

قبل  من  �مل�صيحيني  �حلجاج  على  مفرو�صًة  كانت  �لتي  �لغفر  �رشيبة  �ألغيت  كما 

مت�صلمي �لقد�ض، وكذ� �رشيبة �الإكر�مية �لتي كان ياأخذها كل مت�صلم حني دخوله مدينة 

تبلغ  �الإكر�مية  هذه  وكانت  �ليهود،  ومن  و�الأرمن  و�لكاثوليك  �لروم  �أديرة  من  �لقد�ض 

.
81

�ألفي قر�ض

�أما �لنز�عات و�ملخا�صمات بني �لطو�ئف �مل�صيحية فتعود يف �الأ�صا�ض �إىل �الن�صقاقات 

�لتي �أ�صابت طائفة �لروم �الأرثوذك�ض، حيث �ن�صق عدٌد من �أتباعها ودعو� �أنف�صهم بالروم 

�لكاثوليك و�أ�صبحو� تابعني لبابا روما. و�ل�رشيان و�الأرمن �أي�صاً �نق�صمو� �إىل �أرثوذك�ض 

وكاثوليك وكذ� �ن�صقاقات �لكني�صة �لالتينية يف �أوروبا. ويف �لعهد �لعثماين ��صتدَّ �خلالف 

��صتمر�ر�ً  و�ل�رشيان،  و�الأحبا�ض  و�الأقباط  و�الأرمن  و�لالتني  �الأرثوذك�ض  �لروم  بني 

 Ephesus Assembly لالنق�صامات �لتي وقعت يف �لكني�صة �مل�صيحية يف جممع �إف�صو�ض

�صنة 431 للميالد، ثّم يف جممع خلقيدون )خلقيدونية( Chalcedon Assembly وذلك 

�صنة 451 للميالد، و�النق�صامات �لتالية فيما بعد. 
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كانت �خلالفات بني �لطو�ئف �مل�صيحية تتمحور حول �الأمور �لتالية: 

تعليق  ومنها  �لدينية،  �ل�صعائر  و�إقامة  �لقيامة،  كني�صة  �إىل  �لدخول  �أولوية  حق  �أ. 

�لقناديل يف قبة �لكني�صة حيث يوجد �لقب �ملقد�ض ح�صب �عتقادهم. 

وجتديد  وترميم  �إعمار  من  �لكني�صة  لهذه  �لالزمة  �خلدمات  على  �الإ�رش�ف  ب. 

و�إ�صالح.

�لطو�ئف  دون  معتقدها  �صو�ب  طائفة  كل  و�إدعاء  �ملذهبية،  �لعقائدية  �خلالفات  ج. 

�الأخرى، وكان �فرت�قهم �لعقائدي �لفكري معقد�ً �صعباً، عميق �جلذور. 

�متد�د خالفاتهم و�رش�عاتهم �إىل �أماكن دينية �أخرى، خارج �لقد�ض، وخا�صًة �إىل  د. 

هم على �لدرج �ل�صمايل يف �لكني�صة، من  ز �رش�عمُ كني�صة �ملهد يف بيت حلم. حيث تركَّ

�أجل �أولوية خدمته وترميمه و�ملرور عليه، وعلى �ل�صاحة �خلارجية للكني�صة. 

وكان يذكي �ل�رش�ع، ويلهب نري�ن �لفتنة عامالن: 

فقد  و�إجنلرت�؛  ورو�صيا  فرن�صا  وخا�صًة  �خلارجية،  �الأجنبية  �لقوى  تدخالت  �أ. 

�لطو�ئف  على  ورو�صيا  �ملعتقد،  �لالتينية  �لطو�ئف  على  حمايتها  فرن�صا  ب�صطت 

�الأرثوذك�صية، وبريطانيا على �ليهود لعدم وجود كني�صة بروت�صتانتية يف �لبد�ية، 

�ملذهب  �إىل  �ليهود  لتحويل  بعد  فيما  �صعو�  �لبوت�صتانت  �ملب�رشين  بع�ض  والأن 

بعد  �الأقباط  على  َقنَّعة  ممُ حمايًة  �أي�صاً  ب�صطت  بريطانيا  �أنَّ  كما  �لبوت�صتانتي. 

ودفعت  و�الأحبا�ض،  �الأقباط  بني  �لعقائدية  �ل�رش�عات  و�أذكت  م�رش،  �حتاللها 

�الأقباط تارًة و�الأحبا�ض تارًة �أخرى لزيادة نفوذهم يف كني�صتي �لقيامة و�ملهد. 

ومن  �أوروبا  من  طردهم  بعد  �الأ�صكناز  وخا�صًة  �الأجنبية  �ليهودية  �لطو�ئف  ب. 

�الأندل�ض، و�إقامة كثري منهم يف منطقة جبل �صهيون، و�صعيهم بالد�صي�صة و�خلد�ع 

الإثارة عو�مل �لفتنة بني �لطو�ئف �لن�رش�نية بع�صها �لبع�ض من ناحية، وبني تلك 

�لطو�ئف و�مل�صلمني من ناحية �أخرى، بدعوى �أنَّ هذه �لطو�ئف تعي�ض يف بحٍر من 

�مل�صلمني، وتعاين �ال�صطهاد و�حلرمان من حقوقها، وبغر�ض حتقيق مكانٍة لهم، 

وبالتايل للطو�ئف �لن�رش�نية يف �مل�صاركة يف �إد�رة �لوالية. 

�لعثمانية  �لدولة  �صيا�صة  فاإنَّ  و�خل�صومات،  و�ملنازعات  �ل�رش�عات  تلك  وملو�جهة 

بمُنِيَت على ِعدَِّة ركائز، وهي: 
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يهود  من  �لذمية  �لطو�ئف  بني  �لعالقات  نظمت  �لتي  و�الأعر�ف  �لقو�نني  �عتماد  �أ. 

�لتي  �لذمة، و�الأعر�ف  �الإ�صالمية �ملمنوحة الأهل  �ملدينة، و�ل�رشوط  ون�صارى يف 

جرت يف �لعهود �الإ�صالمية �ملختلفة. 

�لتقريب بني �أبناء �لطو�ئف �لن�رش�نية، وحّل خالفاتها باللجوء �إىل �لقو�نني �لعثمانية  ب. 

�إىل  �ل�صكاوى  تعذََّر �حلل، فرفع  و�إن  �ملدينة.  �الإ�صالمي يف  �لق�صاء  �إىل  و�الحتكام 

�ل�صلطنة يف �إ�صطنبول، �لتي تبادر �إىل ت�صكيل �للجان و�ملجال�ض للنظر يف �ل�صكاوى 

و�لتظلمات، وو�صع �حلق يف ن�صابه على �أ�صا�ض حتقيق حرية �لعبادة وممار�صة 

طية، ولكن  �ل�رشُّ �إىل �الإجر�ء�ت  �للجوء  �ل�صعائر. و�إذ� ما ف�صلت تلك �حللول، كان 

�ل�ِصَد�م،  �أماكن  يف  �أمنية  ترتيبات  وفر�ض  �ل�صدة،  �أو  �لعنف  من  ممكن  قدر  باأقل 

حتولمُ دوَن �الحتكاك بني �ملتنازعني، وحتفظ َهيبََة �لدولة و�صيادتها يف �ملدينة. 

�إىل  عمدت  فل�صطني،  يف  �ملبكر  وجودها  ومنذ  �لعثمانية،  �لدولة  �أن  للنظر  و�لالفت 

�لقعدة  ذي   13 ففي  بينها،  و�لتقريب  �لن�رش�نية  �لطو�ئف  بني  �ملر�صية  �التفاقات  عقد 

َّكن  945هـ/1538م جرى �التفاق بني �لروم و�الأقباط برعاية �لدولة �لعثمانية على �أن يمُ

. ومن بنود هذ� 
82ً

من �لدخول �إىل كني�صة �لقيامة من ي�صل �إليها من �لروم �أو �الأقباط �أوال

�التفاق �أي�صاً تنظيم و�صع �لقنديل يف قبة كني�صة �لقيامة، و�صمل طو�ئف �لروم و�الأرمن 

يقوم  �أن  على  ويوحنا،  �هلل  وعبد  جرمانو�ض  �لطو�ئف؛  تلك  روؤ�صاء  َعه  ووقَّ و�الأحبا�ض 

�أمونة وميخائيل �جل�صيان بو�صع �لقنديل يف قبة كني�صة �لقيامة حيث يوجد �لقب �ملقد�ض، 

وذلك يوم �صبت �لنور، و�أن يدور� حول �لقبة بعد ذلك، ثّم يدخل �لبطريرك جرمانو�ض، 

 .
83

رئي�ض طائفة �لروم، وبعد خروجه تدخل �لطو�ئف �الأخرى

�ل�رشيان  بني طو�ئف  �التفاق  945هـ/1538م جرى  �لقعدة  ذي   14 �لتايل،  �ليوم  ويف 

و�الأحبا�ض و�الأرمن على �أّن كتابهم و�عتقادهم مو�فق لكتاب طائفة �الأرمن و�عتقادهم، 

�لطو�ئف  تلك  تاريخ  يف  مرة  �أول  وهذه  و�حد.  �أعيادهم  يف  وفعلهم  وقولهم  دينهم  و�أن 

�لن�رش�نية يتّم �الإقر�ر بعدم وجود خالفات مذهبية عقائدية جوهرية بينها، وتعمل على 

 .
84

توحيد �حتفاالتها �لدينية

ر �ل�رش�ع بني طائفتي �لروم �الأرثوذك�ض  غرَي �أنَّ هذ� �لتقارب مل يدمُم طويالً، فقد تفجَّ

�أولوية ترميم  له حق  بد�يته باالختالف حول من  �لكاثوليك، وكانت  )�لفرجن(  و�لالتني 

ما ت�صدَّع من �أجز�ء �لعتبة �ملعروفة مبغ�صل عي�صى، و�صقوط بع�ض ر�صا�صه، وتك�رّش 
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وكان  به.  �خلا�ض  �حلديد  )�صياج(  در�بزين  �صقوط  �إىل  �أدى  �لذي  �الأمر  بالطه،  بع�ض 

فات�صيو، رئي�ض طائفة �الإفرجن، قد ح�صل على �ملو�فقة الإجر�ء �لرتميمات و�الإ�صالحات، 

خالل غياب جرمانو�ض، رئي�ض طائفة �لروم �الأرثوذك�ض، يف زيارته �إىل �الأماكن �لدينية 

�الأرثوذك�صية يف عجلون، وكان فات�صيو �لكاثوليكي قد و�صع حجر�ً رخامياً فوق حجر 

وقف  هي  �لكني�صة  باأن  عليه  كتب  ما  ليخفي  �أ�صابع  �أربع  مبقد�ر  ورفعه  �لقدمي  �لعتبة 

جد �لروم �الأرثوذك�ض، ق�صطنطني، �الأمر �لذي �أدَّى �إىل �نقطاع �لزو�ر للكني�صة من �أتباع 

حكمه  فاأ�صدر  �حلنفي،  �صنان  �لقا�صي  �إىل  �لق�صية  ورفعت  �الأرثوذك�ض،  �لروم  طائفة 

.
85

باإز�لة لوحة �لرخام �لكاثوليكية �جلديدة

وحني ثار �خلالف بني �لروم �الأرثوذك�ض و�لالتني �لكاثوليك على �ل�صاحة �خلارجية 

�أولوية تكني�صها، ومرور �لالتني من و�صط مقبة �لروم �لو�قعة  �إز�ء حق  لكني�صة �ملهد 

يف �جلهة �ل�رشقية من كني�صة �ملهد، �صدر فرمان �صلطاين �صنة 1063هـ/1652م وو�صع 

�ملو�صلة  و�لطريق  �ملقبة،  و�صط  من  �لالتني  مرور  حق  وهي  �لنز�ع،  الأ�صباب  �حللول 

و��صتباكات،  م�صادمات  عنه  نتج  قد  كان  و�لذي  �ملقبة،  على  �لالتني  بدير  و�خلا�صة 

 .
86

و�أر�صى �ملر�صوم قو�عد �ل�صلم �الجتماعي بني �ملتنازعني

ومهما كان �حلال، فاإنَّ كل هذه �ملنازعات و�خل�صومات ظلّت حمدودة، وحم�صورة يف 

نطاٍق �صيق، كني�صة �لقيامة وكني�صة �ملهد، وجرى تطويقها وو�صع �حللول �ملنا�صبة لها، 

ومل تتحول �إىل فتنة عامة، وال �صكلت عن�رش قلق وتاأّزم للدولة �لعثمانية، وال �متدت �إىل 

�ملناطق �الأخرى �لتي يتو�جد فيها �أتباعمُ تلك �لطو�ئف يف �لنا�رشة �أو حيفا �أو يافا �أو قرى 

ر�م �هلل �أو �صفد �أو طبيا وغريها. 

لكن �مل�صكلة تطورت و�أ�صبحت متثل خطر�ً على �صيادة �لدولة وهيبتها عندما بد�أت 

حقوق  على  بح�صولها  �لتنفيذ،  قيد  �لعثمانية  �لدولة  ممالك  �إز�ء  خطتها  و�صع  �أوروبا 

�الأرثوذك�ض،  �لروم  بحماية  رو�صيا  ففازت  �لطو�ئف.  تلك  الأتباع  و�المتياز�ت  �حلماية 

وفرن�صا بحماية �لالتني، وبريطانيا بحماية �ليهود و�حلب�ض و�الأقباط كما ذكرنا �صابقاً. 

ومن ثّم ن�صط �لقنا�صل باإثارة �لنعر�ت و�لع�صبيات �ملذهبية، وخا�صة قنا�صل بريطانيا 

بني  وقعت  �لتي  للحروب  وكانت  معينة.  مرحلة  يف  و�أملانيا  و�لنم�صا  ورو�صيا  وفرن�صا 

غدت  حيث  �ملقد�صة،  �لبالد  ن�صارى  على  �آثارها  �لعثمانية  و�لدولة  �الأوروبية  �لقوى 

تن�صط  �لعثمانية  �ل�صلطات  قبل  من  تفتي�صها  ولدى  �الأ�صلحة،  لتخزين  �أماكن  �الأديرة 
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�لدعاية �الأوروبية وتثري �جلماهري �الأوروبية �صّد �لدولة �لعثمانية و�صيا�صتها بالتعدي 

.
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على �الأماكن �ملقد�صة ومنعها حلرية �لعبادة

�صنة  كبرية  فتنٌة  وقعت  �إذ  �لثالث،  م�صطفى  �ل�صلطان  زمن  يف  �لبد�ية  وكانت 

�لكاثوليك،  �الإفرجن  و�لالتني  �الأرثوذك�ض  �لروم  بني  �لقيامة  كني�صة  يف  1171هـ/1757م 

�أمر  �لعايل،  للباب  �الأمر  �لقناديل، وملا رفع  �لكثري من �جلرحى، ونهبت  �إثرها  وقع على 

. ويف 
88

بت�صليم �الأماكن �ملقد�صة �مل�صيحية يف �لقد�ض �إىل �لروم، مما �أوجد حنقاً عند �الآخرين

1270هـ/1853م، وقع �صجاٌر بني �لروم �الأرثوذك�ض و�لالتني  حادثة �أخرى جرت �صنة 

�لكاثوليك ��صتعملت فيه �الآالت �حلادة حتى �ل�صلبان. ثّم تبعه �صجاٌر �آخر بعد �صنو�ت 

بني �لروم �الأرثوذك�ض و�الأرمن يف كني�صة �ملهد، ب�صبب فر�ض �الأرثوذك�ض �صجادًة قرب 

مذبح �الأرمن، ومنع �الأرمن من �لدو�ض عليها، �الأمر �لذي �أدَّى �إىل �صفك �لدماء، ودخول 

قو�ت �ل�رشطة وحتى �لقو�ت �مل�صلحة لف�ض �ال�صتباكات و�إعادة �الأمن و�لهدوء �إىل مدينة 

. بل �إنَّ حرب �لقرم 1853-1856م بني �لدولة �لعثمانية ورو�صيا �لقي�رشية، 
89

بيت حلم

�ملهد،  كني�صة  يف  و�صعوها  قد  �لالتني  كان  ف�صية  جنمة  ب�رشقة  �لتذرع  �رش�رتها  كانت 

�لعثمانية،  �لدولة  على  �حلرب  �لقي�رشية  رو�صيا  فاأعلنت  ب�رشقتها،  �الأرثوذك�ض  و�تهم 

ف�صية،  جنمة  �رشقة  من  �أبعد  الأ�صباب  �لعثمانية  �لدولة  وبريطانيا  فرن�صا  و�صاندت 

�لن�رش�نية  �لطو�ئف  بني  �ل�رش�عات  ��صتمرت  وقد  �لبحث.  هذ�  يف  للتفا�صيل  جمال  ال 

بتحري�ض من �لقوى �الأوروبية.

بني  بعد  فيما  مر��صالت  ومتَّت  �صيا�صية،  م�صاكل  وقعت  1302هـ/1885م  �صنة  يف 

�ملركز يف  فيها  و�لبطركيات، وتدخل  �الأجنبية  �لدول  �لقد�ض وقنا�صل  �ملحلية يف  �الإد�رة 

الت �لقنا�صل يف �صوؤون �لطو�ئف �لن�رش�نية. و�تخذت �الإد�رة  �إ�صطنبول للحدِّ من تدخُّ

على  �حلفاظ  �أجل  من  �لدينية  �الأماكن  �أبو�ب  عند  مناوبني  ّر��ض  حمُ بتعيني  �إجر�ًء  �ملحلية 

ح�صور  على  حري�صاً  كان  �لقد�ض  يف  �لعثماين  �ملت�رشف  �إنَّ  بل  �لتعديات،  ومنع  �الأمن 

�أهل  من  رعاياها  الحتفاالت  �لدولة  تقدير  الإظهار  �ملدينة،  يف  �لدينية  �الحتفاالت  كافة 

.
90

�لذمة، ومنع �الإخالل باالأمن و�ل�صالمة خالل �الحتفاالت

مت�رشف  �قرتح  فقد  �لن�رش�نية  �لطو�ئف  بني  �لتوتر  حاالت  ال�صتمر�ر  ونظر�ً 

�لقد�ض �ل�رشيف على �لباب �لعايل �قرت�حاً يق�صي باإبطال مفعول �حلماية و�المتياز�ت، 

. وطلب 
91

و�رشورة عودة �صيطرة �لدولة �لعثمانية �ملبا�رش على �لطو�ئف ولي�ض �الأجانب
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يف ر�صالته �ل�صماح لهم بتوزيع مبلغ 250 لرية ذهبية على زعماء �الأقباط وزعماء �لالتني 

�ملعروفني بتاأثريهم على �الأقباط و�الأحبا�ض، من �أجل حلِّ �لنز�عات بينهم، ومنع تدهور 

.
92

�الأو�صاع و�إثارة �ل�رش�عات

�الإ�صالمية  �لدينية  �الأماكن  على  و�لتعديات  و�ملخا�صمات  �خلالفات  �أحد�ث  �أما 

�ملقد�صة �أو على �الأوقاف و�الأر��صي �ملريي �أو �ململوكة �أو مع �الأفر�د �مل�صلمني؛ فالف�صل 

فيه  ت�صتوفى  �لقا�صي جمل�صاً �رشعياً  يعقد  �ل�رشعي. حيث  �لقد�ض  لقا�صي  فيها يكون 

كل �رشوط �لعد�لة و�حلرية و�لنز�هة �لتامة، فيح�رشه رئي�ض �لطائفة �ملعنية وعدد�ً من 

، ويعود �لهدوء وي�صود �لت�صامح وح�صن �جلو�ر 
93

عدول �لطائفة، ويرد �حلق �إىل ن�صابه

المُ �إىل �لق�صاء،  و�لذي ما �أف�صده �إال �لتدخالت �الأوروبية. وكذ� مع �ليهود، فاخلالفات حتمُ

.
94ً

وكفى بالق�صاء �لعادل ملجاأ ومالذ�

ومن ناحية �أخرى، فاإنَّ �لدولة �لعثمانية، كانت ت�صدر تعليماتها و�أو�مرها ب�رشورة 

�لن�رش�نية  �لطو�ئف  �أتباع  من  �الأجانب  �أفعال  ومر�قبة  و�حلر�ض  �حلذر  جانب  �تخاذ 

و�ليهودية، وخا�صًة �لتجار و�لزو�ر و�حلجاج. فقد �أ�صدر �لباب �لعايل �أمر�ً يف غرة حمرم 

جتار  مر�قبة  يطلب  �ل�صام،  بكلربكي  �إىل  تنبيه  فيه  1545/3/14م  �ملو�فق  952هـ  �صنة 

�لبندقية �لذين يرتددون على �لبالد �ملقد�صة و�صائر �لواليات �ملحرو�صة، و�حلفاظ على 

�أرجاء �لقد�ض �ل�رشيف وطر�بل�ض و�ل�صو�حل و�لقالع وكافة �الأماكن �لتابعة لوالية �ل�صام، 

. وت�صددت �لدولة يف منح رخ�ض �لبناء الإن�صاء 
95

ولكن وفق �لعهدنامه �ل�صلطانية �لتجارية

�خلطو�ت  وحددت  وتعليمات،  لو�ئح  وو�صعت  �ملقد�صة،  �ملدينة  يف  �الأجنبية  �ملوؤ�ص�صات 

�لو�جب تنفيذها يف حال �لتقدم بطلب من قبل �لطو�ئف لرتميم �أو �إ�صالح �أو جتديد �لبناء 

�لقائم �أو عند �إن�صاء بناء جديد. �إذ ال بمُّد من معرفة �أ�صل ملكية �الأر�ض، وم�صادر متويل 

�رش�ء �الأر�ض و�إقامة �لبناء، و�أهد�ف �إن�صاء �ملوؤ�ص�صة وموظفيها ورو�تبهم، وعدد �الأفر�د 

�لذين �صيقيمون فيها، و�أعد�د �ملنتفعني منها وتبعيتهم، وبعدها �أو قربها من �ملوؤ�ص�صات 

�خلفية  من  رجال  ويكلف  و�لتحري،  �لك�صف  وهيئات  �للجان  وتوؤلف  �الإ�صالمية. 

. ومثالها: 
96

�أيِّ قر�ٍر ب�صاأنها �لتقارير و�لتو�صيات، قبل �تخاذ  بالتحرِّي و�لبحث ورفع 

حماولة حتويل ديٍر �إىل كني�صة للرهبان �لفرن�صي�ض، فكان �الإجر�ء �ملبدئي، حتديد ملكية 

�الأر�ض وحدودها، وخريطة �ملوقع وخريطة �لبناء، ومعرفة �صندوق �ل�رشف، ووقوع 

�أو بعدها عنها، وتاأثريها ون�صاطاتها، وتدقيق كل  �لكني�صة قرب �ملوؤ�ص�صات �الإ�صالمية 
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�لد�خلية و�خلارجية و�لعدلية و�الأوقاف و�لدفرت �خلاقاين و�ملالية،  ذلك من قبل نظارة 

.
97

ويقرتح �ل�صدر �الأعظم على �ل�صلطان �إ�صد�ر �لفرمان و�الأمر بذلك

فقد  و�ال�صتيطان  �لهجرة  يف  �ليهودية  �الأطماع  ب�صاأن  �لعثمانية  �لدولة  �إجر�ء�ت  �أما 

1275-1368هـ/1858- �لقد�ض  مدينة  يف  و�الأر�ض  �ل�صكان  ناق�صا،  بحثني  لها  �أفردنا 

1948م. و�الآخر، �إجر�ء�ت �أكرم بك، مت�رشف �لقد�ض، �صّد �لهجرة و�ال�صتيطان و�إقامة 

دولة لليهود يف فل�صطني 1906-1908، وقد عر�ض فيه �إجر�ء�ت �لدولة �لعثمانية �لقانونية 

�أعظم  كانت  و�الأمريكية  �الأوروبية  �ملوؤ�مرة  ولكن  و�ال�صتيطان،  �لهجرة  ملنع  و�لعملية 

�ملقد�صة  �الأر�ض  �أهل  طاقات  وجتاوزت  �آنذ�ك،  و�إمكاناتها  �لعثمانية  �لدولة  قدر�ت  من 

و�ل�صعوب �الإ�صالمية. 

الثقـافـية والجتمــاعية وال�شحيـة واخلدمـية  6. رعاية املوؤ�شـ�شـات 

ودعمها: 

ويتمثل ذلك يف �حلفاظ على �ملد�ر�ض و�ملكاتب و�خلو�نق و�الأربطة و�لزو�يا و�لتكايا 

و�ملقامات ودور �الأيتام و�لبيمار�صتانات ودور �الإ�صالح و�خلانات و�حلمامات. وكان يف 

�لقد�ض �أكرث من �أربعني مدر�صة، و�أربعة مكاتب لتعليم �الأطفال �الأيتام، و�أكرث من ع�رشين 

ز�وية، ورباط وخانقاه وتكية، منها ما كان قد �أن�صئ يف �لع�صور �ل�صابقة للعهد �لعثماين، 

وبع�صها قد �أقيم يف �لعهد �لعثماين، وكان لهذه �ملوؤ�ص�صات �أهمية كبرية يف �حلياة �لثقافية 

و�الجتماعية و�ل�صيا�صية يف �ملدينة �ملقد�صة. و�لوظائف يف هذه �ملوؤ�ص�صات على نوعني: 

من  �الأغلب  على  �لعلمية  �لوظائف  يف  �لتعيني  ويكون  �إد�رية؛  ووظائف  علمية،  وظائف 

�ل�صلطان، حيث ت�صدر بر�ء�ت �لتعيني لتويل �لتدري�ض، حيث يختار و�حد من كبار �لعلماء 

ذوي �ل�صمعة �لعالية، وت�صمن �لب�ءة ن�صائح وتوجيهات ِبحّث �لطالب )�لفقهاء( على 

�الجتهاد و�ال�صتغال بالعلوم، ويحدد ر�تب �ملدر�ض و�أرز�قه. 

وعلى  رئي�صيٍة  ب�صورٍة  �الأوقاف  عائد�ت  على  تعتمد  �ملوؤ�ص�صات  تلك  كانت  وملا 

تلك  �أوقاف  و�إح�صاء  �ل�صلطنة حر�صت على حترير  فاإّن  )�ل�رشة(،  �ل�صلطان  �إكر�ميات 

�ملوؤ�ص�صات. وقد �صجل يف �لدفرت رقم 342، تاريخه 970هـ/1562م، �أوقاف 13 مدر�صة، 

و5 خو�نق، و6 زو�يا. ومن �ملد�ر�ض: �صت مد�ر�ض حنفية و�أربع مد�ر�ض �صافعية وو�حدة 

�الأوالد  لتعليم  �آغا  حممد  ومكتب  �الأربعة،  �ملذ�هب  لتدري�ض  م�صرتكة  و�ثنتان  مالكية 

.
98

ومكتب باير�م بك �لو�قع �أ�صفل عقبة �ل�صت
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وحتفل �لوثائق �لعثمانية بعدد كبري من �لب�ء�ت و�الإر�د�ت �ل�صلطانية بتعيني وظيفة 

مدر�ض �أو �صيخ ملدر�صة �أو ز�وية �أو تكية �أو خانقاة، و�لنظر يف هذ� �لنوع من �لوثائق يفيد 

با�صتمر�ر تلك �ملوؤ�ص�صات يف �أد�ء وظائفها خالفاً ملا �نتهى �إليه بع�ض �لباحثني من خر�بها 

وتوقفها عن �أد�ء دورها يف �لقد�ض. ومن �لب�ء�ت �لتي وجدناها يف �الأر�صيف �لعثماين، 

و�ملنجكية،  و�لتنكزية،  و�الأحمدية،  �ل�صالحية،  �لتالية:  باملد�ر�ض  خا�صة،  تعيينات 

و�لعالئية،  و�خلاتونية،  و�لعثمانية،  و�لقادرية،  و�لطولونية،  و�جلوهرية،  و�مليمونية، 

و�حلنفية، و�لط�صتمرية، و�لبيب�صية، و�لزينبية، و�لفار�صية، و�لر�صدية، و�خلا�صكية، 

و�لدويد�رية، و�ملكتب �الإعد�دي، ومكتب بري�م جاوي�ض.

�ل�صخرة  وقبة  �الأق�صى  �مل�صجد  ملدر�صي  ت�صدر  كانت  �لتي  �لب�ء�ت  على  عالوًة 

يف  �ل�رشعية  �ملحكمة  �صجالت  يف  �صجلت  �لب�ء�ت  هذه  ن�صو�ض  وبع�ض  �مل�رشفة، 

، وي�صار �إىل �أن �لب�ء�ت كانت ت�صدر لكافة �ملد�ر�ض �لتي تمُعنى باملذ�هب �الأربعة 
99

�لقد�ض

دون �أف�صلية للمد�ر�ض �حلنفية، �ملذهب �لر�صمي للدولة �لعثمانية. و�إن كان ر�تب وظيفة 

مدر�ض باحلنفية يكون فا�صالً، يتنا�صب ومكانته �لعلمية وعلو �صاأنه بني �أهل �ملدينة، فقد 

يف  �ل�صافعية  �ل�صاد�ت  مفتي  �إ�صحق،  بن  �أفندي  �للطف  �أبو  �ل�صيخ  تعيني  بر�ءة  �صدرت 

�لقد�ض �صنة 1056هـ/1646م، بتوليه وظيفة �لتدري�ض باملدر�صة �حلنفية مبرتب �أربعني 

عثمانياً يومياً، يتقا�صاه من عائد�ت �أوقاف �ملدر�صة، وهو مبلغ كبري �إذ� ما قي�ض مبرتبات 

 .
100

�أقر�نه �آنذ�ك

�لتدري�ض،  وظيفة  على  �ل�صلطانية  �لب�ءة  �صدور  يقت�رش  ال  �الأحيان  بع�ض  ويف 

و�إمنا ت�صمل �لوظائف �الإد�رية �ملهمة يف تلك �ملوؤ�ص�صات، مثل تولية �لنظارة و�الإ�رش�ف 

�إر�دة �صلطانية  �إىل خبة و�خت�صا�ض دقيق. فقد �صدرت  و�لوظائف �لفنية �لتي حتتاج 

مو�صحة بختم �ل�صلطان �صاه �أحمد بن �إبر�هيم خان يف 13 جمادى �الآخرة 1103هـ/1691م، 

�الأجز�خانة، ووظيفة  �ل�صيخ �صالح لوظيفة  �ل�صيخ فتح �هلل بن  �أدرنه، بتعيني  من مقام 

م�صاح �رّش �رشيف يف تكية خا�صكي �صلطان باأجرة بارة �صامية يومياً عن كل وظيفة من 

 .
101

وظيفتي �الأجز�خانة وم�صاح �رشيف

�صالح  كلية  �إن�صاء  هي  للنظر،  �لالفتة  �لقد�ض  يف  �لعثمانية  �لدولة  ف�صائل  من  ولعل 

�لدين �الأيوبي �صنة 1334هـ/1915م، و�لف�صل يف ذلك يعود �إىل جمال با�صا، قائد �جلي�ض 

�الأيوبي  �لدين  �أ�ص�صها �صالح  �لتي  �ل�صالحية  �ملدر�صة  �ل�صام. حيث كان مبنى  يف بالد 
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�صنة 588هـ/1192م مهجور�ً ب�صبب زلز�ل هدم �أجز�ًء منها �صنة 1257هـ/1841م، و�أمر 

�ل�صلطان عبد �ملجيد بت�صليمها �إىل �الآباء �لبي�ض �لكاثوليك يف �ملدينة. وبالفعل فقد �صلمها 

مت�رشف �لقد�ض كامل با�صا �صنة 1273هـ/1856م، لقاء م�صاعدة فرن�صا للدولة �لعثمانية 

لتكون  1295هـ/1878م،  �صنة  بناوؤها  عيَد 
مُ
و�أ فرن�صا،  لطلب  و��صتجابًة  �لقرم  حرب  يف 

�لكاثوليك.  للرهبان  تابعة  �الإكلريكية   Saint Anne حنة  �لقدي�صة  با�صم  ومدر�صة  دير�ً 

“بال�صفاح”، و�أعادها كلية  فا�صتخل�صها جمال با�صا، �لذي يلقبه بع�ض �لباحثني �لعرب 

نظاماً  لها  وو�صع  �أملانيا،  من  م�صتلزماتها  كافة  وجلب  �الأيوبي،  �لدين  �صالح  با�صم 

ع�رشياً. 

وكان تاأ�صي�ض �لكلية حلقة يف �صل�صلة جهود �لدولة �لعثمانية لبعث �لنزعة �الإ�صالمية 

كو�در  تخريج  خالل  من  بها،  حتدق  �لتي  �الأوروبية  �الأخطار  مو�جهة  يف  �لدولة  لدعم 

�لدين  �صالح  مدر�صة  لذكرى  و�إحياء  �الإ�صالمية،  �لروح  بث  على  وموؤهلة  كافية  علمية 

ومقام  �لعثمانية  �لدولة  لكيان  تر�صيخاً  �لديني  �ل�صعور  وتقوية  لها،  و�متد�د�ً  �الأيوبي 

يف  �الأوقاف  وبوز�رة  �الإ�صالم  �صيخ  مبقام  مبا�رشة  مرتبطة  �لكلية  وكانت  �ل�صلطنة. 

�إ�صطنبول، وكانت كليًة دينية ع�رشية، تدر�ض �لعلوم �لدينية و�للغات �لعربية و�لرتكية 

�حلديثة  �لعلوم  على  عالوًة  و�لرو�صية،  و�الإجنليزية  و�لفرن�صية  و�الأملانية  و�لفار�صية 

و�لعلوم  و�ملالية  و�حلقوق  و�لفل�صفة  حياتية،  وجغر�فيا  وفلك  وريا�صيات  هند�صة  من 

�أف�صل �الأ�صاتذة من �لعلماء و�ل�صيوخ،  �لطبيعية و�لر�صم و�خلط و�لتاريخ. و�ختري لها 

�أ�صتاذ �لقانون �لدويل �لعام يف كلية �حلقوق باالأ�صتانه،  �لنيبال �حللبي،  �أمثال جمال بك 

للمدير،  معاوناً   1912 �صنة  باري�ض  جامعة  خريج  حيدر،  ور�صتم  لها،  مدير�ً  نيِّ  عمُ �لذي 

وكان يعمل مدير�ً ملدر�صة �لتجهيز �لعربية بدم�صق. ومن مدر�صيها �أي�صاً حممد �إ�صعاف 

ومو�صى  �لعوري،  و�أمني  �ل�صكاكيني،  وخليل  جاوي�ض،  �لعزيز  وعبد  �لن�صا�صيبي، 

. وظلَّت �ملدر�صة تقوم 
102

�لبديري، وعبد �لرحمن �صالم، وعادل جب، و�أ�صعد �ل�صقريي

�لكفاءة؛ حتى  �لروح �الإ�صالمية، وتوؤهل كو�در عالية  بدورها بكل همة ون�صاط، وتبث 

دهمها �الحتالل �لبيطاين يف 1917/12/9، و�صادرها و�صلمها لالآباء �لبي�ض، وما ز�لت 

تئن مع �أبناء فل�صطني حتى �ليوم.

تر�صيخاً  �ملقد�صة  �ملدينة  يف  �ل�صوفية  �لثقافة  ن�رش  يف  ترى  �لعثمانية  �لدولة  وكانت 

عثمان  بني  �صالطني  وكان  �ل�صيا�صي،  لوجودها  وتثبيتاً  �لروحية،  �الإ�صالمية  للقيم 
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�إنعام �ل�صلطان  �إىل  �أ�رشنا  يحر�صون على دعم �لطرق �ل�صوفية ب�صورة عامة، وكنا قد 

يف  وكان  �صهرياً.  �أقجة   500 مقد�ره  بر�تب  و�أتباعها  �ملولوية  �لطريقة  �صيخ  على  �صليم 

�لقد�ض �لعديد من زو�يا �ل�صوفية و�لتي تزيد عن 25 ز�وية، منها �لز�وية �لهندية، �أتباع 

و�لب�صطامية  و�لنق�صبندية  و�ملهمازية  و�الأدهمية  �لوفائية  و�لز�وية  �لرفاعية،  �لطريقة 

�لتي  و�خللوتية  و�ملغاربة  �لقرمي  وز�وية  �ل�صالحية،  و�خلانقاه  �الأفغانية،  و�لقادرية، 

�أن�صاأها �الأمري حاجي بك �صنة 947هـ، ويالحظ �أن �لعديد من �أبناء �لعائالت �ملقد�صية قد 

�نخرط يف ع�صوية تلك �لزو�يا و�خلانقات. ويف �صجالت �الأوقاف، عدة وقفيات حب�صها 

بع�ض �صالطني بني عثمان ورجال �الإد�رة على �صيوخ �ملت�صوفة وزو�ياهم، مثل نائب 

�لناظر يف �لقد�ض، قا�صم بك بن قزل �أحمد، فقد �أوقف كرماً مبا فيه من غر��ض على �ل�صيخ 

“قدوة  �لقانوين على:  �ل�صلطان �صليمان  ، و�أوقف 
103

937هـ/1530م علي �خللوتي �صنة 

�لدجاين بن  �أحمد  . وكان 
�لدجاين”104 �أحمد  �ل�صاحلني ح�رشت �صيخ  �لر��صدين وزين 

�ل�صوفية، له مكانة عند �صالطني بني  �لوفا علي بن يا�صني، من كبار �صيوخ  �أبو  �ل�صيد 

باأنه  ه  �لدجاين قد ب�رشَّ �ل�صيخ  �لذي كان  �ل�صلطان �صليمان،  عثمان، وعلى �الأخ�ض عند 

. وتوىل �لدجاين فيما بعد م�صيخة مقام 
105

�صيفتح جزيرة كريت لروؤيا وقعت له يف منامه

�لنبي د�ود �صنة 936هـ/1529م. وكان �أن �أمر �ل�صلطان �لعثماين باإي�صال �ملياه �إىل حمام 

�ل�صيخ  ل�صكوى  ��صتجابًة  وذلك  �ملمُلِّحة،  �لدجاين،  �أحمد  �ل�صيخ  حلاجة  د�ود  �لنبي  مقام 

.
106

بعث بها مع �ل�صيخ عي�صى �إىل مقام �ل�صلطنة

�لقد�ض ب�صكل عام كانو� يعّدون عنا�رش ��صتقر�ر و�أركان دعٍم  فاملت�صوفة يف مدينة 

للدولة �لعثمانية، مبا لهم من �أثٍر ديني روحي و�جتماعي و�صيا�صي يف �ملدينة. 

وعلى �صعيٍد �آخر، فاإن �لدولة �لعثمانية �أولت �خلانات �لتي كانت يف د�خل �ملدينة �أو 

ظاهرها رعايتها، �إذ كانت منازل للم�صافرين و�أماكن لق�صاء �الأعمال �لتجارية وخمازن 

و�إ�صطبالت  ودكاكني  وخمازن  غرف  على  ت�صتمل  �خلانات  وتلك  �لتجار.  لب�صائع 

وحمامات وم�صليات و�أكنفة، وتتوىل حر��صتها �لقو�ت �لع�صكرية يف �ملدينة وخارجها. 

وكان عدد �خلانات يف كل مدينة دليالً على مكانة �ملدينة �ل�صياحية و�القت�صادية، وكاأنها 

�لوكاالت �لتجارية �لتي كانت معروفة يف دم�صق و�لقاهرة وجنو� وبيز� و�لبندقية. غري 

منها  �لقد�ض  يف  وكان  وقفية،  موؤ�ص�صات  كانت  �لقد�ض  خانات  من  �ل�صاحقة  �الأكرثية  �أن 

با�صم  ِكَر  ذمُ منها  وبع�صاً   ،
107

منها �صتة  �لقد�ض  �إىل  رحلته  يف  جلبي  �أوليا  ز�ر  خاناً،   16
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وكالة، ومنها: خان �ل�صلطان )د�ر �لوكالة(، وخان �لغادرية، وخان تنكز، وخان �صوق 

ت�صمل  �لعثمانية  �لرعاية  وكانت  �صلطان.  خا�صكي  وخان  �لزيت،  وخان  �لقطانني، 

بكل دقة وحر�ض، وتعيني  �أوقافها  و�إ�صالحها وعمارتها وجتديدها، و�صبط  ترميمها 

متويل �إد�رتها، وحر��صتها، وتاأمني �صالمة �لتجار و�مل�صافرين وب�صائعهم، و�لتدقيق يف 

جودتها، ومر�قبة �أ�صعارها، وح�صن ��صتثمار م�صادر �أوقافها، حتى �لعناية بحيو�نات 

ودو�ب �لتجار و�مل�صافرين؛ كاإطعامها و�صقيها وتوفري بيطري حلذوها ومد�و�تها. 

وكانت �لكثري من خانات �ملدينة تمُباعمُ فيها �ل�صلع �لتجارية كالزيت و�ل�صوف و�لقطن 

وغريها، و�أخرى تقدم خدمات لالأفر�د و��صتبد�ل �لعملة، مثل خان �ل�رشف، �لذي يقع 

 .
108

قرب �مل�صجد �الأق�صى وكان معّد�ً ال�صتبد�ل �لعمالت

كما �أّن �الأربطة يف �ملدينة، كالرباط �ملن�صوري ورباط �لب�صري ورباط �حلموي ورباط 

�لن�صاء ورباط بري�م بك، لقيت �لعناية الهتمامها بالعلوم �لدينية �إ�صافًة �إىل كونها ماأوًى 

للفقر�ء من �لرجال و�لن�صاء، حيث يمُقّدم فيها �لطعام و�ل�رش�ب جماناً، وينفق عليها من 

ملا  منوذجاً  �ملثال  �صبيل  على  بك  بري�م  رباط  وكان  عليها.  �ملحبو�صة  �الأوقاف  عائد�ت 

17 م�صدر�ً، منها: ح�ص�ض يف قرى بني  �أوقافه  يقدمه من خدمات، فقد بلغت م�صادر 

�أقجة، وطاحون، ود�ر  �ألف   50 نعيم، وبيوت ومز�رع، وم�صبنة، ووقفية نقدية مببلغ 

 .
109

�لوكالة بغزة، وكان يلحق به مكتٌب لتعليم �الأطفال

�ملر�صى،  معاجلة  بق�صد  وحماماتها،  �ملدينة  م�صت�صفيات  و�لرعاية  �لعناية  و�صملت 

وخا�صًة �لفقر�ء، وتوفري �ملياه للطهارة و�لو�صوء. وكان يف �لقد�ض 13 حماماً، مرتبطة 

باحلياة �الجتماعية الأهل �ملدينة، �إذ تمُعّد كمن�صاآت ح�صارية يرتادها �لنا�ض يف �ملنا�صبات 

�لعني  حمام  �حلمامات  تلك  ومن  و�لوالدة.  و�لطهور  �لزو�ج  حفالت  مثل:  �الجتماعية، 

�لدولة  �ل�صفا وحمام �لعمود وحمام د�ود. ويعود �هتمام  وحمام باب �الأ�صباط وحمام 

�لعثمانية بها الأن بع�صاً منها كان وقفاً على �ل�صخرة ومبنى �مل�صجد �الأق�صى �أو غريها 

وينظر  �أوقافها،  وتدقق  و�لتجديد  و�لرتميم  �الإعمار  في�صملها  �لدينية،  �الأماكن  من 

�لعناية  �صملت  وكذ�  �إنفاقها.  ووجوه  �حلمامات  وعائد�ت   ،
110

فيها �لعاملني  رو�تب  يف 

�لعثمانية �لبيمار�صتان �ل�صالحي )د�ر �ل�صفاء(، �ملخ�ص�ض ملعاجلة فقر�ء �ملر�صى، وقد 

�لبيمار�صتان  وظّل  978هـ/1570م،  �صنة  وجتديد�ت  وتعمري�ت  ترميمات  عليه  �أجريت 

 َ نيِّ عمُ �ل�صنة  هذه  ففي  1203هـ/1788م،  �صنة  حتى  وموظفيه  باأطبائه  عامر�ً  �ل�صالحي 

.
111

�ح وحكيم با�صي ليعمل يف د�ر �ل�صفاء بالبيمار�صتان �ل�صالحي جرَّ
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وكان من �أهم �ملن�صاآت �الجتماعية و�لثقافية يف �ملدينة �ملقد�صة �لعمارة �لعامرة �أو تكية 

خا�صكي �صلطان، و�لتي �صنفرد لها م�صاحًة يف �لبحث نظر�ً الأهميتها و��صتمر�رها يف �أد�ء 

دورها حتى �أيامنا هذه. 

تكية خا�شكي �شلطان )العمارة العامرة(:

جارية  على  �أطلق  �ل�صلطان،  حمظية  �أو  حمبوبة  يعني  لقب  �صلطان،  خا�صكي 

مم�صوقة  �جلمال،  “�لفائقة  روجاتينو،  بلدة  من  �الأ�صل،  �لرو�صية  �صليمان  �ل�صلطان 

�لقو�م، �ل�صقر�ء، �أ�صيلة �خلدين”، �ملعروفة بـ“روك�صيالنا Roxelana”. ��صرت�ها وكالء 

�ل�صلطان من تاجر ترتي يف �أ�صو�ق �إ�صطنبول، هي “ذ�ت �صنعة بديعة يف �لغناء و�لعزف 

على �لقيثارة ي�صاحبه تنقيل عجيب لقدميها”. كنّاها خازن �لك�صوة يف �لق�رش �ل�صلطاين 

م �أي �ملرحة �أو �ل�صاحكة، �أغرم بها �ل�صلطان �صليمان �لقانوين فتزوجها، و�أجنبت له  رَّ خمُ

�أو�صلت  �ل�صلطان، فقد  خم�صًة من �الأبناء، ثالثًة من �لذكور وبنتان، ولتمكنها من قلب 

�لبالط  �أغ�صبت رجال  ، بطرق 
112

�ل�صلطنة “�صليم وبايزيد” �إىل عر�ض  �أبنائها،  �ثنني من 

و�جلي�ض. ومع ذلك، فقد خلدت ��صمها من خالل �إن�صائها �لعديد من �ملوؤ�ص�صات �لدينية 

�أدرنة  ويف  جامعاً،  �إ�صطنبول  يف  بنت  �إذ  و�لقد�ض،  ومكة  و�أدرنة  �إ�صطنبول  يف  و�خلريية 

جامعاً �أي�صاً، ومدر�صتني يف �إ�صطنبول، هما: خا�صكي خرم وقاهرية، وم�صت�صفى )طب 

خا�صكي  وتكية  �إ�صطنبول،  يف  �لن�صا  �صوق  يف  وتكية  وحمامني،  خرم(،  خا�صكي  خانة 

خرم يف مكة قرب �لكعبة، وتكية خا�صكي �صلطان يف �لقد�ض �ل�رشيف. وكانت هي ور�ء 

بناء جممع �ل�صليمانية مبر�فقه �لعديدة، م�صجد ومدر�صة ومكتبة ومن�صاآت �أخرى.

�لتي  �لقد�ض،  يف  �صلطان  خا�صكي  من�صاأة  ببناء  �لعمل  بد�أ  959هـ/1551م،  �صنة  منذ 

للموؤونة  وبيت  وفرن  مبطبخ  وعمارة  عالية  وقباب  �أروقة  ذو  عال  م�صجد  من  نت  تكوَّ

وحو�ض باأ�صو�ره و�أنبار وكنف متعددة وحمطب و�صاحة و��صعة ومباٍن عالية م�صقوفة، 

غرفة،   55 �إىل  باالإ�صافة  و�ملحتاجني،  �ل�صعفاء  وزمرة  و�مل�صاكني  �لفقر�ء  على  وقفتها 

عقبة  يف  قائمة  و�لتكية   .
113

و�لرحيل �ل�صفر  و�أ�صحاب  �ل�صبيل  �أبناء  عامة  على  وقفتها 

�لتكية بالقد�ض، بني باب �لناظر و�صوق باب خان �لزيت.

ولكي ت�صمن خا�صكي �صلطان لهذه �ملوؤ�ص�صات �لبقاء و�ال�صتمر�ر يف �أد�ء خدماتها، 

وت�صمنت  وطر�بل�ض.  ونابل�ض  وغزة  �لقد�ض  �ألوية  يف  كثرية  �أوقافاً  عليها  �أوقفت  فقد 

�الأوقاف عائد�ت قرى �أو �أجز�ء من قرى ومز�رع و�أر��صي وخانات ودكاكني وطو�حني 
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وحمامات وقي�صارية، ومبوجب �رشوط �لوقفية عمل يف �لتكية �أكرث من خم�صني موظفاً، 

�لغد�ء  وجبة  يف  باالأرز  مرق  �لنا�ض،  من  ملئات  يوم  كل  �الأكل  يقدم  �لتكية  مطبخ  وكان 

ومرق باحلنطة يف وجبة �لع�صاء )�أرز و�صمن وحم�ض وب�صل وحطب وملح ولنب حام�ض 

درهماً  ت�صعني  وزنه  �لبني،  �لفدولة  خبز  نوع  من  رغيف  �ألفي  �لفرن  ويخبز  وحنطة(. 

وزنياً )�لدرهم 3.125 غم(، �إ�صافًة �إىل �حللوى وكميات فا�صلة من �للحوم يف �أيام �جلمع 

وليايل رم�صان و�الأعياد وعا�صور�ء و�أيام �لرغائب. 

�أوقف  1558م،  �أبريل  ني�صان/  �ملو�فق  966هـ  وبعد وفاة خا�صكي �صلطان يف رجب 

�ل�صلطان �صليمان �لقانوين يف �ل�صنة �لتالية لوفاتها �أربع قرى ومز�رع من ناحية �صيد� 

كانت  لقد   .
و�الأو�ن”114 �لعهد  زبيدة  �لن�صو�ن،  �صالطني  زبدة  عن  “�صدقة  �لتكية،  على 

و�لبقاء،  �ال�صتمر�ر  لها  كفلت  بحيث  كبرية،  بالتكية  �إ�صطنبول  يف  �لعليا  �ل�صلطات  عناية 

و�صمان �لغنى �لكبري الأوقافها، لدورها يف �حلياة �لعامة يف جمتمع مدينة �لقد�ض. وكان 

�ملدينة،  �لدينية يف  �لثقافة  �أهميتها يف ن�رش  �مللحقة بالتكية  للمدر�صة �ملدعوة باخلا�صكية 

.
115

مُ مدر�صوها مبوجب بر�ء�ت �صلطانية، ويحظون مبكانٍة عاليٍة يف �ملجتمع �إذ كان يمُعنيَّ

ومتدُّنا �لوثائق و�لفرمانات �لعثمانية، �ملتعلقة بالتكية، بتف�صيالٍت دقيقة عن جميع 

�إعانات من �لتكية وخم�ص�صاتهم �ليومية، و�أ�صماء �لتكايا  �أولئك �لذين كانو� يتقا�صون 

و�لزو�يا �لتي تزود يومياً بكمياٍت من �ملوؤن لتوزيعها على قاطنيها وعلى �لفقر�ء، و�أ�صماء 

�ض لها من �خلبز يومياً.  �صِّ �لعائالت �ملقد�صية �لتي تت�صلم ما خمُ

�صلطان،  خا�صكي  تكية  وم�صارفات  مرتبات  بخ�صو�ض  �صجلني  �لباحث  ولدى 

�ملرتبات،  و�أ�صحاب  و�لرو�قات  و�لتكايا  �الأهايل  �إىل  �ل�َصنِيّة  �الإر�دة  مبوجب  �ملن�رشفة 

جملة  فكانت   .
116

1846م/1264هـ نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  �صهر  يف  �ل�رشيف  بالقد�ض 

وفقر�ء،  ورو�ق  وخلوة  ز�وية   18 مرتبات  منها  بارة،  و27  قر�صاً   5,201 �مل�رشوفات 

و�صيوخ  علماء  من   35 ومرتبات  فقرية،  وعائالت  م�صكينات  ون�صاء  �أيتام  ومرتبات 

ومدر�صني و�أعيان ووجهاء و�لعاملني يف �لتكية، ومن �ل�صيوخ على �صبيل �ملثال: 

و�ل�صيخ  �لدنف،  �إ�صماعيل  و�ل�صيخ  �لدنف،  حممود  و�ل�صيخ  �لد�ودي،  علي  �ل�صيد 

بد�رة  ح�صني  و�ل�صيد  �لقطب،  �صاكر  و�ل�صيد  �خلالدي،  حممود  و�ل�صيد  �لقطب،  �أحمد 

�حلافظ، و�ل�صيد علي �ملوقت، ود�ود �الأزهري، وعي�صى �لعامل، وكلهم من �أبناء �لعائالت 
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�أفندي  وحممد  �أحمد،  �ل�صيخ  و�أخيه  �هلل  جار  �أفندي  �صالح  �ملدر�صني،  ومن  �ملقد�صية. 

.
117

جاوى ز�ده، وحممد علي �أفندي، ومو�صى �أفندي ح�صيني ز�ده

تكية  وم�صارفات  مرتبات  كانت  فقد  1858م/1275هـ  �أغ�صط�ض  �آب/  �صهر  ويف 

�لفقر�ء  �إىل:  �ل�صنية  �الإر�دة  مبوجب  �ملن�رشفة  �ل�رشيف  بالقد�ض  �صلطان  خا�صكي 

و�ملجاورين و�لزو�يا و�لرو�قات و�أ�صحاب �ملرتبات بالقد�ض �ل�رشيف عن �ل�صهر �ملذكور 

ِف على �لتكية من م�صتلزمات �ملطبخ و�لرو�تب  13,458 قر�صاً و15 بارة، وهي كل ما �رشمُ

و�مل�صاعد�ت لالأ�رش و�لفقر�ء وغريهم.

َِف: 13,151 قر�صاً و15 بارة،  وعن �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1858م/1275هـ، �رشمُ

وكان يوزع كل يوم 81 رطالً و6 �أو�ٍق من �خلبز جلهات �لب و�الإح�صان �ملحددة �صابقاً. 

ممهور  �صند  بتقدمي  �صلطان  خا�صكي  قيمقام  دروي�ض  حممد  �ل�صيد  �لتزم  وقد 

 .
118

ل يف دفرت وقف �لتكية ف�صَّ بتوقيعه، يفيد ت�صلُّمه �ملبلغ و�رشفه وفق ما هو ممُ

وَيِرد يف دفرت م�صارفات مرتبات �أهل �لقد�ض �ل�رشيف: ذكر لالأنو�ع �لتالية: 

وؤ خانة )ربعة �رشيفة(، عاليف تكية عامرة، مقطوع قر�يا، بدل �أخباز فقر�ء  زمُ عاليف جمُ

وجماوري �لتكايا و�لرو�قات و�لزو�يا و�لن�صاء و�الأر�مل و�ملرتزقة بتكية �صاحبة �خلري�ت 

1278هـ/1861م.  �صنة  و�جب  عن  �صلطان  خا�صكي  لها،  و�ملغفور  �ملرحومة  و�ملبَّ�ت 

ّر�ء �لربعة �ل�رشيفة على روحها 134 علوفة، ومرتبات تكية  حيث بلغ جمموع علوفات قمُ

خا�صكي �صلطان 119 علوفة، وح�ص�ض �لقر�يا )�لقرى(، �مل�رشوحة يف �لوقفية وعددها 

27 قرية، يدفع 4 علوفات، وبدل �أخباز ي�رشف 376 قر�صاً. 

�رَش �لتي تلّقت م�صاعد�ت �لب و�الإح�صان من �أوقاف �لتكية 533 عائلة، 
مُ
وقد بلغ عدد �الأ

وبلغت �مل�رشوفات تلك �ل�صنة، عد� �مل�صاريف �ل�صهرية، 21,886 قر�صاً، وهي و�جبات 

 .
119

�إ�صافية يت�صدق بها �ل�صلطان مبوجب بر�ءة �صلطانية تر�صل �إىل قيمقام �لتكية

وجاء يف �لوثيقة ملخ�صاً: 

دفرت م�صارفات ومرتبات �أهل �لقد�ض �ل�رشيف عن عاليف جزوؤ خانة )ربعة �رشيفة( 

و�لرو�قات  �لتكايا  وجماورين  فقر�ء  �أخباز  وبدل  قر�يا  ومقطوع  عامرة  تكية  وعاليف 

و�لزو�يا و�لن�صاء و�الأر�مل و�ملرتزقة بتكية �صاحبة �خلري�ت و�ملب�ت �ملرحومة و�ملغفور 

لها خا�صكي �صلطان يف �لقد�ض �ل�رشيف، طاب ثر�ها عن و�جب �صنة 1278هـ:
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�صليمان  �ل�صلطان  �ملرحوم  روح  عن  �ل�رشيفة  �لربعة  قمُر�ء  عاليف  مرتب  عن  �أ. 

وخا�صكي �صلطان، وكان مقد�ر �ملرتبات 2,379 قر�صاً وع�رش بار�ت منها ما هو 

خم�ص�ض الأوالد �ل�صيخ �ملتوفى، وعددها 135 علوفة. 

عن مرتبات تكية خا�صكي �صلطان: �رشف 1,070، وعدد �لعلوفات 119.  ب. 

ح�ص�ض �لقر�يا �مل�رشوحة يف ت�رشف وقف خا�صكي �صلطان، ويدفع عنها �ملبالغ 

وكانت  �ملذكورين،  �أربابها  �إىل  �صنوي  مقطوع(  )مبلغ  مقطوع  بروجه  �ملرقومة 

توزع كما يلي: 

�ل�صيد �أمني �أفندي وعبد �لقادر �أفندي و�صعيد �أفندي، ربع �إنتاج قرية بيت حلم   •
وربع قرية بيت جاال، بروجه مقطوع �صنوي مقد�ره 450 �أقجة. 

�حلي  وعبد  د�ود  و�ل�صيخ  �أفندي  �هلل  جار  و�ل�صيد  �أفندي  �صالح  �حلاج  �ل�صيد   •
و�ل�صيخ �أحمد �أفندي ووفا �أفندي، ربع قرية نعلني، بروجه مقطوع �صنوي 150 

�أقجة. 

و�ل�صيد  �لدين  �رشف  و�ل�صيد  �أفندي  �لقادر  عبد  و�ل�صيد  �أفندي  �صعيد  �ل�صيخ   •
بروجه  �جليب،  قرية  ربع  �ملوقت،  �هلل  وعبد  وعلي  وعمر  موقت  �أفندي  �أحمد 

مقطوع �صنوي 150 �أقجة. 

�أفندي  �أفندي و�ل�صيخ دروي�ض  �أفندي �خلالدي و�ل�صيد بدر �لدين  �ل�صيد �صليم   •
�ل�صالحي  �لغني  وعبد  �أحمد  و�أوالد  �صاكر  �أفندي  وخليل  وعثمان  �لد�ودي 

ور�صيد حدوقة وعبد �للطيف ويو�صف �صموم و�أوالد �لفقاعي، ربع قرية وحيه 

وربع قرية �ل�صافرية، بروجه مقطوع �صنوي 155 �أقجة. 

�ل�صيد خليل �أفندي �لعفيفي و�ل�صيد يو�صف و�ل�صيخ عبد �لرز�ق و�ل�صيد �صليم   •
�أوالد �لعفيفي، ربع قرية كفر جن�ض، بروجه مقطوع �صنوي 165 �أقجة. 

م�صارفات بدل خبز �ملرتزقة عن ح�صاب كل خبز ثالثة قرو�ض، �عتبار�ً كل �إْرَدب  ج. 

�صتة قرو�ض، ي�رشف يف كل �صنة، �مل�رشوفات: 4,775 مد�ً ورطلني وثالث �أوقيات، 

، و�أما كافة �مل�صاريف فبلغت 21,886 قر�صاً.
120

وبلغت 14,325 �أقجة

لقد �أ�صهمت هذه �ملوؤ�ص�صة �خلريية يف �صدِّ َعَوز �لكثري من �الأ�رش و�الأفر�د، وحافظت 

للمجاورين  �حلياة  �أ�صباب  بتوفريها  و�لديني،  �لثقايف  دورها  �أد�ء  يف  ��صتمر�رها  على 
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�صوقاً  �الإ�صالمي  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  يرحلون  كانو�  �لذي  و�لد�ر�صني  و�ل�صوفية 

�لقد�ض  �لعلم يف معاهد  �هلل عليه و�صلم، وطلب  �لر�صول، �صلى  وحنيناً ملجاورة م�رشى 

�لعلمية.

ونكبت �أوقاف �لتكية �إّبان �الحتالل �مل�رشي يف حملة �إبر�هيم با�صا، حيث �صودرت 

ولكن  �أتباعه  على  ووزعت   ،
121

و�ملز�رع �الأر��صي  وخا�صًة  �لتكية،  �أوقاف  م�صادر 

لت دورها  �لدولة �لعثمانية ��صتعادتها. وكانت �لكارثة �لكبى، �لتي �أ�صابت �لتكية وعطَّ

�الجتماعي و�لثقايف و�لديني، �الغت�صاب �ل�صهيوين لفل�صطني �صنة 1948، حني �صادرت 

�لقرى و�الأر��صي �لوقفية �لعائدة لتكية خا�صكي �صلطان وخا�صة يف منطقة �لرملة �لتي 

�أخرى،  مناطق  يف  قرية   27 جمموع  من  عليها  موقوفة  ومزرعة  قرية   16 فيها  توجد 

�صادرتها دولة كيان �الغت�صاب �ل�صهيونية. 

�لقدية  �لقد�ض  يف  دكاكني  ب�صعة  �صوى  �ليوم  �صلطان  خا�صكي  لوقف  د  يعمُ ومل 

مبوظٍف و�حد، يعمل طبّاخاً لل�صوربة �لتي ما تز�ل تقدم بكميات قليلة قبل ظهر كل يوم. 

�ملوؤن ولو�زم  ل�رش�ء  �ألف دينار �صهرياً  �لقد�ض �رشف حو�يل  �الأوقاف يف  د�ئرة  وتتوىل 

�ملطبخ من جري�صة وكاز و�أرز و�صكر وب�صل وكمون وعد�ض جمرو�ض و�صوالر وحطب، 

ويف �الأعياد تقدم وجبة خا�صة، ويف رم�صان ت�رشف كميات �إ�صافية من �لطعام و�الأرز، 

وتز�د كمية �جلري�صة يف �لعطلة �ل�صيفية للمد�ر�ض الزدياد �أعد�د �ملرتددين على �لتكية. 

�لعثمانية حلفظ و�صون  �لدولة  تاريخ  �ملوؤ�ص�صة �خلريية كانت �صفحة جميدة من  هذه 

تر�ث �ملدينة �ملقد�صة �لثقايف و�لديني. 

7. احلر�س على تزويد القد�س باملياه: 

كانت �لقد�ض تعتمد على جمع مياه �الأمطار يف برك و�آبار و�صهاريج وخز�نات وحيا�ض 

ل�رشب �صكانها، وتعتمد على عيون بع�ض �لينابيع لري مغرو�صاتها �ملحدودة. وكان يتّم 

فيها  تخزن  �لتي  �لبك  بع�ض  وعلى  �الآهلني،  منازل  �إىل  و�لقرب  بالرو�يا  منها  �ملاء  نقل 

اً يف �ملياه وم�صادره وخا�صًة �مل�صجد �الأق�صى وقبة  حَّ �ملياه. فلقد كانت �ملدينة تعاين �صمُ

�إ�صطنبول  ق �صالطني بني عثمان يف  �ملدينة توؤرِّ �ملياه يف  �أزمة  �مل�رشفة، وظلّت  �ل�صخرة 

وموظفي �الإد�رة �لعثمانية يف �لقد�ض، ويظهر ذلك من خالل �ملر��صالت و�قرت�ح �حللول، 

ومن ثّم تنفيذ �مل�صاريع لتوفري �أكب قدٍر من �ملياه للمدينة من عيون �لينابيع �لتي يكن 
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بتري  �صلو�ن وعني  �أرطا�ض وعني  نبع  �لعيون: عني  تلك  �لقد�ض، ومن  �إىل  �صحب مياهها 

وعني قارة )على بعد 16 كم، �صمال �ملدينة(، وعني �لفو�ر وعني �لعروب وعني �ملريجيع 

�لكائنات يف ق�صاء �خلليل، وحتى �إي�صال �ملياه من �لوديان �جلارية، كو�دي �لقلط، قرب 

�أريحا، �رشقي �لقد�ض. 

ويف عهد �ل�صلطان �صليمان �لقانوين، �صدر �لفرمان �ل�صلطاين بتعمري بركة �ل�صلطان 

، على بعد مئة مرت من �صور �لقد�ض، 
122

�لكائنة على طريق �ملحطة من جنوب باب �خلليل

وبرك �صليمان وحفر بئر �أزبك �ملجاور لها، و�إن�صاء قناة �ل�صبيل. 

وكان �إن�صاء قناة �ل�صبيل �أهم م�صاريع �ملياه �لتي نفذت �أيام �ل�صلطان �صليمان �لقانوين، 

فقد عرث على م�صادر منا�صبة للمياه يف �لوديان و�لينابيع و�لبك �لو�قعة جنوبي مدينة 

23 كم من �لقد�ض. ففي و�دي �لعروب �صبع  بيت حلم، بني �لقد�ض و�خلليل، وعلى بعد 

عيون، هي: فريدي�ض، وعد �ملزرعة، و�لفو�ر، وعني �لب�ض، وعني �لب�دة، وعني قوزيبا، 

وعني �لدلبة. ويف و�دي �لبيار من �أر��صي �خل�رش خم�صة ينابيع غزيرة و�لبالوع �مل�صمى 

عني �خل�رش، هذه �لينابيع �لكائنة يف و�دي �لعروب وو�دي �لبيار و�لبالوع ي�صب ماوؤها 

، وت�صيل كلها يف قناة 
123

يف برك �صليمان، ومنها يخرج �ملاء ويلتقي مبياه عيون �أرطا�ض

�إىل �لقد�ض. وبرك �صليمان هي �لبكة �لفوقا، وترتفع 797 مرت عن �صطح �لبحر، و�لبكة 

�لو�صطى وترتفع 783 مرت عن �صطح �لبحر، و�لبكة �لتحتا وترتفع 768 مرت عن �صطح 

كِّن من ت�صييل �ملياه من �لبكة �لفوقا �إىل �لبكتني؛ �لو�صطى  �لبحر. وقد بنيت بهند�صة متمُ

و�لتحتا، ويجري �ملاء �إىل �لقد�ض. ومع �أّن �لقناة قدية، والقت �لعناية من حكام �لقد�ض 

�مل�صلمني عب �لع�صور، غري �أنَّها يف عهد �ل�صلطان �صليمان �لقانوين، كانت برك �صليمان 

بل  بذلك  يكتِف  ومل  943هـ/1536م،  �صنة  باإعمارها  فاأمر  �صيئة،  حالة  يف  �ل�صبيل  وقناة 

حب�ض عليها �الأوقاف لالإنفاق من ريعها على تعمري �لقناة و�لبك، فالوقفية رقم 58 من 

دفرت �أوقاف و�أمالك لو�ء �لقد�ض كانت: 

وقف ر�آه �آب )قناة �ملاء �أو قناة �ل�صبيل( در قد�ض �رشيف )�لكائنة يف �لقد�ض �ل�رشيف(، 

برموجب �أمر �رشيف عالي�صان )مبوجب �الأمر �ل�رشيف �لعايل �ل�صاأن(، تاريخ �أمر �رشيف 

يف �أو��صط رجب �صنة 934هـ. وم�صادر �لوقف: 

 2973 �أقجة. 
2
1

حا�صل 18ط:  �رشيف،  قد�ض  تابع  بريكوت،  قرية  عن  	•
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مزرعة كفر عانا قرب دير�بان تابع )قد�ض �رشيف( متاماً، حا�صل، ق�صم من �لربع  	•
عن �ملغل وغريه: ثالثة �آالف �أقجة. 

.
124

بقرب �صوق �لقطانني، 2 باب �لطو�حني  و�دي  يف  دكان  	•

قرية  ون�صف  وترقوميا  وجند��ض  ومغل�ض  طاب  كفر  قرية  �أي�صاً،  عليها  �أوقف  كما 

�لقباب وغريها. ويف 2 رجب 959هـ �ملو�فق 1552/6/24م كان دخل �أوقاف �لقناة يرت�وح 

بني 9-10 �آالف �أقجة �صنوياً، و�رتفع �إىل 13 �ألف �أقجة، وكان يعمل يف �لقناة عدٌد كبري من 

.
125

�ملوظفني؛ ناظر وكاتب وجاٍب وحار�ض على �لبك وم�صد

قبة  يف  �رشعي  جمل�ض  بعقد  تفيد  حجة  بالقد�ض،  �ل�رشعية  �ملحكمة  �صجالت  ويف 

�ل�صل�صلة �لقائمة �رشقي قبة �ل�صخرة �مل�رشفة، ح�رشه جمهوٌر غفري من ق�صاة �مل�صلمني 

�لواليات  كاتب  بك  جعفر  منهم؛  �لقد�ض،  �صكان  من  �لقوم  وعلية  و�أمر�ئهم  وعلمائهم 

كاتب  جلبي  ودروي�ض  �لقد�ض،  و�يل  �لقزويني  بن  �أفندي  و�صالح  �ل�صلطانية،  �ل�رشيفة 

�لدفرت �ل�رشيف، و�أحمد جلبي كاتب �لدفرت �ل�صلطاين، و�أبو بكر �جلماقي ترجمان كاتب 

و�لقا�صي  ربيع،  بن  �لدين  �صم�ض  و�لقا�صي  �لبدري،  بن  �هلل  �صنع  و�لقا�صي  �لوالية، 

�صعد �لدين �لعلم �ملالكي، و�لقا�صي �صم�ض �لدين �مل�رشي، و�لعالمة بدر �لدين �ل�صافعي، 

و�لعالّمة �لكمايل، و�ل�صيخ �أبو �لفتح بن فتيان، و�ل�صيخ �أبو�ل�صعود �لعزي، وغري هوؤالء 

�الأجالّء. 

ر قناة  ر �ل�صيد حممد جلبي �لنّقا�ض، و�أ�صَهَد على نف�صه �أنَّه قد عمَّ يف ذلك �ملجل�ض، قرَّ

�ل�صبيل من برك �صليمان �إىل �لقد�ض و�أن�صاأ بها �لق�صاطل و�أجرى فيها ماء �لعيون، و�أنه 

ر عليها �ل�صبل و�أوقفها  قد وقفها على عامة �مل�صلمني، وعلى �أوقاف عامة �مل�صلمني، وعمَّ

وذلك   .
خالفته”126 �هلل  خلَّد  �صاه،  �صليمان  �الأعظم  �الإمام  “موالنا  عن  �صدقة  كذلك 

�الأ�صبلة  باإن�صاء  �صليمان  �ل�صلطان  �أمر  �الآخر  �جلانب  وعلى  948هـ.  �صفر   10 بتاريخ 

وترميم �لقدمي منها وجتديده و�إ�صالحه يف كافة حار�ت �ملدينة و�أحيائها ومنها؛ �ل�صبيل 

لو�صوء  و�ل�صبيل  �ل�صل�صلة،  باب  مبحلة  و�ل�صبيل  �لقد�ض،  ظاهر  �ل�صلطان،  بركة  على 

�حلنفية، و�ل�صبيل لو�صوء �ل�صافعية بامل�صجد �الأق�صى، و�ل�صبيل �ملعروف بال�صادور�ن، 

و�ل�صبيل مبحلة باب �لقطانني، ومنه مدت قناة لتزويد حمام تنكز، و�ل�صبيل مبحلة باب 

�لناظر، و�ل�صبيل جتاه باب �لدويد�رية و�ل�صبيل بباب �الأ�صباط مبحلة باب حطة، ومنه 
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�أن�صاأها رجال  �إىل �الأ�صبلة �لتي  . هذ� باالإ�صافة 
127

مدت قناة لتزويد حمام باب �الأ�صباط

�الإد�رة �لعثمانية يف �لقد�ض، مثل �صبيل باب �ملحكمة )�صبيل قا�صم با�صا، و�يل �لقد�ض �صنة 

طريق  و�صبيل   ،
128

د�ود( �لنبي  باب  جنوب  150مرت�ً  بعد  على  �لكائن  932هـ/1524م، 

ن�ِصَئ 
مُ
�أ �لذي  بدير  �ل�صيخ  و�صبيل  مرمي،  �ل�صيدة  باب  و�صبيل  �لعتم،  باب  و�صبيل  �لو�د، 

�صنة 1153هـ/1740م، و�صبيل م�صطفى �آغام مت�صلم �لقد�ض، و�صبيل عبد �هلل �ل�صوربجي 

بباب �لعمود، و�صبيل �خلزرجي بباب �لعمود �أي�صاً، و�صبيل د�ود يف جل �لعد�ر، و�إعمار 

وترميم �صبيل قايتباي، و�صبيل �ل�صعالن. 

�إنَّ تزويد مدينة �لقد�ض باملياه بقيت حا�رشًة يف �لذهنية �لعثمانية �لر�صمية، ففي �صنة 

1067هـ/1656م مبنا�صبة زيارة حمافظ غزة ح�رشة ح�صني با�صا مدينة �لقد�ض، ومِلَا ر�آه 

من “�صيق خطري وح�رش ح�صري �أ�صاب �لنا�ض ب�صبب قلة �ملاء �لذي منه مادة �حلياة، منه 

حياة �الأنف�ض و�حليو�ن وبه تقام �صعائر �لدين و�الإيان، ويفتقر �إليه كل �إن�صان، ال �صيّما 

و�أنَّ �ملاء �لو�رد �إىل �لقد�ض ال يفي بحاجة �ل�صكان الزدياد �أعد�دهم وتو�صع �ملدينة”. وملّا 

�صاأل �ملعمارية عن كيفية تزويد �ملدينة بكميات �أكرث من �ملاء؛ �قرتحو� عليه �إدخال مياه 

�ملعمارية و�ملعلمني و�لعمال  �إىل  �لقد�ض، وعهد  �إىل  �لبك وو�صوله  �إىل قناة  عني �رطا�ض 

.
129ً

و�حلجارين، و�أنفق على �مل�رشوع من ماله �خلا�ض �صتة �آالف قر�صاً �أ�صديا

ويف دفاتر �ملهمة وردت ثالثة فرمانات تتعلق بقناة �ل�صبيل وبرك �صليمان: 

الفرمان الأول: 

كوغو�صالر رقم 888 

�ل�صفحة 283 �أ، ب 

تاريخه: 2 رجب 959هـ/24 حزير�ن 1552م

�صادر �إىل بكلربكي دم�صق وقا�صيها

ملخ�شه: عائد�ت �أوقاف قناة �ل�صبيل من �لقرى و�ملز�رع 9-10 �آالف �أقجة، و�مللتزم 

جزء�ً  ي�صتهلكون  �لقناة  موظفي  ورو�تب  �أقجة  �ألف   13 مبقد�ر  عليه  �أحيلت  قد  �حلايل 

�لعمارة  وتزويد  خدماته،  عن  �ال�صتغناء  يكن  من  ت�رشيح  يجب  �لعائد�ت،  من  كبري�ً 

�لعامرة وتكية خا�صكي �صلطان باملاء �لو��صل من و�دي �لبيار ولي�صت من قناة �ل�صبيل 

 .
130

�ص�ض �ألفا فلوري، لتغطية �لنفقات ل�رشورتها الأهايل �ملدينة، وخمُ
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الفرمان الثاين: 

دفرت �ملهمة رقم 7 

الفرمان رقم: 1955 

تاريخه: 26 �صفر 976هـ/1568م 

�صادر �إىل مر�د با�صا، و�يل دم�صق

عني  من  �ملياه  �إي�صال  �رشورة  �ملياه،  حِّ  �صمُ من  �لقد�ض  �أهل  معاناة  ب�صبب  ملخ�شه: 

�لتكاليف  عن  وي�صتف�رش  فلوري  �آالف   4-3 من  وتكاليفه  �ل�صبيل  قناة  �إىل  �أرطا�ض 

.
131

ومعقوليتها، وكم لويل )�أنبوب ماء يعادل 48 مرت�ً مكعباً( يكن جلبها

الفرمان الثالث: 

دفرت �ملهمة رقم 60 

رقم الفرمان: 77-73 

تاريخه: 28 رم�صان 993هـ/23 �أيلول 1585م 

�صادر �إىل �صليمان، �ل�صاوي�ض يف �لبالط

�لقد�ض و�خلليل، ومل  �خَلِرَبة بني  �لِبَك  �إ�صالح  نيِّ مبا�رش�ً على  ملخ�شه: كان قد عمُ

ينفذ ال�صرت�كه يف حملة �صّد �لدروز، و�الآن عليه تنفيذ �ملهمة دون �إبطاء، ويت�صلم �الأمو�ل 

لذوي  ن�صخ  و�أر�صلت  �لقلعة  يف  و�ملحفوظة  �صابقاً  له  وِّلت  حمُ �لتي  �لقد�ض  قا�صي  من 

.
132

�ل�صاأن

وت�صري �صجالت �الأوقاف �لعثمانية �إىل مد�ومة تعمري قناة �ل�صبيل وترميمها، و�إجر�ء 

�الإ�صالحات عليها و�صيانتها. والأن م�صادر �ملياه كانت تتعر�ض للخر�ب و�لتدمري من 

قطاع �لطرق و�الأ�صقياء، مما حد� بال�صلطان مر�د �لر�بع 1032-1049هـ/1622-1639م 

�أن�صاأ قلعة مر�د عند برك �صليمان، وعنّي  �إقامة حر�ض قوي عند برك �صليمان، حيث  �إىل 

عليها دردر�ً )قائد �حلر�ض( و�أربعني جندياً، و�صحنها باملد�فع و�الأ�صلحة و�لذخائر و�ملوؤن 

وحر��صة  �الأمن  حفظ  يف  مهم  بدور  �لقلعة  هذه  وقامت  �جلند.  ل�صكن  يلزم  وما  و�ملياه 

. وتوىل �أمري �الأمر�ء �صنان با�صا، حمافظ �لقد�ض، 
133

ينابيع �ملياه وقناة �ل�صبيل ملدة طويلة

�أ�صدياً،  قر�صاً   5,625 وقب�ض   ،
134

1077هـ/1666م �صنة  وعمارتها  �ل�صبيل  قناة  ترميم 
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ما  على  و�أنفق  موته،  بعد  ورثته  �أوفاه  ذمته  يف  ديناً  �لباقي  وظل  جزء�ً،  منها  �رشف 

خ�ص�ض له من م�صالح قناة �ل�صبيل. ونقر�أ يف �صجالت حما�صبات �الأوقاف، �ملحفوظة يف 

�الأر�صيف �لعثماين، عن م�رشوفات ونفقات مل�صالح قناة �ل�صبيل، وخا�صًة يف دفاتر �صنة 

1271هـ/1854م، حيث كانت تدفع �لنفقات للفنيني و�ملعماريني و�لعمال ب�صورٍة دوريٍة 

.
135

�أ�صبوعية

دَّ  ويف �لعهد �لعثماين �الأخري، عهد �ل�صلطان عبد �حلميد �لثاين �صنة 1316هـ/1898م، ممُ

دَّ �أنبوب حديدي و�صار �ملاء يجري  �أنبوب من �لفخار حتى بيت حلم، ومنها �إىل �لقد�ض، ممُ

لت هيئًة فنيًة من نظارة �لنافعة، و�أر�صلت من �إ�صطنبول،  يف قناٍة حجرية. وكانت قد �صكَّ

�ألف   160 قدرها  بكلفة  �أملانية  �رشكة  �إىل  �لقناة  من  �لقد�ض  �إىل  �ملياه  توريد  �متياز  ومنح 

فرنك، حيث يجلب �ملياه من عيون �لفو�ر وعني قارة، بقوة �صخ ملدة 24 �صاعة تبلغ 3-2 

.
136

�آالف مرت مكعب يومياً، وتكون �لقناة حتت �الأر�ض، ويتّم �إن�صاء �أحو��ض وق�صاطل

لَّ جهودهم حللِّ �أزمة  لقد بذل �صالطني دولة بني عثمان ورجال �الإد�رة �لعثمانية جمُ

�ملياه يف �ملدينة �ملقد�صة، حليويته و�رشورته ال�صتمر�ر �حلياة يف �ملدينة. وبدونه فال حياة 

�لدينية  هويتها  �ملدينة  وتفقد  �لدينية،  �ل�صعائر  �أد�ء  على  حفاظ  وال  حيو�ن،  �أو  الإن�صاٍن 

و�الجتماعية. 

8.  تطوير املدينة يف اأواخر العهد العثماين: 

ز�دت �لتدخالت �الأوروبية يف واليات �لدولة �لعثمانية، وعملت �لقوة �الأوروبية على 

�ال�صتقالل  �الأوروبية يف  �ملقوالت  �أمم عديدة  �لدولة وممتلكاتها، وتبنت  �أو�صال  تقطيع 

و�لقوى  �لدول  و�أ�صاعت  �الأوروبية.  باالأفكار  خدعت  �لعربية  �ل�صعوب  حتى  و�حلرية، 

�ملدينة  باأ�صباب  و�الأخذ  �الإ�صالحي،  �لفكر  تبني  عن  �لعثمانية  �لدولة  عجز  �الأوروبية 

ور�صمت  ووالياتها،  وهيئاتها  موؤ�ص�صاتها  �إىل  �لع�رشية  �لتكنولوجيا  و�إدخال  �حلديثة، 

وو�صمتها  �لعثمانية،  �لدولة  ظّل  يف  و�ل�صعوب  �الأمم  الأحو�ل  قامتة  �صود�ء  �صورة 

غاة قتلة،  بالتخلف و�لتدهور يف �أو�صاعها �الجتماعية و�ل�صيا�صية و�لثقافية؛ �صالطينها طمُ

�لنهب  على  قائٌم  �القت�صادي  ونظامها  حرية،  وال  عد�لة  فال  قمعية  �إرهابية  و�أجهزتها 

�أو �لزر�عة  و�ال�صتغالل، فال حتديث وال تطوير وال تقدم، ال يف �لتعليم وال يف �ل�صناعة 

�الأوروبية يف  �لدعاية  �لتي وحدت و�صائل  �لنعوت و�الأو�صاف  �لتجارة، وغريها من  �أو 

�نتقا�صها من �صيا�صات �لدولة �لعثمانية. 
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ولعلَّ �لباحث يتكاأ على مقالني كتبهما كل من روث كارك Ruth Kark و�جنن �أكاريل 

Engin D. Akarli �ليهوديان �ل�صهيونيان، ففيهما يمُلقى كثري من �ل�صوء على ما قامت 

به �لدولة �لعثمانية حتى يف �ملر�حل �ملتاأخرة من ع�رشها، و�لتي كانت تئن �آنذ�ك من هول 

ما يخطط مل�صريها، و�صوقها �إىل �ل�صقوط و�الختفاء كمرحلة نهائية من تاريخها لتحقيق 

هذين  و�أهمية  �لعثمانية.  �لدولة  بواليات  �ملتعلقة  و�ل�صهيونية  �الأوروبية  �الأجند�ت 

خا حلركة تطوير مدينة �لقد�ض ويافا، وحماوالت �ل�صلطان عبد �حلميد  �ملقالني، �أنهما �أرَّ

، ودمج �لبلد�ن �لعربية يف �لنظام �لعثماين 
137

�لثاين لدعم �لعرب يف قيادة �لدولة �لعثمانية

�إيجابي يف  �أنه كان للدولة �لعثمانية دوٌر  �صيا�صياً و�قت�صادياً و�جتماعياً. ويقرر كارك، 

حركة تطوير مدينة �لقد�ض ويافا، وذلك للقيام مبا يلي: 

كافة  ومنع  �ال�صتقر�ر،  وحتقيق  و�الأمالك،  �لنف�ض  على  و�ل�صالمة  �الأمن  توفري  �أ. 

�أ�صكال �ال�صطهاد �لديني، ومتتع �جلميع بحرية �لعبادة وممار�صة �ل�صعائر. 

�مل�صاريع  تنفيذ  خالل  من  ويافا،  �لقد�ض  �أهايل  لكافة  �حلياتية  �الأحو�ل  حت�صني  ب. 

�الإمنائية، وتطوير �لبنية �لتحتية، ورعاية �لزر�عة و�ل�صناعة و�لتجارة. 

ذوي  من  �ملوؤهلني،  �الأكفاء  وتعيني  �حلديثة،  باالأ�صاليب  و�الأخذ  �الإد�رة،  حت�صني  ج. 

�الأمانة و�لنز�هة و�الجتهاد. 

�أحدثتها �لدولة من حيث �لنظافة و�ل�صحة  ويورد كارك مناذج من �لتطوير�ت �لتي 

و�إدخال  �ملن�صاآت  و�إقامة  �ملدينة  وتنظيم  وحر��صتها  �لطرق  وبناء  و�الأمن،  و�حلماية 

فاأن�صاأت  وفنية،  هند�صية  حديثة  بر�مج  باإدخال  �لتعليم  وتطوير  و�لبيد،  �لهاتف 

�لق�صاء، وق�صت على نفوذ �مل�صايخ )�صالطني �لب(  م�صالح حكومية جديدة، وطوَّرت 

ور�صفت  و�لل�صو�ض،  �لطرق  وقطاع  �لبدو  وتعديات  مترد�ت  و�أخمدت  و�الإقطاعيني، 

�صو�رع مدينة �لقد�ض، و�أن�صاأت �صبكة للمجاري، وفتحت عياد�ت طبية جمانية، و�فتتحت 

وبنت  و�لفرن�صية،  و�لرتكية  �لعربية  �لرو�يات  فيه  متثل  م�رشحاً  1306هـ/1888م  �صنة 

مئات �ملد�ر�ض يف قرى فل�صطني، وبنت يف �صنة 1310هـ/1891م م�صت�صفى تابعاً للبلدية، 

عرف بامل�صت�صفى �لبلدي يف حي �ل�صيخ بدر، و�أقامت منتزهاً عاماً يف �مليد�ن �لقريب من 

�ملنا�صبات  ويف  �الأ�صبوع،  يف  مرتني  �ملو�صيقى  �لع�صكرية  �لفرق  فيه  تعزف  �مل�صكوبية، 

و�الحتفاالت �لدينية، وقامت يف �صنة 1311هـ/1892م ببناء �صكة حديد بني �لقد�ض ويافا، 

ويف �صنة 1312هـ/1893م، زودت �ملدينة مب�صت�صفى ع�صكري ثاٍن �أقيم يف �صاحة �لق�صلة 
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ماء  و�صبيل  �خلليل،  باب  يف  �ل�صاعة  برج  �صيّد  1318هـ/1900م  �صنة  ويف  �خلليل،  بباب 

لالآثار و�إ�صالح وترميم  �أقيم متحف  �لتالية،  �ل�صنو�ت  �أي�صاً، ويف  جديد يف باب �خلليل 

حاكم  بك،  ر�صيد  قرَّر  1324هـ/1906م  �صنة  ويف  �لرتكية،  �حلمامات  و�إعمار  وجتديد 

�لقد�ض �آنذ�ك، بناء �ملدر�صة �لر�صيدية، و�أ�رشف على و�صع بر�جمها �لتدري�صية �حلديثة، 

�مل�صهورة، بل و�أحدث يف  �ملعاهد و�جلامعات  �الأ�صاتذة، من خريجي  �أف�صل  لها  و�ختار 

�أن�صاأها جمال  �لتي  �ل�صالحية  �لكلية  �إىل  �أ�رشنا  قد  . وكنا 
138

�خليل ل�صباق  �ملدينة ميد�ناً 

با�صا، و�نت�رشت يف �ملدينة �خلانات و�ملطاعم و�لفنادق و�مل�صت�صفيات و�لوكاالت �لتجارية 

و�لبنوك و�ملن�صاآت �ل�صناعية و�الأ�صو�ق �حلديثة؛ فكانت �ملدينة مق�صد �حلجاج و�لزّو�ر 

وبخارى  و�أوزبك�صتان  و�لرتك�صتان  �لو�صطى  و�آ�صيا  و�ل�صني  �لهند  من  و�ل�صيّاح 

�إفريقيا وغربها  �لنوبة و�ملغرب و�رشق  و�صمرقند وط�صقند و�إير�ن و�أفغان�صتان وبالد 

ومن �جلزيرة �لعربية وتركيا، عالوًة على �لبلد�ن �الأوروبية كافة. فاملدينة �آمنة م�صتقرة، 

ون�صاطها �القت�صادي قوي، جاذب لالأمو�ل و�ال�صتثمار، و�أحياوؤها وحدودها و�صكانها 

.
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يف �زدياد

حكمه  لفرتة  فكانت  1293-1327هـ/1876-1909م،  �لثاين  �حلميد  عبد  �ل�صلطان  �أما 

�أهميٌة عظمى تتفوق على فرت�ت �لعديد من �صالطني �لدولة، وذلك ملحاولته تقوية �لوحدة 

�الإ�صالمية بني �الأقطار �لعربية و�الإ�صالمية لتكون قوة مانعة لالأطماع �الأوروبية �لغربية، 

من  �لدينية  �لوظائف  �أرباب  من  �لعربية  �لواليات  رجاالت  مكانة  �حلميد  عبد  عّظم  فقد 

�إليه �لعديد من رجاالت �لعرب كم�صت�صارين وخب�ء  علماء و�صيوخ ومدر�صني، وقرَّب 

وعزت  با�صا،  جودت  و�أحمد  �لتون�صي،  با�صا  �لدين  خري  �أمثال،  عظام  و�صدور  ونظار 

�لقد�صي، و�صفيق �لكور�ين، وحممود  �لقادر  �لعابد، و�أبو �لهدى �ل�صيادي، وعبد  با�صا 

بتطوير  و�أمر  �لثاين(.  �حلميد  عبد  �ل�صلطان  على  �النقالب  قاد  )�لذي   
140

با�صا �صوكت 

و�لقانون  �لطب  تدر�ض  و�لتي  �جلديدة  �الأ�صول  ذ�ت  �الإبد�عية  �ملد�ر�ض  باإن�صاء  �لتعليم 

و�القت�صاد و�الإد�رة و�لهند�صة و�لعلوم �لع�صكرية، و�أحلق بها �لعديد من �لطلبة �لعرب 

ليكونو� كو�در موؤهلة لتويل �لوظائف �لعمومية بعد تخرجهم. 

وكان �هتمامه ورعايته ملدينة �لقد�ض �ل�رشيف عالمة بارزة يف تاريخ �لدولة �لعثمانية، 

�لتي  �الإغر�ء�ت  كل  ورف�ض  �لقد�ض،  يف  باال�صتيطان  �ل�صهيونية  ملحاوالت  ت�صّدى  فقد 

�إن و�فق على قبول �لب�مج �ل�صهيونية ب�صاأن فل�صطني  دِّمت له الإنقاذ �قت�صاد �لدولة  قمُ
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يف  منفياً  �صجيناً  وظل  عر�صه،  عن  �صقط 
مُ
�أ فقد  وبالتايل،  خا�صة.  �ملقد�صة  و�ملدينة  عامة، 

�لع�صكري  �لغزو  �إال  �الأوروبية  �لقوى  �أمام  كان  وما  وفاته.  حتى  وحما�رش�ً  �صالونيك 

للدولة �لعثمانية، وكانت �لقد�ض غنيمة �الحتالل �لبيطاين يف 1917/12/9، حيث دخلت 

�ملدينة يف عهود �لظالم و�لتع�صف و�الإرهاب و�لت�رشد و�لطرد و�لهدم و�لقتل و�الإعد�م، 

م�صتمرة.  ماأ�صاتها  ف�صول  ز�لت  ما  حيث  �ل�صهاينة  �إىل  بعد  فيما  بريطانيا  و�صلمتها 

و�ملقاومة �صّد �الغت�صاب غدت ثقافة و��صرت�تيجية ومنهاجاً.

خامتة:

ويف �خلتام، فاإنَّ �لبحث يظهر باأن �لدولة �لعثمانية، ويف م�صمار جهودها للحفاظ على 

�لدور �لثقايف و�حل�صاري ملدينة �لقد�ض �ل�رشيف ولتن�صيط وتفعيل هذ� �لدور؛ قد قامت 

مبا يلي: 

وطبَّقت  �حلنيف،  �الإ�صالمي  �لدين  قو�عدها  �أر�صى  �لتي  �الإ�صالمية  �لقيم  �لتزمت  	•
�أحكام �ل�رشيعة بالعدل و�مل�صاو�ة بني كافة رعاياها دون �اللتفات للمذهب �أو �لعرق 

�أو �لطائفة. 

�ملدينة، وخا�صًة �مل�صجد �الأق�صى وقبة �ل�صخرة  �ملقد�صة يف  �الأماكن  حافظت على  	•
وجودها  طو�ل  و�الإن�صاء  و�لتجديد  و�الإ�صالح  �لرتميم  عمليات  فاأجرت  �مل�رشفة، 

يف �ملدينة �ملقد�صة. ومل يقت�رش �هتمامها على هذين �ملعلمني �ملقد�صني، بل �صملت 

عند  �لعبادة  �أماكن  �أولت  كما  وظاهرها،  �لقد�ض  يف  �لدينية  �الأماكن  كافة  �لرعاية 

�لطو�ئف غري �الإ�صالمية عنايًة بارزة. 

�لتعليمات  وو�صعت  مكفولة،  كانت  �لدينية  �ل�صعائر  وممار�صة  �لعبادة  حرية  	•
لتمكني �أتباع �لطو�ئف من �أد�ء �صعائرهم، وعدم تعكري �صفو حريتهم. 

ب�صطت حالًة من �لتعاي�ض و�ل�صلم بني فئات �ملجتمع من �مل�صلمني وغريهم، و�أعملت  	•
�صيا�صة �لتقارب بني �لطو�ئف �الأخرى من ن�صارى ويهود وحتقيق �لعد�لة. 

وكانت  و�خلدمية،  و�ل�صحية  و�الجتماعية  �لثقافية  �ملن�صاآت  من  �لعديد  �أقامت  	•
ما  و�لتي  �ملدينة،  يف  �خلريية  �ملوؤ�ص�صات  �أهم  من  �صلطان  خا�صكي  تكية  من�صاأة 
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ز�لت تقوم بجزء �صغري من دورها �لذي �أر�ده �صالطني بني عثمان �أن يكون كبري�ً 

وموؤثر�ً. 

�لوظائف  و�أرباب  �لعلماء  قدر  و�أعظمت  �ملقد�صة،  �ملدينة  يف  �لعلم  معاهد  رعت  	•
�لدينية، فغدت مدينة �لقد�ض رحلًة لطالبي �لعلم من خمتلف �أقطار �لعامل �الإ�صالمي، 

وو�صف علماء �ملدينة بف�صلهم و�أثرهم على ترقي �لفكر �الإن�صاين �لعاملي. 

عملت �لدولة �لعثمانية على تطوير �ملدينة وتقدمها و�زدهارها، وحلّت م�صكلة من  	•
�أعقد �مل�صاكل �لتي كانت تو�جهها، وهي قلة �ملياه و�صحها يف �ملدينة، وما ز�لت �صبكة 

�ملياه �لعثمانية عاملة وفاعلة يف �ملدينة حتى يومنا هذ�. 

�لقد�ض، عنو�ن �خللود �ل�رشمدي، حبها روحاين �صماوي، و�ل�صوق  و�صتظل مدينة 

�ليوم  �ملحتلة  و�لقد�ض  ويتاأكد.  �أبد�ً  يتجدد  بل  يفنى  وال  يخمد  ال  �ملقد�ض  لبيت  و�حلنني 

�إمنا هي �أزمة �لفكر �لعربي و�الإ�صالمي، �أ�صرية �لغ�صب و�لعدو�ن تنتظر �صالح �لدين، 

�ملوؤمن �ملجاهد، ليعيد لها دورها كمنارٍة ثقافيٍة وح�صارية لكافة �الأمم و�ل�صعوب. 

و�إىل �هلل �ملمُ�صتكى، ِنْعَم �ملوىل وِنْعَم �ملعني و�لن�صري
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املالحق

مناذج من الوثائق العثمانية

وثيقة اإعمار الأماكن الدينّية يف مدينة القد�س �شنة 1120هـ/ 1708م
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وثيقة نقل مواد البناء الكر�شتة من ميناء يافا اإىل القد�س، والتي اأر�شلت من اإ�شطنبول
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�شكوى اإىل الباب العايل من عبد اخلالق زويل �شد من غ�شبه حقه يف الأر�س
 



210

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

وثيقة �شادرة من ال�شلطان تق�شي بتكرمي بطريارك الروم الأرثوذك�س ل�شداقته للدولة 
 

العلية، انظر ترجمتها اإىل العربية يف البحث.
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