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هــذا الكتــاب التوثيقــي جــزء مــن احتفاليــة مــرور  150عام ـ ًا علــى تأســيس بلديــة
نابلــس ويضــم أعمــال املؤمتــر الــذي نظمتــه بلديــة نابلــس يف مدينــة نابلــس /فلســطني يف
 30نيســان 2019م بهــذه املناســبة .وهــي حتمــل آراء ووجهــات نظــر عــدة .وبالضــرورة ال تعبــر
هــذه اآلراء عــن آراء ووجهــات نظــر منظمــي املؤمتــر ورعاتــه وجلانــه التحضيريــة والعلميــة
والتحريــر ،بــل بالتأكيــد أنهــا تعبــر عــن آراء الباحثــن املشــاركني يف املؤمتــر.
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أعضاء اللجنة التحضيرية إلصدارات مرور  150عاماً على تأسيس بلدية نابلس
خالد زواوي" /رئيساً

وزارة األوقاف والشؤون الدينية

رجاء الطاهر /مقرراً

بلدية نابلس

ضرار طوقان /عضواً

بلدية نابلس ،املكتبة العامة

زهير الدبعي/عضواً

وزارة األوقاف والشؤون الدينية /متقاعد

عدنان عودة/عضواً

مدير املركز االجتماعي اخليري

أمين الشكعة/عضواً

مركز تنمية موارد املجتمع

عماد كمال/عضواً

جتمع دواوين الديار النابلسية

غياث جازي/عضواً

محافظة نابلس

أعضاء اللجنة العلمية
إلصدارات مرور  150عاماً على تأسيس بلدية نابلس
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د .أمني أبو بكر "رئيساً"

جامعة النجاح الوطنية

د .جوني منصور

مؤرخ ومحاضر /حيفا

د .سعيد البيشاوي

جامعة القدس املفتوحة

د .محمود يزبك

مؤرخ ومحاضر /الناصرة

د .عبد الرحمن املغربي

جامعة القدس املفتوحة

د .زهراء زواوي

جامعة النجاح

د .شامخ عالونة

جامعة القدس املفتوحة

د .سميح حمودة

جامعة بيرزيت

د .أمين يوسف

اجلامعة العربية األمريكية

د .خالد صايف

جامعة األقصى

المؤتمر العلمي (اإلصدارات التوثيقية)

المحور الخامس (مكتبة بلدية نابلس ،ودورها في توثيق تاريخ المدينة)

أعضاء جلنة التوثيق إلصدارات مرور  150عاما على تأسيس بلدية نابلس
بشار التمام /رئيسا

بلدية نابلس ،املكتبة العامة

ماهر احلنبلي/عضواً

بلدية نابلس /متقاعد

محمود بيراوي /عضواً

وزارة السياحة واآلثار

سليم الكعكاني/عضواً

بلدية نابلس /متقاعد

عبد الرحمن شرف/عضواً

بلدية نابلس ،الدائرة الهندسية

األستاذ بشير شرف/عضواً

وزارة التربية والتعليم /متقاعد

نصير عرفات/عضواً

اللجنة األهلية

ماجد عبد اهلل/عضواً

بلدية نابلس /متقاعد

السادة جمعية عيبال اخليرية/عضواً
حسني املصري /عضواً

جامعة النجاح

بالل بانا /عضواً

وكالة وفا
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
كلمة سعادة املهندس عدلي يعيش
رئيس بلدية نابلس
يف هــذا العــام 2019م مي ـ ُّر علــى تأســيس بلديــة نابلــس مئــة وخمســون عام ـاً ،فقــد
تأســس املجلــس البلــدي األول يف العــام 1869م يف نهايــات العهــد العثمانــي ،وتعتبــر
البلديــة الثانيــة مــن الناحيــة التاريخيــة بعــد بلديــة مدينــة القــدس ،وهــذا يرجــع ملــا
للمدينــة وقتهــا ،يف ظــل الدولــة العثمانيــة ،مــن أهميــة تاريخيــة واقتصاديــة واجتماعيــة
وسياســية مت تأسيســها علــى مــدار تاريــخ طويــل مــن قيــادة ،وحكــم مــا كان يعــرف تاريخيـاً
"بجبــل نابلــس" والــذي يشــمل مــا يعــرف اآلن باحملافظــات الشــمالية للضفــة الغربيــة.
تاريــخ هــذه البلديــة ،كمــا تاريــخ مدينتهــا لــم يكتــب حتــى اآلن بالشــكل الــذي يتناســب
وأهميتهــا ،ودورهــا التاريخــي سياســياً ،واجتماعيــاً واقتصاديــاً  ،األمــر الــذي دفعنــا
يف بلديــة نابلــس التخــاذ قــرار بالعمــل بشــكل جــدي لكتابــة هــذا التاريــخ باالســتناد
إلــى الوثائــق مــن مصادرهــا األساســية لنصــوغ تاريخ ـاً دقيق ـاً مبني ـاً علــى أســس علميــة
صحيحــة تعطــي للبلديــة حقهــا ،وتبــرز أدوراهــا علــى مــدار املراحــل التــي قطعتهــا خــال
مســيرتها التاريخيــة.
وانطالقـاً مــن أن مــا كتــب عــن تاريــخ البلديــة ومدينتهــا ال يعــدو عــن كونــه مقتطفــات
ملراحــل تاريخيــة محــددة ،أو تنــاول ملواضيــع تختــص باملدينــة سياســية أو اقتصاديــة أو
دينيــة ،أو مشــاهدات لرحالــة وقناصــل كانــت يف األعـ ِّم األغلــب ســلبية ومنحــازة ،وطبعـاً
ال ميكــن إنــكار مــا كتــب مــن كتــب ،وأبحــاث تاريخيــة تناولــت نابلــس وبلديتهــا فاجلهــد
املبــذول فيهــا كبيــر ،االمــر الــذي يح ِّتــم كتابــة التاريــخ الكامــل والدقيــق لهــذه املدينــة،
وبلديتهــا.
ولــذا ،ويف مناســبة حلــول هــذه الذكــرى يف العــام اجلــاري 2019م عمد املجلس احلالي
علــى تشــكيل جلــان وطواقــم تبحــث يف وضــع مخطــط تفصيلــي لالحتفــال يتجــاوز مــا
يتعــارف عليــه يف مثــل هــذه املناســبات  ،وأصبــح يتعلــق بتنفيــذ مشــروع متكامــل وشــامل
يتنــاول اجلوانــب االحتفاليــة االعتياديــة كمــا هــو معــروف ،إضافــة إلــى رؤيــة جديــدة
تتعامــل مــع التاريــخ النابلســي بجوانبــه كافــه ســواء منــه مــا يتعلــق بتأســيس البلديــة،
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ونشــاطاتها؛ خدماتي ـاً ،واجتماعي ـاً واقتصادي ـاً وسياســياً ،أو غيرهــا مــن اجلوانــب التــي
عملــت املجالــس البلديــة املتالحقــة عليهــا خدمــة للمواطــن النابلســي أو خدمــة لألهــداف
والــرؤى الوطنيــة العامــة ،أو مــا عاصرهــا مــن عهــود سياســية وهــي كثيــرة يف الفتــرة
املمتــدة مــا بــن 1869م وحتــى 2019م العــام احلالــي عــام االحتفــال بهــذه الذكــرى.
وقــد شــكل املجلــس البلــدي عــدداً مــن اللجــان إلدارة هــذه االحتفاليــة بجوانبهــا كافــة
وهي:
1.1اللجنــة التحضيريــة العليــا إلدارة احتفاليــة  150عــام علــى تأســيس بلديــة نابلــس
والتــي تتشــكل مــن عــدد مــن أعضــاء املجلــس البلــدي وعــدد مــن مــدراء الدوائــر
واألقســام واملراكــز الثقافيــة.
2.2اللجنــة التحضيريــة إلصــدارات ( 150عام ـاً) علــى تأســيس بلديــة نابلــس والتــي
تتشــكل مــن عــدد مــن أبنــاء املدينــة الــذي ميتلكــون اخلبــرة يف إدارة هــذه األمــر.
وينبثــق عنهــا:
●اللجنــة العلميــة والتــي تتكــون مــن عــدد مــن األكادمييــن يف عــدد مــن
التخصصــات ذات العالقــة بطبيعــة األبحــاث املطلوبــة كالتاريــخ ،والهندســة،
والعلــوم السياســية.
●جلنــة التوثيــق والتــي تتشــكل مــن عــدد مــن الشــخصيات النابلســية الوازنــة
والتــي متتلــك مــن اخلبــرة والتاريــخ مــا يؤهلهــا لتقــود هــذه اللجنــة وتديرهــا.
وهــي تعنــى بتجميــع كل الوثائــق املتعلقــة بتاريــخ البلديــة واملدينــة ســواء يف
الفتــرة املذكــورة أو يف الفتــرة التــي تســبقها وتؤســس لهــا.
كمــا قــام املجلــس البلــدي باطــاق صفحــة علــى موقــع الفيــس بــوك تعنــي بالترويــج
لعــدد مــن النشــاطات واالجتماعــات واألخبــار التــي تختــص باالحتفاليــة ،باإلضافــة إلــى
نشــر صــور لبعــض الوثائــق الهامــة والتــي تنيــر جوانــب مــن تاريــخ البلديــة ونشــاطاتها منــذ
التأســيس ،وقــد القــى نشــر هــذه الوثائــق اهتمامــا كبيــراً مــن قبــل املواطنــن.
وميكــن تقســيم هــذا املشــروع إلــى شــقني؛ االحتفالــي وليــس هنــا مكانــه ،والتوثيقــي
وهــو مــا ســيتم عرضــه مــن خــال هــذه اإلصــدارات التوثيقيــة وفــق اآلتــي:
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الجانب التوثيقي:
لرمبــا كان لهــذا اجلانــب االهتمــام األكبــر يف االحتفاليــة احلاليــة ،ملــا لــه مــن أهميــة
كبيــرة يف حفــظ وتوثيــق تاريــخ البلديــة ،األمــر الــذي يعنــي توثيــق ســتة مراحــل تاريخيــة
رافقــت الوجــود التاريخــي واحلالــي للبلديــة ،واملدينــة بكونهــا احلاضــن الطبيعــي
والسياســي والتاريخــي لهــا ،علم ـاً أن هــذا املشــروع لــن يتوقــف عنــد انتهــاء االحتفاليــة
هــذا العــام وإمنــا ســتكون لــه اســتمرارية ترتبــط ارتباط ـاً وثيق ـاً بانتهــاء أهــداف هــذا
املشــروع الراميــة إلــى توثيــق كل مــا يتعلــق باملدينــة وحفظــه كوثائــق أو أبحــاث لتوضــع
أمــام الباحثــن واملهتمــن الراغبــن باســتخراج الكنــوز التــي تكمــن فيهــا.
ومت تقسيم هذا اجلانب إلى مراحل عدة تتمثل يف:
املرحلة األولى:
جمــع الوثائــق املتعلقــة بتاريــخ مدينــة نابلــس واملجلــس البلــدي (وهــي يف هــذه املرحلــة
تتعلــق بالفتــرة الزمنيــة مــن  ،2019-1869علــى أن يتــم العمــل علــى جمــع مــا يتعلــق
بالفتــرات الســابقة يف املراحــل القادمــة ليكــون هنــاك حتصيــل ،وجتميــع جلميــع تاريــخ
املدينــة وبلديتهــا يف كافــة املراحــل) مــن مصادرهــا وتوفيرهــا للباحثــن لتكــون أبحاثهــم
مبنيــة عليهــا ،واعتبــار الكتــب التاريخيــة التــي تناولــت املدينــة واملجلــس كمصــادر ثانويــة
تأتــي لتفســير أمــر ،أو حتديــده دون اعتمادهــا كمصــدر رئيســي ،وهــذه الوثائــق موجــودة
يف:
1.1وثائــق األرشــيف العثمانــي مــن العــام 1868م وحتــى ( 1918مت إجنــازه وحصلنــا
علــى ( )6039وثيقــة خاصــة بالبلديــة ،واملدينــة تتعلــق بالفتــرة املذكــورة مــن
األرشــيف العثمانــي.
2.2وثائــق االنتــداب البريطانــي  1918وحتــى  ( 1948وقدمنا طلباً للقنصل البريطاني
لتوفيرهــا وال زلنــا نتواصــل معــه للحصول عليها)
3.3وثائــق احلكــم األردنــي 1950 .وحتــى  ( 1967حصلنــا علــى جــزء منهــا وال زلنــا
نتواصــل للحصــول علــى بقيتهــا)
4.4وثائــق األرشــيف اإلســرائيلي 1967 .وحتــى ( 1994نحــاول أن جنــد مخرجـاً آلليــة
احلصــول عليهــا بشــكل صحيــح)
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5.5وثائــق العائــات النابلســية التــي شــارك أعضــاء منهــا يف رئاســة وعضويــة املجلــس
البلــدي طيلــة الفتــرة املذكــورة وحتــى العــام احلالــي ،أو مارســت دوراً مــا (سياســي،
اقتصــادي ،اجتماعــي ،ثقــايف )....خــال فتــرة الدراســة .
6.6وثائــق العائــات الكبــرى يف املدينــة ،والتــي كان لهــا دور فاعــل يف تاريــخ املدينــة
وبلديتهــا طيلــة الفتــرة املاضيــة (وهنــا كان لنــا تعــاون مــع جتمــع دواويــن عائــات
الديــار النابلســية للحديــث مــع العائــات والزلنــا نعمــل علــى هــذا املوضــوع رغــم
صعوبتــه ،خاصــة يف ظــل تعامــل بعــض هــذه العائــات مــع وثائــق أفــراد عائلتهــا
علــى مــدار التاريــخ املذكــور كإرث عائلــي خــاص وال يجــب تعميمــه).
7.7االســتفادة مــن مــا كتــب عــن املدينــة وبلديتهــا مــن كتــب ،أو رســائل أكادمييــة
باللغــات كافــة واحلصــول علــى نســخ منهــا إما أصليــة أو مصورة أو حتــى الكترونية
لضمــان وضعهــا يف مكتبــة بلديــة نابلــس األمــر الــذي سيســهل علــى الباحثــن يف
الوصــول إلــى مــا كتــب عــن املدينــة مــن مــكان واحــد.
8.8توثيــق الصــور التاريخيــة املتعلقــة مبدينــة نابلــس ومدينتهــا ســواء مــن املصــادر
العامليــة أو احملليــة (وقــد مت احلصــول علــى مــا يقــارب ( 6500صــورة) تشــمل
صــوراً للمدينــة أو لنشــاطات البلديــة).
املرحلة الثانية:
وهــي مبنيــة علــى املرحلــة األولــى ،وتســتند عليهــا مــن خــال تشــكيل جلنــة علميــة مــن
قبــل أكادمييــن مختصــن أكفــاء مــن جامعــات الوطــن لإلشــراف علــى جلنــة اإلصــدارات
العلميــة التــي مت حتديــد محاورهــا عبــر مراحــل محــددة تشــمل املراحــل التاريخيــة التــي
حكمــت املدينــة ،ومت اســتكتاب عــدد مــن الباحثــن يف اجلامعــات املختلفــة مــن خــال
مراســلة اجلامعــات نفســها أو مــن خــال اســتكتاب الباحــث ،وقــد تناولــت محــاور النشــرة
اخلاصــة اآلتــي:
1.1مــا قبــل تأســيس املجلــس البلــدي والتطــورات السياســية واإلداريــة التــي حدثــت يف
جبــل نابلــس وأدت إلــى تأســيس املجلــس (مــا بعــد احلــرب األهليــة ،وانتهــاء مرحلــة
شــيوخ النواحــي يف العــام  ،1860وانتهــاء احلكــم الداخلــي جلبــل نابلــس ،وابتــداء
مرحلــة احلــكام اخلارجيــن)...
2.2مرحلة تأسيس املجلس البلدي 1868م وحتى  ،1917العهد العثماني.
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3.3مرحلة االنتداب البريطاني من العام 1917م وحتى .1948
4.4مرحلة احلكم العراقي من العام 1950 -1948م
5.5مرحلة احلكم األردني  1950وحتى العام 1967م.
6.6مرحلة االحتالل اإلسرائيلي  1967وحتى العام 1994
7.7مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية 1994 .حتى العام .2019
ومتحــور البحــث يف هــذه املراحــل يف النواحــي اخلدماتيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
والسياســية والوطنيــة والنضاليــة للمجالــس البلديــة املتعاقبــة وبالتفصيــل.
وهــذه املرحلــة اآلن قــد وصلــت إلــى نهايتهــا مــن خــال انتهــاء كتابــة األبحــاث التــي
شــملت احملــاور ســالفة الذكــر ،ومت حتكيمهــا مــن قبــل أعضــاء اللجنــة العلميــة ،وهــي اآلن
بــن أيديكــم مــن خــال املجلــدات التــي أصــدرت ،يف سلســلة مــن اإلصــدارات ســتغطي
احملــاور كافــة؛ بحيــث يشــمل كل كتــاب محــوراً مــن احملــاور بأبحاثــه وأوراقــه العلميــة.
هــذه املجلــدات التــي تعتبــر السلســة األولــى مــن هــذه اإلصــدارات ،لكوننــا ،وبنــاء علــى
عظــم هــذا املشــروع واتســاعه ،نحتــاج إلــى مزيــد مــن األبحــاث واإلصــدارات إلــى أن
يكــون هنــاك تغطيــة كاملــة ،أو قريبــة مــن الكمــال ،للجوانــب التــي تتعلــق بعمــل البلديــة
ومجلســها منــذ التأســيس وحتــى اآلن ،وهــو أمــر نعــي صعوبتــه ،ومقــدار اجلهــد الــازم
إلجنــازه ،مبــا يحيــط بهــذه الفتــرة الطويلــة تاريخيـاً ،خاصــة يف ظــل تعــدد اجلوانــب التــي
عملــت املجالــس البلديــة فيهــا سياســياً وخدماتي ـاً ،وثقافي ـاً ،واجتماعي ـاً.
وقــد أعطــى املجلــس البلــدي قــراره باالنعقــاد الدائــم للجنــة العلميــة ليتــم إصــدار
بقيــة األبحــاث يف إصــدارات علميــة تغطــي اجلوانــب األخــرى التــي لــم يتــم التطــرق لهــا
لقصــر الوقــت خــال الفتــرة القادمــة.
إن دافعنــا لالهتمــام بتاريــخ املدينــة وبلديتهــا ،إضافــة ملــا ذكرنــاه أعــاه ،يتعلــق أيضـاً

برغبتنــا الكبيــرة وامللحــة لوضــع هــذا التاريــخ العظيــم بــن يــدي أبنــاء املدينــة بهــدف
دفعهــم جميعـاً للعمــل علــى إعــادة تاريــخ وأمجــاد املدينــة التــي كانــت قبلــة علميــة ووطنيــة
وسياســية بــارزة ،وإن شــئتم فاقــرأوا تاريخهــا يف القــرن الســابق (القــرن العشــرين) وحــده
لتــروا عظــم إجنــازات رجاالتهــا يف الترجمــة واآلداب والعلــوم والسياســة ،إضافــة لدورهــم
الوطنــي يف عقــد املؤمتــرات الوطنيــة واملشــاركة يف تأســيس األحــزاب التــي كان لهــا الــدور
الكبيــر يف العمــل الوطنــي والسياســي ،وهــي فرصــة لنــا إلعــادة التفكيــر يف واقــع هــذه
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املدينــة وضــرورة العمــل بشــكل حثيــث إلرجــاع دورهــا ،طبعــا دون بــكاء علــى األطــال ،أو
االكتفــاء بتذكــر أمجــاد زمــن مضــى.
إن معرفتنــا بطبيعــة مشــروعنا هــذا ،وأهميــة توحيــد اجلهــود كافــة؛ ســواء يف وضــع
املقترحــات ،أو املســاعدة يف التنفيــذ وضعتنــا أمــام ضــرورة االســتعانة بكافــة مؤسســاتنا
الوطنيــة؛ رســمياً ،وأهلي ـاً ،وهــو األمــر الــذي وضعنــاه موضــع التنفيــذ وكانــت لنــا عــدة
لقــاءات خرجنــا منهــا بالعديــد مــن التوصيــات التــي كان لهــا أكبــر األثــر يف إجنــاح عملنــا
ومشــروعنا ،فلهــذه املؤسســات منــا كل الشــكر ،كمــا نزجــي شــكراً للجــان التحضيريــة
والعلميــة والتوثيقيــة وألبنــاء البلديــة جميعـاً والذيــن ســاهموا معنــا يف إجنــاح عملنــا هــذا.
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كلمة اللجنة التحضيرية
خالد علي زواوي
رئيس اللجنة التحضيرية
احلمد هلل  ..والصالة والسالم على رسول اهلل  ..وبعد؛
مبناســبة االحتفاليــة مبــرور  150عامــاً علــى تأســيس بلديــة نابلــس كلــف احلــاج
عدلــي يعيــش رئيــس بلديــة نابلــس اللجنــة التحضيريــة لإلصــدارات التوثيقيــة بالعمــل
علــى تشــكيل اللجــان والبــدء بعمليــة التوثيــق التــي تشــمل مــا يتعلــق بتاريــخ البلديــة منــذ
تأسيســها يف العــام 1869م وحتــى العــام 2019م ،مراعــن األســس املنهجيــة والعلميــة يف
عمليــة التوثيــق.
وبنــاء علــى هــذا التكليــف مت تشــكيل جلنتــن وقــع علــى عاتقهمــا عــبء العمــل العلمــي
والتوثيقــي األولــى هــي (اللجنــة العلميــة) التــي يرأســها الدكتــور أمــن أبــو بكــر وتضــم يف
عضويتهــا عــدداً مــن األكادمييــن واملؤرخــن الهامــن ،ويف تخصصــات مختلفــة تتناســب
وتنــوع عمــل بلديــة نابلــس .والثانيــة (جلنــة التوثيــق) التــي وقــع علــى عاتقهــا عــبء العمــل
علــى حصــر وحفــظ وتصويــر الوثائــق والصــور واخلرائــط واملخطوطــات اخلاصــة بهــذا
التاريــخ الــذي يشــمل عهــوداً تاريخيــة ســتة.
ونحــن يف اللجنــة التحضيريــة وبعــد عمــل قــارب تســعة أشــهر مــن عمــل اللجنــة
العلميــة ،نضــع بــن أيديكــم اجلهــد األولــي (السلســلة األولــى) مــن األبحــاث التــي تنتظــر
إكمــاالً يف الفتــرات القادمــة؛ فهــذا املشــروع مســتمر ولــن يكتمــل إال باإلحاطــة بــكل مــا
يتعلــق بتاريــخ البلديــة ودورهــا اخلدماتــي والسياســي والوطنــي ،األمــر الــذي يقتضــي
متابعــة مســتمرة وجهــداً لــن يقــف عنــد هــذه اإلصــدارات.
إن العمــل املوجــود بــن أيديكــم ،وقــد حمــل عنــوان (احتفاليــة مــرور  150عامـاً علــى
تأســيس بلديــة نابلــس /اإلصــدارات التوثيقيــة العلميــة) ويضــم بــن دفتيــه األوراق
العلميــة ،وأوراق العمــل التــي اختارتهــا جلنــة املؤمتــر العلميــة مــن بــن أوراق عمــل وبحــوث
كثيــرة قدمــت للجنــة العلميــة .ويبلــغ عــدد هــذه األوراق اثنــن وعشــرين ورقــة عمــل وبحــث
رشــحتهم جلنــة املؤمتــر العلميــة للطباعــة ضمــن هــذا املجلــد توزعــت علــى محــاوره
اخلمســة التــي غطــت جوانــب هامــة تاريخيــة ،وسياســية ،وخدماتيــة ،وعمرانيــة ،إضافــة
12

المؤتمر العلمي (اإلصدارات التوثيقية)

المحور الخامس (مكتبة بلدية نابلس ،ودورها في توثيق تاريخ المدينة)

إلــى خطــط وأدوار تتعلــق ببلديــة نابلــس وعملهــا طيلــة العهــود التاريخيــة التــي حكمــت
نابلــس وســيطرت عليهــا.
ومبناسبة نشر هذا العمل ،تؤكد اللجنة التحضيرية بكل محبة على ما يلي:
لقــد مت اختيــار املناســب مــن البحــوث العلميــة وأوراق العمــل املقدمــة للمؤمتــر وفــق
املعاييــر والضوابــط التــي وضعتهــا اللجنــة العلميــة لغايــات النشــر والعــرض يف املؤمتــر.
إن األوراق العلميــة املنشــورة يف هــذا اإلصــدار محكمــة حتكيمـاً أكادمييـاً وفــق معايير
وأســس البحــث العلمــي املعمــول بهــا يف اجلامعــات ،ومت اختيارهــا وقبولهــا وفــق أســس
علميــة تناســب عــرض أعمــال املؤمتــر ونشــرها بعــد حتريرهــا.
البحــوث املنشــورة ال تعبــر عــن رأي بلديــة نابلــس أو سياســتها ،أو رأي أيــة جلنــة مــن
جلــان املؤمتــر ســواء كانــت جلنــة احتفاليــة مــرور  150عامـاً علــى تأســيس بلديــة نابلــس،
أو اللجنــة التحضيريــة أو اللجنــة العلميــة ،وإمنــا هــي تعبيــر عــن رأي كتابهــا.
بلديــة نابلــس ،واللجنــة العلميــة والتحضيريــة غيــر مســؤولني عــن اإلخــال بقواعــد
البحــث العلمــي وأخالقياتــه ،خاصــة مــن حيــث عــدم النزاهــة واألمانــة يف النقــل والتوثيق،
بــل هــي منشــورة علــى ذمــة أصحابهــا ومســؤوليتهم.
وختامـاً ،نغتنــم فرصــة هــذا اإلصــدار األولــي مــن هــذا العمــل لنزجــي شــكرنا للجنــة
العلميــة ،وجلنــة التوثيــق و لكافــة الباحثــن الذين ســاهموا يف إجناحه ،داعني أشــخاصهم
قبــل غيرهــم أن يتقــوا اهلل عنــد اإلفــادة مــن األعمــال املنشــورة علــى الشــبكة العنكبوتيــة،
لتأصيــل اإلفــادة عنهــا وفــق مــا يتوافــق مــع أســس ومنهــج البحــث العلمــي الــذي ســاهم
بصياغتــه أجدادنــا وفــق معطياتهــم احلضاريــة .كمــا تغتنــم فرصــة شــكرها اخلــاص
لكافــة املســؤولني الذيــن اضطلعــوا باملؤمتــر وتشــجيعهم لعمــل اللجــان مــا اســتطاعوا،
آملــن يف توفيــر األجــواء الالزمــة للحريــة الفكريــة والعلميــة؛ طمعـاً بتقــوى اهلل ،وبتعزيــز
املصداقيــة وإشــاعة الثقــة.
واهلل من وراء القصد
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مكتبة بلدية نابلس منذ تأسيسها
وحتى الوقت الحاضر
1960م2019-م
سعيد عبداهلل جبريل البيشاوي

(((

ملخص
ســيناقش البحــث تأســيس مكتبــة بلديــة نابلــس يف حديقــة املنشــية عــام 1960م يف
عهــد رئيــس البلديــة أحمــد الســروري ،كمــا ســيتطرق إلــى توظيــف مديــر عــام للمكتبــة،
وقــد اســندت املهمــة إلــى األســتاذ عبــد املنعــم صالــح الفــران ،وزميلــه األســتاذ عــادل
احلــاج حمــد ،اللذيــن بــذال جهــوداً يف ســبيل تطويــر املكتبــة ،وتطويــر نفســيهما وقدراتهمــا
وخيراتهمــا ،وتبعهمــا املرحــوم علــي محمــد واصــف طوقــان عــام 1986م ،وبعــده تولــى
إدارة املكتبــة بشــار ســعيد التمــام ،وجــاء بعــده ضــرار طوقــان؛ وكان االقبــال علــى
املكتبــة يف الســتينيات والســبعينيات ومنتصــف الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين ممتــازاً
مــن خــال عــدد الــزوار ،وتراجعــت نســبة ال ُقــراء ،وزيــارة املكتبــة اثنــاء انتفاضــة عــام
1987م ومــا بعدهــا ،وســيتحدث البحــث عــن مديــري املكتبــة وجهودهــم يف تطويرهــا
وتزويدهــا بالكتــب مــن ســوريا ،ولبنــان ،ومصــر ،واألردن .وجتــدر اإلشــارة إلــى أن املكتبــة
انتقلــت نقلــة نوعيــة عــام 1992م ،باســتخدام احلاســوب وتســجيل الكتــب واالشــتراكات
واخلدمــات الكترونيـاً مــن خــال اســتخدام جهــاز ( )Bar-Codeلإلعــارة ،وكانــت مكتبــة
بلديــة نابلــس تشــارك يف النشــاطات االجتماعيــة علــى مســتوى الوطــن.

((( مؤرخ-جامعة القدس املفتوحة
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Abstract
This paper discussed the establishment of Nablus library in Almanshiyeh square in 1960 during the presidency of mayor Ahmad
El Sroury. It also covered the first director of this library Mr. Abd el
munem Saleh Al Faran and his colleagues like Mr. Adel Al haj Hamad
who tried effortless to improve the library. In 1986 Mr. Ali Mohamad
Wasf Touquan; following him, Mr. Bashar Saeed Al Tamam, then Mr.
Dirar Tuquan. In the 1960s, 1970s till the mid of 1980s a lot of visitors
passed by it; Where the number of visitors and readers decreased
during and after the intifada in 1987.
More over the paper covered the contribution in providing the
library with books from Lebanon, Syria, Jordan and Egypt. Not
denying that in 1992 the existence of the computer wealthed
the library after coding the books, memberships and electronic
memberships by using the (Bar Code) for the lending system. The
library played a role in most of the social activities in the area as well

نبذة عن تأسيس بلدية نابلس
أصــدرت الدولــة العثمانيــة قانونـاً يســمح بإنشــاء بلديــات يف مراكــز األلويــة واألقضيــة
(،)1
عام1867م1283/هـ ،وكان يترأس البلدية رئيس يعاونه طاقم من األعضاء واملوظفني
وبنــا ًء علــى هــذا القــرار جــرى تأســيس بلديــة نابلــس يف عهــد الســلطان العثمانــي عبــد
العزيــز األول( )2عــام 1869م1285/هـــ ،وجــرى تشــكيل أول مجلــس بلدي برئاســة الشــيخ
محمــد رفعــت تفاحــة احلســيني يف العشــرين مــن جمــادي األولــى عــام 1285هـ/الثامــن
مــن أيلــول 1869م( ،)3وجــاء يف كتــاب التكليــف اآلتــي ":فخــر العلمــاء الكــرام ذوي الســادات
الفخــام" مودتلــو الشــيخ محمــد أفنــدي تفاحــة احلســيني املنصــوب اآلن رئيســاً
للمجلــس البلــدي يف نابلــس ،مركــز متصرفيــة البلقــاء زيــد فخــره ،ونظــراً ألهليــة جنابــك
صــدر أمــر الواليــة بتعينــك رئيسـاً إلــى املجلــس املذكــور علــى وجــه أن يتخصــص معــاش
مناســب تتناولــه شــهر بشــهر ،مــن اعتبــار تشــرين األول ســنة 1284هـــ مــن واردات ومــن
مقــدار الرســومات التــي تخصــص لــه ،وحيــث املجلــس املذكــور جــرى تشــكيله ،وتقدمــت
مضبطــة جوابيــه ألعتــاب الواليــة اجلليليــه ،بطلــب تعميمــات مصحوبــة بعلــم مقــدار
18

المؤتمر العلمي (اإلصدارات التوثيقية)

المحور الخامس (مكتبة بلدية نابلس ،ودورها في توثيق تاريخ المدينة)

الرســومات املخصــص إلــى املجلــس البلــدي مــع بوصاليــة معــاش ،فيجــب أنــك تــداوم
علــى احلضــور إلــى املجلــس صارفـاً الهمــة باالتفــاق مــع عمــوم أعضــاءه إلســتكمال وســئل
طهــارة البلــدة ،ونظافتهــا ،وتعديــل أســعار أرزاقهــا ،وحتســن عمرانهــا حســب التعليمــات
التــي تــرد مــن مركــز الواليــة إيجابيــاً حلميتــك ،واقتضــى لفرايــض الغيــرة الوطنيــة،
واإلنســانية وبنــاء علــى ذلــك قــد حتــرر هــذا املرســوم مــن جانــب متصــرف لــواء البلقــاء
ليعمــل مبوجبــه 20/جمــادي أول ســنة 1285هجــري /أيلــول ســنة 1284مالــي "(.)4
وملــا كان تشــكيل املجالــس البلديــة يف مراكــز األلويــة كانــت مســؤولياته تشــمل
التعليــم والصحــة والبنيــة التحتيــة ،وشــؤون التشــغيل فضـ ً
ا عــن خدمــات الكهربــا ،واملــاء،
()5
ورخــص املهــن.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه جــرى تعديــل الصالحيــات املنوطــة باملجلــس البلــدي،
عــام1875م لتشــمل اآلتــي:
1.1متابعــة الشــؤون الصحيــة مــن خــال طبيــب البلديــة ،ووضــع النظافــة والرقابــة
عليــه.
2.2التطويــر العمرانــي للمدينــة ،متابعــة عمليــات البنــاء وتنظيمهــا ،واإلشــراف علــى
مبانــي حكومــة اللــواء كلــه مبقــام دائــرة األشــغال.
3.3اإلشــراف علــى األمــور احلياتيــة ،وضمــان توفيرهــا مــن إنــارة ،وميــاه ،وطــرق
ونحوهــا.
4.4اإلشــراف على األســواق ،ومراقبته ،وضبط األوزان ،وحتديد األســعار ،والســيطرة
علــى املهــن ،واحلــرف ،والصناعــات ،وتعيــن نقبائهــا ،والترخيــص لهــا ،وكذلــك
()6
توفيــر األمــن ،واحلراســة لهــا ،ومراقبــة الســلوك ،واآلداب العامــة فيهــا.
 5.5متابعــة التعليــم ،ودعــم املــدارس وتأثيثهــا ،والقيــام مبتطلبــات الشــأن العــام مــن
احتفــاالت.
ويف عهــد االنتــداب جــرت أول انتخابــات عــام 1925م وفــاز بهــا املرحــوم ســليمان عبــد
الــرازق طوقــان الــذي تولــى هــذا املنصــب حتــى عــام 1951م (. )7
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تأسيس مكتبة بلدية نابلس وافتتاحها
تعــد مكتبــة بلديــة نابلــس مــن أوائــل املكتبــات التــي مت تأسيســها يف فلســطني ،ومت
انشــاؤها يف مبنــى عثمانــي يقــع غربــي املدينــة ،ويعــرف بحديقــة املنشــية الواقعــة يف
شــارع الشــويتره ( ،)8وبــدأ التأســيس يف عهــد رئيــس البلديــة املرحــوم الدكتــور أحمــد
أحمــد الســروري( ،)9وقــام املرحــوم امللــك احلســن بــن طــال ،بافتتاحــه مــع رئيــس البلديــة
يــوم األحــد املوافــق التاســع مــن متــوز عــام 1960م /الرابــع عشــر مــن محــرم 1380هـــ(،)10
وكان عبــد املنعــم صالــح عبــد الــرازق الفــران أول أمــن للمكتبــة( ،)11ونائبــه عــادل احلــاج
حمــد(.)12
بــدأت املكتبــة بعــدد قليــل مــن الكتب التي تبــرع بها أعضاء املجلس البلدي وقتذاك(،)13
وبعــد ذلــك خصصــت بلديــة نابلــس مبلــغ معــن لشــراء الكتــب ( ،)14إذ كان أمــن املكتبــة
ومعــه موظفــون أخــرون يذهبــون لشــراء الكتــب مــن الضفــة الغربيــة والشــرقية ،واســتمر
تزويــد املكتبــة بالكتــب النــادرة ،ولــم تتوقــف عــن عمليــة الشــراء ،وحدثنــي الزميــل وائــل
أبــو صالــح :أنــه بحــث عــن كتــاب يف مكتبــات مصــر العامــة ،واخلاصــة فلــم يجــده ،ويف
زيــارة لــه إلــى نابلــس توجــه إلــى مكتبــة البلديــة ،وبحــث عــن الكتــاب فوجــده وكان عنوانــه:
أخبــار األزهــار يف تاريــخ القاضــي عيــاض " للقاضــي عيــاض"( ،)15وكان هنــاك مــن يتبــرع
مبكتبتــه إلــى مكتبــة بلديــة نابلــس ،ومنهــم املرحــوم قــدري طوقــان ،واملرحــوم حافــظ
طوقــان ،واملرحــوم عــادل زعيتــر ،واملرحــوم راســم يونــس ،وإبراهيــم الفنــي وغيرهــم.
وحرصــت مكتبــة بلديــة نابلــس علــى نشــر الكتــب ،ومنهــا كتــاب صناعــة الصابــون
النابلســي للباحــث حســام عبــد الشــريف ،وقــد أهدانــي املرحــوم علــي طوقــان نســخة مــن
هــذا الكتــاب الــذي صــدر عــام 1999م1420/هـــ ،كمــا تبنــت بلديــة نابلــس طباعــة كتــاب
"نابلــس يف احلضارتــن اليونانيــة والرومانيــة" للباحــث إبراهيــم الفنــي1997م ،وهنــاك
كتــب أخــرى طبعــت علــى نفقــة البلديــة.
وتضــم املكتبــة أقســاماً متعــددة يف جميــع املعــارف والثقافــات ،كمــا أنهــا تشــتمل
علــى مؤلفــات بلغــات عــدة إلــى جانــب العربيــة ،منهــا :األملانيــة ،والفرنســية ،والروســية،
واليابانيــة ،وفضــ ً
ا عــن ذلــك مؤلفــات تختــص بالطفــل وبالدراســات واألبحــاث ،كمــا
تشــتمل علــى وثائــق هامــة يرجــع بعضهــا إلــى عــام 1869م1386/هـــ ،وأخــرى تعــود
إلــى زمــن االنتــداب البريطانــي علــى فلســطني 1917م1948-م1367-1336/هـــ ،وفتــرة
احلكــم األردنــي 1967-1948م1387-1367/هـــ ،والســلطة الوطنيــة الفلســطينية
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1994م1415/هـــ ،وخصــص قســم خــاص للمكفوفــن متكنهــم مــن قــراءة  200كتــاب
ُطبعــت بنظــام لغــة بريــل ( ،)16ووصلــت أعــداد الكتــب يف املكتبــة إلــى مــا يزيــد عــن
 125000كتــاب ،و 2مليــون وثيقــة ،ونشــرة ،وجريــدة(.)17
وكان عــدد املوظفــن يف املكتبــة يــزداد باســتمرار حســب التوســع يف أقســامها ،حتــى
وصــل إلــى ســت وأربعــن موظفـاً(.)18
وجتــدر االشــارة إلــى وجــود مكتبــة لألســير الفلســطيني بــن أروقتهــا حتتــوي كتب ـاً

كانــت موجــودة يف ســجني اجلنيــد ،ونابلــس قبــل دخــول الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
عــام 1994م.

وتشــتمل مكتبــة األســير أيض ـاً علــى التوقيعــات ،والتعليقــات املتعلقــة بــآراء وأفــكار
وأوجــاع األســرى علــى صفحــات الكتــب يف ذلــك الوقــت ،فض ـ ً
ا عــن أكثــر مــن 7000
كتــاب ،ونشــرة مت احلصــول عليهــا مــن داخــل الســجون اإلســرائيلية (. )19
االشتراكات واالعارة
كان كل مشــترك يحصــل علــى بطاقــة تتضمــن اســمه ،وصورتــه ،وتاريــخ اشــتراكه،
ومبوجــب البطاقــة يحــق للمشــترك أن يســتعير كتابــن مــن املكتبــة ملــدة محــدودة ،ال
تتجــاوز اســبوعني .وكان هنــاك ســجل يُــدون فيــه أســماء الكتــب املُعــارة ،ومــدة االعــارة،
وقــد جــرى تطويــر الســجالت علــى احلاســوب ،فــكل مشــترك مــا عليــه ســوى اعطــاء رقــم
اشــتراكه للمســؤول عــن االعــارة ،فــإذا كان اشــتراكه ســاري املفعــول يحصــل علــى االعــارة،
وإذا كان موقوف ـاً يطلــب منــه مســؤول اإلعــارة تســديد رســوم اشــتراكه ،أو اذا كان قــد
اســتعار كتاب ـاً ،ولــم يرجعــه فيطلــب مــن املســؤول اعــادة الكتــاب.
أمناء املكتبة
يعــد عبــد املنعــم صالــح عبــد الــرازق الفــران أول أمــن ملكتبــة بلديــة نابلــس ،وجــرى
تعيينــه عــام 1960م1380 /هـــ ،وعهــد إليــه مبهمــة تطويــر املكتبــة ،واحلقيقــة أنــه بــذل
جهــوداً جبــارة يف ســبيل النهــوض باملكتبــة ،وقــد بــدأ األســتاذ عبــد املنعــم الفــران رحلــة
عمــر طويلــة وشــاقة مبرافقــة زميلــه األســتاذ عــادل احلــاج حمــد ،حيــث كان عليهمــا أن
يطــورا قدراتهمــا وخبراتهمــا أوالً بــأول ،وانتقلــت املكتبــة يف عهــد الفــران نقلــة نوعيــة
باعتمــاد احلاســوب عــام 1992م يف تســجيل الكتــب ،واالشــتراكات ،واالعــارة ،وكافــة
()20
اخلدمــات املكتبيــة ،وجــرى اســتخدام جهــاز ( )Bar –Codeلإلعــارة.
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أمــا ثانــي أمــن ملكتبــة بلديــة نابلــس ،فهــو املرحــوم علــي محمــد واصــف طوقــان (،)21
الــذي تولــى منصبــه عــام 1997م1418/هـــ ،ونهــض باملكتبــة علــى أكمــل وجــه ،وســار
فيهــا إلــى بــر األمــان ،وعلــى الرغــم مــن الظــروف السياســية الصعبــة ،إال أنــه أســهم يف
جميــع النشــاطات الثقافيــة املرتبطــة ارتباطــا وثيق ـاً بالعمــل املكتبــي ،فعــل ســبيل املثــال
مثــل بلديــة نابلــس يف النــدوات ،واملؤمتــرات ،وورش العمــل يف مجــال اإلدارة ،وإدارة
املؤسســات الثقافيــة ،والطفولــة محليـاً ،وعربيـاً ،ودوليـاً ،كمــا ونشــر املئــات مــن املقــاالت،
والدراســات ،والبحــوث يف الدوريــات العربيــة ،واألجنبيــة احملكمــة ،وإعــداد معــارض
الكتــاب ،وتقــدمي النــدوات الثقافيــة يف املــدارس ،وكان لــه بصمــه فريــدة مبتابعــة أبحــاث
الطلبــة ســواء يف مرحلــة البكالوريــوس أو حتــى يف إعــداد اطروحــات الدراســات العليــا،
وبعــد بلوغــه ســن التقاعــد غــادر املكتبــة عــام 2006م1427/هـــ.
وبعــد تقاعــد املرحــوم علــي طوقــان مت تعيــن األســتاذ بشــار التمــام( )22أمينــاً
للمكتبــة ،وقــد تولــى منصــب مســاعد أمــن املكتبــة يف الفتــرة الواقعــة بــن عامــي
2004م2005-م1426-1425/ه ،ثــم نائبـاً للمديــر عــام 2005م2006-م ،وبعــد ذلــك تســلم
أمانــة املكتبــة منــذ عــام 2006م2013-م1426/م1434-هـــ.
تبــوء بشــار التمــام منصــب مديــر املراكــز الثقافيــة ،ومــن إجنازاتــه العلميــة كتــاب
"بلديــة نابلــس يف العهــد العثمانــي1867م1918-م" ،ودراســة هامــة عــن املدرســة الفاطمية
مبناســبة مــرور مائــة ســنة علــى تأسيســها.
يعــد األســتاذ ضــرار محمــد واصــف زهــدي طوقان()23األمــن الرابــع ملكتبــة بلديــة
واب
نابلــس ،وقــد تولــى منصبــه يف احلــادي عشــر مــن نوفمبــر عــام2013م ،وهــو متــزو ٌج ٌ
لثالثــةِ أبنــاء ،تولــى العمــل يف بلديــة نابلــس عــام 1986م ،وانقطــع عــن العمــل ملــدة ســنوات
عــدة ،وعــاد للعمــل يف البلديــة مــرة أخــرى عــام 1995م ،حصــل علــى شــهادات عــدة
منهــا دبلــوم هندســة مدنيــة عــام 1982م ،وبكالوريــوس يف الريــادة مــن جامعــة القــدس
املفتوحــة عــام 2002م ،كمــا حصــل علــى ماجســتير يف التنميــة البشــرية ( إدارة أفــراد)
مــن اجلامعــة األمريكيــة عــام 2005م.
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الصعوبات واملشاكل التي تواجهها مكتبة بلدية نابلس العريقة:
تواجه املكتبة صعوبات جمة منها:
6.6العزوف عن القراءة واملطالعة.
7.7اجلانــب السياســي املتمثــل يف االحتــال ،وانتفاضــة عــام 1987م ،حيث ال تســتطيع
املكتبــة القيــام بواجبهــا نحــو ال ُقــراء علــى أكمــل وجه.
8.8ال يســتوعب املبنــى احلالــي الكتــب وأماكــن القــراءة املكتبة ،وتوســيعها أمر ضروري
لقضــاء حاجاتهــا املختلفــة حيــث النقــص واضــح يف ركــن األطفــال ومســاحة غيــر
كافيــة للموظفــن للقيــام بأعمالهــم علــى خيــر.
9.9عــدم وجــود قاعــة للنشــاطات الثقافيــة كاملعــارض الفنيــة ،واحملاضــرات ،والنــدوات
الثقافيــة ،وزيــارة املكتبــة قليلــة ،ويجــب أن تكــون أكثــر واإلقبــال اليومــي غيــر
منتظــم يتــراوح مــا بــن  500 -200مســتفيد ،إال أن الرقــم وصــل يف بعــض األيــام
 687زائــراً للمطالعــة.
1010عدم وجود مكتبة خاصة لألطفال مع العلم أنها ضرورية.
1111التدفئــة والتهويــة :إذ ال يوجــد تدفئــة ،وال تهويــة جيــدة لكافــة األقســام ،واحلــل
يكمــن يف بنــاء جديــد.
1212االهتمــام بالكتــاب :ليــس هنــاك اهتمــام كبيــر بالكتــاب مــن قبــل بعــض املطالعني،
ورمبــا يقــوم أحــد املطالعــن بتمزيــق غــاف كتــاب ،أو الكتابــة عليــه دون حتمــل
مســؤولية ذلــك(.)25
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اخلامتة
تأسســت مكتبــة بلديــة نابلــس عــام 1960م ،وكان االقبــال علــى املطالعــة كبيــراً،
واســتمرت املكتبــة بالتطــور حتــى وصلــت إلــى أعلــى املســتويات مــن خــال نظــام
احلوســبة ،وتعــددت العناويــن التــي تشــتمل عليهــا املكتبــة ،وزاد عــدد املوظفــن العاملــن
فيهــا ،ولكــن مؤثــرات كثيــرة جعلــت االقبــال عليهــا ،واملطالعــة بهــا أمــراً يف غايــة الصعوبــة،
ومــن هــذه املؤثــرات انتفاضــة عــام 1987م ،وظهــور املواقــع االلكترونيــة ،ومواقــع التواصــل
االجتماعــي ،واعتمــاد الكثيــر مــن الباحثــن املتخصصــن علــى مكتباتهم اخلاصــة ،ولذلك
أوصــي الشــباب بضــرورة القــراءة واملطالعــة ،كمــا اتوجــه إلــى اآلبــاء واألمهــات بضــرورة
حــث األبنــاء علــى القــراءة.
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قائمة املصادر واملراجع
-1احسان النمر ،تاريخ جبل نابلس والبلقاء ،جـ ،3نابلس 1975م
-2بشــار التمــام ،بلديــة نابلــس يف العهــد العثمانــي 1918 -1869م ،الطبعــة األولــى،
مكتبــة بلديــة نابلــس العامــة ،نابلــس 2012م
-3جوني منصور ،عقلية أغا احلاسي ،الطبعة األولى ،ب.ن ،نابلس 1918م،
-4الصابوني ،عوامل النهوض وأسباب السقوط ،دار الفجر للتراث ،القاهرة2004م،
-5عــادل منــاع ،اعــام فلســطني يف اواخــر العهــد العثمانــي ،الطبعــة الثالثــة ،مؤسســة
الدراســات الفلســطينية ،بيــروت2003م ،ص 68
-6عبداهلل كلبونه ،تاريخ مدينة نابلس3500ق.م1918-م ،د.ن ،نابلس 1992م.
 -7محمــد عمــر حمــادة ،أعــام فلســطني يف القــرن العشــرين ،جـــ ،7دار الوثائــق،
دمشــق2011م
 -8ويســتنفلد ،ف ،جــداول الســنني الهجريــة بلياليهــا وشــهورها مبــا يولفقهــا مــن
الســنني امليالديــة بأيامهــا وشــهورها ،ترجمــة عبداملنعــم ماجــد وعبــد احملســن
رمضــان ،الطبعــة األولــى ،مكتبــة األجنلــو مصريــة ،القاهــرة1980م.
Khaled Qamheih, Saving the old town of Nablus. PhD Thesis
9-University of Glasgow, UK1992.

submitted to
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الهوامش
( )1جونــي منصــور ،عقليــة أغــا احلاســي ،الطبعــة األولــى ،ب.ن ،نابلــس 1918م،
ص.50
( )2الســلطان عبدالعزيــز األول :ولــد عــام 1830م1246 /هـــ وتولــى حكــم الدولــة
العثمانيــة عــام 1861م1277/هـــ ،ويف عهــده مت افتتــاح قنــاة الســويس وصــدور
مجلــة األحــكام العدليــة وقانــون التجــارة البحريــة ،وقتــل 1876م1293/هـــ
بســبب رفضــه للدســاتير الغربيــة .انظــر :علــي الصابونــي ،عوامــل النهــوض
وأســباب الســقوط  ،دار الفجــر للتــراث ،القاهــرة2004م ،ص،465-462
تيســير جبــارة ،تاريــخ الدولــة العثمانيــة 1924-1280م ،الطبعــة األولــى ،رام
اهلل ،جامعــة القــدس املفتوحــة2015م ،ص.225
( )3ولــد يف مدينــة نابلــس وتاريــخ ميــاده غيــر معــروف ،كان أول رئيــس بلديــة
لنابلــس يف العهــد العثمانــي 872-1869م1289-1286/هـــ ،وتولــى منصــب
قائــم مقــام جنــن وتــويف عــام 1905م1323/هـــ.
انظــر :عــادل منــاع ،أعــام فلســطني يف أواخــر العهــد العثمانــي ص  ،68بشــار
التمــام ،بلديــة نابلــس يف العهــد العثمانــي ،ص ،56 ،41ويكبيديــا املوســوعة
احلرة https://www.marefa.org|www.ansabcom.com
( )4احســان النمــر ،تاريــخ جبــل نابلــس والبلقــاء ،جـــ  ،26 ،3انظــر أيض ـاً :بشــار
التمــام ،املرجــع الســابق ،ص57-56
()5بشــار التمــام ،املرجــع الســابق ،ص ،56 ،41عبــداهلل كلبونــه ،تاريــخ مدينــة ابلــس،
ص.97
إحســان النمــر ،تاريــخ جبــل نابلــس والبلقــاء ،جـــ  ،26 ،3عــادل مناع ،أعالم فلســطني
يف اواخــر العهــد العثمانــي ،ص  ،68محمــد عمــر حمــادة ،أعــام فلســطني يف
القــرن العشــرين ،دار قتيبة ،دمشــق2000م
41.Cf.also Khaled Qamheih, Saving the old town of Nablus,p
WWW.jawabkom.com,

( )6بشار التمام ،املرجع السابق ،ص.58
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( )7ولــد يف مدينــة نابلــس عــام 1893م ،وتولــى رئاســة بلديتهــا منــذ عــام -1925
1948م ،وكان مــن الداعمــن للثــورة الفلســطينية الكبــرى عــام 1936م .انظــر:
وكيبيديــا املوســوعة احلــرة.
( )8كان املبنــى يف األصــل ثكنــة عثمانيــة ويعــرف بحديقــة املنشــية ،ويف عهــد
االنتــداب البريطانــي 1948-1917م أصبــح مقــراً لبلديــة نابلــس ،والطابــق
الثانــي جــرى اســتأجاره مــن البلديــة ليصبــح مقهــى ،ومــن ثــم اســتأجرته
جماعــة اإلخــوان املســلمني ،أمــا الســاحة الوقعــة أمــام مكتبــة البلديــة فكانــت
ســينما صيفــي تعــرض فيهــا األفــام املتنوعــة ،وكانــت تقــام فيهــا احلفــات
الغنائيــة حيــث غنــت ام كلثــوم وغنــى عبدالوهــاب وفريــد األطــرش ووديــع
الصــايف ومحــرم فــؤاد ولبلبــة .مكاملــات هاتفيــة مــع األســتاذ الدكتــور محمــد
جــواد النــوري ومحــي الديــن فهــد بتاريــخ 2019/2/9م الســاعة الثانية عشــرة،
وإثنــاء اجتمــاع اللجنــة العلميــة مــع املهنــدس عدلــي يعيــش أكــد هــذا القــول.
( )9ولــد املرحــوم الدكتــور أحمــد ســروري يف القــدس عــام 1908م 1326/هـــ مــن
عائلــة تنتســب إلــى الشــيخ عبــد اهلل ابــن غــامن أحــد قــادة جيــش صــاح الديــن
األيوبــي  -والــذي اتخــذ زاويــة علــى قمــة مــن قمــم جبــل جــرزمي يف نابلــس -
تعــرف بزاويــة الشــيخ غــامن ،تــزوج مــن ازدهــار عــز الديــن ســليم كمــال ورزق
منهــا باألبنــاء والبنــات ،تولــى ادارة املستشــفى الوطنــي بنابلــس ،عــن رئيس ـاً
لبلديــة نابلــس بعــد أن تفاقمــت اخلالفــات بــن العائــات النابلســية ،واثنــاء
فتــرة توليــه لرئاســة البلديــة مت انشــاء مجموعــة مــن املشــاريع منهــا ملجــأ
العجــزة وامللعــب البلــدي ومنتــزه العائــات .كان عضــواً يف املجلــس الوطنــي
الفلســطيني ،وأصبــح نائبـاً لرئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية ،وكان أحــد
مؤسســي جامعــة النجــاح الوطنيــة وعضــوا يف مجلــس امنائهــا ،تــويف يف نابلــس
عــام 1988م1409/هـــ.ك وبعــد وفاتــه انتقلــت العائلــة إلــى عمــان وحاول بعض
األشــخاص الســيطرة علــى املنــزل إال أن بلديــة نابلــس ضمتــه إلــى أمالكهــا
زمــن املرحــوم غســان وليــد الشــكعة .مكاملــة هاتفيــة مــع رفيــق حــداد أحــد
جيرانــه يــوم اخلميــس املوافــق الثامــن والعشــرين مــن شــهر مــارس.
www.nablus-city.net/?ID=358

( )10صورة من أرشيف مكتبة بلدية نابلس
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( )11ولــد يف مدينــة نابلــس يــوم الثالثــاء املوافــق اخلمــس عشــر مــن مــارس عــام
1938م /الثالــث عشــر مــن محــرم 1357هـــ ،تلقــى دورات عديــدة يف علــم
املكتبــات .مكاملــة تلفونيــة مــع األســتاذ عبداملنعــم الفــران الســاعة الواحــدة
2019/2/12م.
(  )12ولــد يف مدينــة نابلــس عــام 1939م1356/هـــ ،و تلقــى تعليمــه يف مــدارس
املدينــة ،وعمــل نائبــا ألمــن املكتبــة منــذ تأسيســها ،ثــم انتقــل للعمــل يف جامعــة
النجــاح الوطنيــة بعــد حصولــه علــى درجــة املاجســتير1972م1392/هـ .مكاملــة
تلفونيــة مــع األســتاذ عبداملنعــم الفــران الســاعة الواحــدة 2019/2/12م.
( )13مكاملة هاتفية مع عبد املنعم الفران بتاريخ 2019/2/9م.
( )14مكاملة هاتفية مع عبد املنعم الفران بتاريخ 2019/2/9م.
( )15وائل أبو صالح  :مكاملة هاتفية بتاريخ 1019/2/11م الساعة الواحدة.
( )16مقابلــة مــع الســيد بشــار التمــام يف تلفزيــون نابلــس ،انظــر ايضــا لقــاء مــع
الســيد ضــرار طوقــان أمــن املكتبــة يف مقابلــة مــع دنيــا الوطــن
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/07/05/739375.
html#ixzz5jciWNeNh

( )17دنيا الوطن
Follow us:@alwatanvoice on Twitter|alwatanvoice on ..
Facebook
( )18شبكة أصداء.
( )19مقابلة مع السيد بشار التمام يف تلفزيون نابلس.
( )20املوسوعة احلرة ( ويكبيديا).
( )21ولــد يف مدينــة نابلــس يف يــوم الســبت املوافــق الثانــي مــن شــهر أغســطس
(آب )عــام 1952م /احلــادي عشــر مــن ذي القعــدة 1371هـــ ،درس االبتدائيــة
واالعداديــة والثانويــة يف مــدارس املدينــة ،حصــل علــى شــهادة دبلــوم متوســط
يف اللغــة العربيــة وآدابهــا عــام 1971م1391/هـــ مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة،
وواصــل تعليمــه يف اجلامعــة نفســها وحصــل علــى درجــة الليســانس يف اآلداب
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عــام 1976م1396/هـــ ،كمــا حصــل علــى ماجســتير ادارة تربويــة مــن اجلامعــة
نفســها عــام 1989م1419/هـــ ،واخيــراً حــاز علــى شــهادة دبلــوم مكتبــات مــن
املركــز الثقــايف البريطانــي عــام 1997م1418/هـ.أمــا عــن حياتــه اخلاصة فقد
تــزوج واجنــب هــم :نهلــة ،عاهــد ،عبــد الرحمــن ،همــام .وبــدأ عملــه يف بلديــة
نابلــس عام1975م1995/هـــ كنائــب ألمــن املكتبــة  ،ثــم جــرى تعينــه أمينــاً
للمكتبــة عام1997م1418/هـــ بعــد بلــوغ أمــن املكتبــة الســابق ســن التقاعــد.
بعــد أن أمضــى املرحــوم األســتاذ علــي طوقــان نحــو تســعة عشــر عامــاً يف
ادارة املكتبــة تقاعــد مــن عملــه وبعدهــا تــويف عــام 20007م .وصلــت املعلومــة
مــن مكتبــة بلديــة نابلــس يــوم الثالثــاء املوافــق  19فبرايــر  2019يف الســاعة
احلاديــة عشــرة وســبع عشــرة دقيقــة .
( )22بشــار التمــام :ولــد يف مدينــة نابلــس ،وتعلــم يف مدارســها وتلقــى تعليمــه
اجلامعــي يف جامعــة النجــاح الوطنيــة وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس يف
اللغــة العربيــة وآدابهــا عــام 1995م .ارســلت هــذه املعلومــات مــن قبــل األســتاذ
ضــرار طوقــان يــوم الثالثــاء املوافــق التاســع عشــر مــن فبرايــر عــام 2019م
الســاعة احلاديــة عشــرة وســبع عشــرة دقيقــة.
Cf. Nablus Municipality Public

( )23ولــد يف مدينــة نابلــس عــام 1963م ودرس االبتدائيــة واالعداديــة والثانويــة يف
مــدارس املدينــة ،تابــع تعليمــه اجلامعــي حتــى حصــل علــى درجــة املاجســتير،
وهــو رئيــس جمعيــة املكتبــات الفلســطينية ،ورئيــس نقابــة العاملــن يف بلديــة
نابلــس ،وقــدم دراســات وأوراق عمــل مثــل :أدب االطفــال وحاجــة الســوق
خلريجــي علــم املكتبــات .هــذه املعلومــات وصلــت مــن ضــرار طوقــان بتاريــخ
2019/3/30م .
( )24نشــر هــذا النظــام يف الصفحــة  881مــن العــدد  1561مــن اجلريــدة الرســمية
الصــادر بتاريــخ 1961/7/16م.

29

املالحق
امللحق االول
نظام مكتبة بلدية نابلس()20
رقم ( )41لسنة 1961م
صادر مبقتضى املادة  41من قانون البلديات رقم  26لسنة 1955م
املــادة -1يســمى هــذا النظــام ( نظــام مكتبــة بلديــة نابلــس لســنة ( 1961م) ويعمــل بــه
مــن تاريــخ نشــره يف اجلريــدة الرســمية .
املادة -2تعني عبارة ( املجلس ) مجلس بلدية نابلس.
وتعني عبارة ( مدينة نابلس) املنطقة التي تقرر حدودها مبوجب قانون البلديات.
ويقصد بعبارة (املكتبة ) مكتبة بلدية نابلس .
املــادة - 3يهــدف هــذا النظــام اإلــى وضــع سياســة طويلــة األمــد ترمــي إلــى تنميــة
املكتبــة وترقيتهــا واغنائهــا وتوســيع خدماتهــا لتحقيــق أهدافهــا علــى خيــر وجــه ممكــن.
املــادة  -4تكــون املكتبــة مؤسســة شــعبية عامــة تفتــح أبوابهــا جلميــع النــاس علــى
الســواء وذلــك للمســاهمة يف حتقيــق األهــداف التاليــة :
أ -رفــع مســتوى الثقافــة الشــعبية ألبنــاء مدينــة نابلــس واملقيمــن فيهــا وزائريهــا
وإتاحــة فــرص التثقيــف جلميــع الراغبــن يف املطالعــة
ب -تشجيع املواطنني على استخدام أوقات الفراغ استخداما واعياً خالقاً .
ج -تشــجيع املواهــب واملهــارات العلميــة واألدبيــة والفنيــة ونشــر اإلنتــاج املبــدع املبــدع
يف هــذه النواحــي علــى أوســع نطــاق ممكــن
د -بعــث الثقافــة ( األدب الشــعبي ) والترويــج لهــا ،وتشــويق املواطنــن للتمتــع بهــا،
وتقديرهــا حــق قدرهــا.
ه -تعزيــز التقــدم االجتماعــي واالقتصــادي مــن طريــق تهيئــة الوســائل للبحــث العلمــي
احلــر .
املــادة  -5ولتحقيــق هــذه الغايــات املنصــوص عليهــا يف املــادة الرابعــة مــن هــذا النظــام
تطبــق املبــادئ واإلجــراءات التاليــة مــا أمكــن ذلــك :
30

المؤتمر العلمي (اإلصدارات التوثيقية)

المحور الخامس (مكتبة بلدية نابلس ،ودورها في توثيق تاريخ المدينة)

أ -تفتــح املكتبــة أبوابهــا جلميــع النــاس علــى الســواء رجــاالً ،ونســاء ،كبــاراً وصغــاراً
وتضــم املكتبــة مــن مــواد املطالعــة والــوان النشــاط الثقــايف مــا يناســب مختلــف
املســتويات العلميــة ويــروق ملختلــف األذواق وامليــول واحلاجــات.

ب -األصــل اســتعمال محتويــات املكتبــة ال حفظهــا فحســب ولذلــك توضــع التعليمــات
اإلداريــة للمكتبــة علــى وجــه بنشــط تــداول الكتــب وحريــة اســتعمالها وزيــادة عــدد
املنتفعــن بهــا .
ج -تــزود املكتبــة بأمهــات الكتــب والروائــج ويضــاف إلــى محتوياتهــا دوريـاً وباســتمرار
املفيــد ممــا يجــد يف عالــم الثقافــة العربيــة واألجنبيــة مــن كتــب ومجــات وصحــف
ومراجــع وفهــارس وموســوعات وأدلــة وتقاريــر رســمية وخرائــط ومصــورات ومــواد
ايضاحيــة تعليميــة وترصــد املخصصــات وجتمــع املســاهمات والتبرعــات الكفيلــة
بإغنــاء املكتبــة لتبقــى حيــة ناميــة متطــورة وجتــذب النــاس والقــراء وباســتمرار
وتقــدم لهــم الغــذاء الفكــري النافــع .
د -تعقــد املكتبــة املؤمتــرات والنــداوي وتدعــو إلى احلفالت واحملاضــرات وتنظيم املعارض
الدائمــة واملؤقتــة وتعــرف باآلثــار األردنيــة والعربيــة وتــراث البلــد الثقــايف وتســتعمل يف
كل ذلــك وســائل النشــر احلديثــة املؤديــة إلــى االتصــال باجلماهيــر وافادتهم.
هـــ -تتعــاون املكتبــة مــع غيرهــا مــن املكتبــات يف الوطــن ويف اخلــارج للرقــي بالثقافــة
العامــة ونشــر التــراث العربــي واإلنســاني وذلــك عــن طريــق تبــادل املعلومــات
واملطبوعــات والوثائــق وترجمــة املفيــد منهــا إلــى اللغــة العربيــة واللغــات االجنبيــة
احليــة والتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واحلكوميــة وغيــر احلكوميــة التــي تعنــي
بشــؤون املكتبــات وأســباب ترقيتهــا .
املــادة  -6يشــرف علــى وضــع السياســة العامــة للمكتبــة املجلــس أو جلنــة يؤلفهــا
مــن عــدد مناســب مــن أعضائــه و يجــوز لــه اضافــة عــدد آخــر مــن املواطنــن البارزيــن
القاطنــن يف مدينــة نابلــس ولهــذا املجلــس أن يســتعني بأشــخاص فنيــن عنــد احلاجــة
إلــى ذلــك ،ويطلــق علــى املجلــس أو اللجنــة املؤلفــة مبوجــب هــذه املــادة جلنــة االشــراف .
املــادة  -7يتــم نصــاب جلنــة االشــراف باألكثريــة العاديــة وتكــون القــرارات ملزمــة
ونهائيــة اذا أقرتهــا األكثريــة العاديــة واذا تغيــب عضــو مــن األعضــاء غيــر أعضــاء املجلس
ثــاث جلســات متواليــة يكــون فاقــداً عضويتــه .
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املــادة  -8تضــع جلنــة االشــراف يف األوقــات املناســبة اقتراحــاً مفصــ ً
ا مبوازنــة
املكتبــة ويــدرس املجلــس هــذا االقتــراح ويعدلــه بالشــكل املناســب ويصبــح نافــذ املفعــول
بعــد اقــراره بالطــرق الرســمية وبكــون للجنــة االشــراف حــق تعديــل بنــود االتفــاق بعــد
اســتصدار موافقــة املجلــس علــى ذلــك .
املــادة  -9تضــع جلنــة االشــراف تعليمــات مفصلــة شــاملة للشــروط االداريــة اخلاصــة
بتنفيــذ قراراتهــا وأصــول التصــرف يف املكتبــة واالعــارة والتأمينــات والعقوبــات العامليــة
واالداريــة وجميــع األمــور االخــرى التــي تتعلــق بالنشــاط  .املكتبــي وحتســن ســبل
االســتفادة مــن املكتبــة وتصبــح هــذه التعليمــات نافــذة املفعــول بعــد اقرارهــا مــن املجلــس
الــذي لــه احلــق بالنظــر يف هــذه التعليمــات وتنقيحهــا وتعديلهــا .
يشــرف علــى تنفيــذ السياســة العامــة للمكتبــة وتطبيــق التعليمــات االداريــة فيهــا
أمــن للمكتبــة ذو مؤهــل علمــي مناســب يعينــه املجلــس ويكــون أمــن املكتبــة الســكرتير
التنفيــذي للجنــة االشــراف ولــه حــق البحــث يف جميــع األمــور التــي تعــرض علــى جلنــة
االشــراف ويســاعد األمــن موظفــون ومســتخدمون آخــرون بالعــدد الــذي يتطلبــه توســيع
العمــل والنشــاط واخلدمــات يف املكتبــة .
يكــون أمــن املكتبــة مســؤوال مــن محتويــات املكتبــة وتنظيــم مســجالتها واحملافظــة
علــى كتبهــا واثاثهــا وادوائهــا ومعداتهــا ويرتبــط بكفالــة ماليــة معقولــة وفــق مــا يقــرره
املجلــس تضمــن حقوقــه يف موجــودات املكتبــة .
تقــدم جلنــة االشــراف إلــى املجلــس ســنوياً ،ومــع اقتــراح املوازنــة اجلديــدة ،تقريــراً
عام ـاً للمكتبــة ومحفوظاتهــا ونشــاطها وتــداول الكتــب فيهــا وعــدد زائريهــا وغيــر ذلــك

مــن األمــور التــي مؤسســة ومــا حققتــه مــن أهــداف يف العــام املنصــرم وخطــة عملهــا للعــام
أو االعــوام املقبلــة للمجلــس تعيــن جلنــة خاصــة كل ســنة جلــرد محتويــات املكتبــة وتقــدمي
تقريــر عــن عمليــة اجلــود هــذه .
تشكل مصروفات وإيرادات املكتبة جزءاً من موازنة البلدية العامة .
1961-7-6م
احلسني بن طالل
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امللحق الثاني

صورة محمد رفعت تفاحة احلسيني
أول رئيس لبلدية نابلس عام  1869م
امللحق الثالث

استقبال املرحوم أحمد السروري للمرحوم جاللة امللك حسني بن طالل
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امللحق الرابع

املرحوم جاللة امللك حسني بن طالل خالل افتتاحه ملكتبة بلدية نابلس
امللحق اخلامس

جاللة املرحوم امللك حسني بن طالل والوفد املرافق له يف ضيافة احمد السروري
رئيس بلدية نابلس اثناء قدوم املرحوم امللك الفتتاح مكتبة البلدية
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امللحق السادس

زيارة املرحوم ياسر عرفات ملكتبة بلدية نابلس ويظهر يف الصورة املرحومة فدوى
طوقان واملرحوم غسان الشكعة واملرحوم علي طوقان
امللحق السابع

مبنى مكتبة بلدية نابلس يف حديقة املنشية يف شارع الشويتره

35

امللحق الثامن

صورة من داخل مكتبة بلدية نابلس
امللحق التاسع

توضح هذه الصورة قسم التاريخ واجلغرافيا يف مكتبة بلدية نابلس
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امللحق العاشر

توضح هذه الصورة اهتمام مكتبة بلدية نابلس باألسير الفلسطيني ،ونقل ما كان
يحتويه سجن نابلس املركزي وسجن اجلنيد وكتب اخرى مت شراؤها أو التبرع بها .
امللحق احلادي عشر

زيارة املرحوم ياسر عرفات الى مكتبة بلدية نابلس وكتابة كلمة يف سجل التشريفات
37

امللحق الثاني عشر

زيارة كوايتش ناكاجارا نائب رئيس املمثلية اليابانية لدى السلطة يف 1999/5/13م
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امللحق الثالث عشر

شعار مكتبة بلدية نابلس

امللحق الرابع عشر

صورة بشار التمام أمني مكتبة بلدية نابلس الثالث
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امللحق اخلامس عشر

صورة األستاذ ضرار طوقان أمني مكتبة بلدية نابلس الرابع
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دور أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة
في حفظ التراث الثقافي
فاتن عبد اهلل سلهب

(((

ملخص:
ـجلها أرشــيف
مــن خــال الدراســة التــي قمــت بهــا ،مــررت باحملطات التاريخية التي سـ ّ
مكتبــة بلديــة نابلــس العامــة ،إذ ميكــن القــول بأنــه مصــدر تاريخــي يف غايــة األهميــة ،إذ
يتضــح لنــا الــدور الفعــال الــذي يقــوم بــه األرشــيف يف تســهيل مهمــة الدارســن والباحثني،
وأن أهميتــه التاريخيــة تكمــن فيمــا يضمــه مــن وثائــق وصحــف تاريخيــة موجــودة فيــه ذات
أهميــة كبيــرة متعلقــة بتاريــخ فلســطني علــى وجــه العمــوم ،ومدينــة نابلــس علــى وجــه
اخلصــوص  ،لــذا مت االهتمــام بقســم األرشــيف ،ومت اســتخدام األرشــفة اإللكترونيــة
حلفــظ الوثائــق والصحــف ،لضمــان احلفــاظ علــى هــذه الوثائــق ،ولتســهيل الوصــول
للمعلومــة يف الوقــت املناســب بأســرع وأقــل جهــد ممكــن.
وقســمت الباحثة الدراســة
وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى املنهجــن الوصفــي والتحليليّ ،
إلى ثالثة محاور ،حيث تناول احملور األول حملة تاريخية عن نشــأة أرشــيف مكتبة بلدية
نابلــس العامــة وأهميتــه ،وكذلــك مبنــي األرشــيف ،ور ّكــز احملــور الثانــي علــى املجموعــة
األرشــيفية مــن الوثائــق وطــرق ترتيبهــا وتصنيفهــا ،والصحــف التاريخيــة املوجــودة يف
أرشــيف املكتبــة واملــدى الزمنــي لهــا ،وعــرض منــاذج إلعالنــات بلديــة نابلــس يف الصحــف
يف فتــرة االنتــداب البريطانــي ،باإلضافــة إلــى املجــات وأفــام امليكروفيلــم ،أمــا احملــور
الثالــث واألخيــر فتناولــت الباحثــة ،مــن خاللــه ،األرشــفة اإللكترونيــة والتوصيــات.
وقــد أظهــرت الدراســة كيفيــة جمــع وتنظيــم ســجالت وملفــات بلديــة نابلــس منــذ
إنشــائها يف العهــد العثمانــي ،وكذلــك الوثائــق التــي تعــود إلــى فتــرة االنتــداب البريطانــي،
باإلضافــة إلــى ســجالت لــواء الشــمال ،وكيفيــة احلصــول علــى الصحــف واملجــات
القدميــة ،حيــث تعــود هــذه الصحــف إلــى بدايــة القــرن العشــرين؛ أي قبــل إنشــاء املكتبــة،
حيــث ض ّمــت صحفـاً صــادرة يف فتــرة العشــرينيات والثالثينيــات ،مثــل صحيفــة اليرموك،
والدفــاع ،واألهــرام وغيرهــا ،ومــن أهــم التوصيــات التــي خرجــت بهــا الدراســة ،أهميــة
احلفــاظ علــى الوثائــق وصيانتهــا وإنقاذهــا مــن األخطــار التــي تتعــرض لهــا ،وحتويــل
((( مكتبة بلدية نابلس
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أفــام امليكروفيلــم للوثائــق املوجــودة يف املكتبــة مــن تصويــر امليكروفيلــم إلــى التصويــر
اإللكترونــي.

أو ً
ال :خطة البحث
املقدمة
يشــكل األرشــيف بالنســبة لــكل أمــة ذاكرتهــا وإرثهــا الثقــايف ،فهــو تراثهــا التاريخــي
وشــاهد علــى مكونــات هويتهــا ،وذلــك ألهميتــه يف التأريــخ ملســارها علــى كل املســتويات،
مــن أجــل حتليــل الوقائــع التاريخيــة للتأكيــد علــى صحــة األحــداث ،وتثبيــت الدليــل ،حيــث
يعتبــر األرشــيف التاريخــي محــور اهتمــام الباحثــن.
وتضــم مكتبــة بلديــة نابلــس العامــة أهــم مركــز أرشــيفي وثائقــي تاريخــي،
كونــه يعتبــر مصــدراً أوليــاً لدراســة تاريــخ التــراث احمللــي االقتصــادي واالجتماعــي
والعمرانــي ،فقــد اهتمــت املكتبــة بحفــظ كل مــا أنتجتــه البلديــة مــن وثائــق يف مختلــف
وخصصــت لــه قســماً خاصــاً ،وخصصــت موظفــن لالعتنــاء بــه بطريقــة
املجــاالت،
ّ
علميــة ،وهــذا وعــي منهــا بالــدور الكبيــر الــذي تلعبــه الوثائــق األرشــيفية يف احلفــاظ
علــى ذاكــرة األمــة ،حيــث قــرر املجلــس البلــدي يف عــام 1986م اســتحداث قســم األرشــيف
والوثائــق ،ولتحقيــق ذلــك الهــدف مت إجــراء صيانــة للطابــق العلــوي مــن املكتبــة العامــة،
وقــد ضــم القســم عشــرات اآلالف مــن الوثائــق التاريخيــة املهمــة التــي تظهــر تاريــخ املدينة
ومســيرتها املمتــدة عبــر الســنني ،وقــد اشــتمل هــذا القســم علــى ســجالت وملفــات بلديــة
نابلــس منــذ إنشــائها يف العهــد العثمانــي ،حيــث تضــم ســجالت املضابــط والقــرارات
العثمانيــة ،وكذلــك وثائــق تعــود إلــى فتــرة االنتــداب البريطانيــة ،باإلضافــة الــى ســجالت
لــواء الشــمال "عــكا ،وحيفــا ،والناصــرة ،وطبريــا ،صفــد" ،حيــث مت تنظيمهــا وتبويبهــا
بالشــكل املناســب لكــي تتــاح الفرصــة للباحثــن لالســتفادة منهــا يف الدراســات العلميــة
والتاريخيــة ،باإلضافــة الــى الصحــف التاريخيــة ،وكذلــك املجــات وغيــر ذلــك.
وكان اختيــاري للكتابــة يف هــذا املوضــوع نابع ـاً مــن أهميــة تســليط الضــوء علــى
تاريــخ أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس العامــة ،ألهميتــه يف حفــظ التــراث الوطنــي واحمللــي،
حيــث تعتبــر هــذه الدراســة توثيقيــة ألرشــيف مكتبــة البلديــة وكل مــا يتعلــق بــه مــن حيــث
تاريخــه ومحتوياتــه وأهميتــه.
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أسئلة الدراسة:
1.1مــا هــي أهــم التطــورات التاريخيــة علــى مســيرة أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس
العامــة الطارئــة خــال احلقــب الزمنيــة املاضيــة؟
2.2ما هو التطور املادي للمبنى؟
3.3ماهي املواد األرشيفية التي يضمها قسم االرشيف؟
4.4ماهــي اخلطــوات التــي متــت لتجميــع وتنظيــم ملفــات ووثائــق مكتبــة بلديــة نابلــس
العامة؟
أهمية الدراسة :
تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن توثيــق التطــور التاريخــي ألرشــيف مكتبــة بلديــة
نابلــس العامــة بشــكل منهجــي وعلمــي منــذ نشــأته وحتــى وقتنــا احلالــي ،كونــه أهــم
مركــز أرشــيفي وثائقــي وتاريخــي حلفــظ التــراث الوطنــي ملدينــة نابلــس بشــكل خــاص
وفلســطني بشــكل عــام ،كمــا تأتــي أهميــة هــذه الدراســة إللقــاء الضــوء علــى محتويــات
أرشــيف املكتبــة مــن وثائــق وصحــف ومجــات وأفــام ميكروفيلــم ،حيــث تكمــن أهميتهــا
بتقــدمي املعلومــات لصالــح الدارســن ولألجيــال القادمــة ،وتزويدهــم بالوثائــق التاريخيــة
التــي حتتــوي علــى معلومــات ذات قيمــة كبيــرة ،وكذلــك إلقــاء الضــوء علــى األرشــفة
اإللكترونيــة.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى حتقيق األهداف التالية:
 .1التعــرف إلــى أهــم التطــورات التاريخيــة علــى مســيرة أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس
العامــة التــي مت تنفيذهــا خــال احلقــب الزمنيــة املاضيــة.
 .2إلقاء الضوء على التطور املادي للمبنى.
 .3رصد املواد األرشيفية التي يضمها قسم األرشيف.
 .4إلقــاء الضــوء علــى أهــم احملطــات التــي مت خاللهــا جتميــع وتنظيــم ملفــات ووثائــق
مكتبــة بلديــة نابلــس العامــة.
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محددات الدراسة:
مت حتديد إطار هذه الدراسة بالعوامل اآلتية:
البعد البشري :العاملون واملستفيدون من أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة.
البعــد املــادي :التطــور املــادي للمبنــى واملــواد األرشــيفية مــن وثائــق وصحــف ومجــات
منــذ العهــد العثمانــي وحتــى الوقــت احلاضــر.
احلدود الزمنية :متتد من العهد العثماني وحتى عام 2019م
منهجية الدراسة:
اتبعــت الباحثــة أكثــر مــن أســلوب يف هــذه الدراســة ،حيــث مت اســتخدام أســلوب
املنهــج الوصفــي يف عــرض املصــادر واملراجــع ،وكذلــك مت اســتخدام املنهــج التحليلــي يف
حتليــل الوثائــق.
مصطلحات الدراسة:
األرشــيف اصطالحـاً " :يطلــق علــى الوثائــق غيــر اجلاريــة الهيئــة ،أو إدارة ،أو ديــوان
واحملفوظــات لقيمتهــا التاريخيــة الدائمــة ،وتســمى املــواد األرشــيفية ،كمــا تطلــق علــى
املــكان الــذي ُتفــظ بــه الوثائــق واملســتندات التاريخيــة ،وهــي التــي تنشــأ أثنــاء تأديــة أي
عمــل مــن األعمــال وكانــت جــزءاً مــن ذلــك العمــل" (((.
األرشــيف إجرائي ـاً :هــو أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس العامــة الــذي مت إنشــاؤه عــام
1986م ،وذلــك بهــدف حفــظ وثائــق وملفــات بلديــة نابلــس العامــة للرجــوع إليهــا ،ويعتبــر
أرشــيفاً تاريخيـاً ،حيــث يضــم كافــة الوثائــق املتعلقــة بتاريــخ فلســطني بشــكل عــام ومدينــة
نابلــس بشــكل خــاص يف كافــة النواحــي ،السياســية ،االقتصاديــة ،االجتماعيــة ،الثقافيــة،
والفكريــة وغيــر ذلــك.
األرشــفة" :عمليــة حفــظ وتخزيــن الوثائــق التــي أصبحــت غيــر ذات فائــدة جاريــة ،أي
حفــظ الوثائــق التــي ســوف تُســتعمل يف البحــث التاريخــي" (((.
األرشــفة اإللكترونيــة :كمــا عرفهــا النــادي العربــي للمعلومــات هــي" :مســح الوثائــق
ومعاجلتهــا وتخزينهــا يف وســائط إلكترونيــة ،وربــط هــذه الوثائــق بقاعدة بيانــات الفهرس
((( ميالد ،سلوى علي ( :)1982قاموس مصطلحات الوثائق واألرشيف :عربي  -فرنسي  -اجنليزي .القاهرة .دار الثقافة .ص9

((( ميالد ،سلوى علي .)1982( .ص.8
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والكشــاف ،ممــا يســمح بالنفــاذ مباشــرة مــن الفهــرس أو الكشــاف إلــى صــورة الوثائــق
مباشــرة " (((.
امليكروفيلم " :لفة أو شريط مصور يحتوي على صور مصغرة للوثائق األرشيفية"(((.
الوثيقــة التاريخيــة" :هــي وثيقــة مــن املتوقــع أن ُتفــظ لألبــد ،بحيــث ُتفــظ بشــكلها
األصلــي بقــدر اإلمــكان"(((.

ثاني ًا :اإلطار النظري
مكتبة بلدية نابلس العامة :النشأة والتطور
نشأة املكتبة
يف عــام 1911م قــام املتصــرف الثانــي ســيلمان فتحــي بــك بإنشــاء أول حديقــة عامــة
يف مدينــة نابلــس يف منطقــة الشــويترة ،و ُعرفــت بحديقــة املنشــية ((( ،وكان يطلــق عليهــا
أيض ـاً اســم احلديقــة الرشــادية نســبة إلــى الســلطان العثمانــي محمــد رشــاد ((( ،وقــد
مت إنشــاء هــذه احلديقــة يف عهــد رئيــس البلديــة حيــدر طوقــان ،وكان يتــردد عليهــا
وجهــاء املدينــة وكبــار موظفيهــا ،وأصبحــت ملــكاً للبلديــة ،ومت إنشــاء صالــون يف حديقــة
املنشــية(((.
ومت االفتتــاح الرســمي ملكتبــة بلديــة نابلــس العامــة بتاريــخ 1960/7/9م ،وذلــك
بحضــور امللــك حســن ،وقــد حــرص الدكتــور أحمــد الســروري رئيــس بلديــة نابلــس يف
ذلــك الوقــت وزمــاؤه األعضــاء ،علــى أن تكــون مكتبــة بلديــة نابلــس منوذج ـاً للمكتبــات
العامــة يف األردن والعالــم العربــي ،ولــذا كانــت حديقــة املنشــية والبنــاء املرافــق لهــا أنســب
مــكان إلنشــاء املكتبــة العامــة ،ملــا ميتــاز بــه املوقــع مــن هــدوء ،ولوجــوده يف وســـط املدينــة
يف ذلــك احلــن ممــا يســهل علــى الــرواد القــدوم إليــه ،إضافــة إلــى أن البنــاء قريــب مـــن
متطلبــات املكتبــة العامــة ،حيــث مت حتويــل حديقــة املنشــية بعــد أن كانــت منتزهـاً ومقهــى
((( املدادحة ،أحمد نافع ( :)2013األرشفة اإللكترونية .عمان .مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع .ص22
((( ميالد ،سلوى علي )1982( .ص65

((( شرف الدين ،عبد التواب ( :)1986املوسوعة العربية يف الوثائق واملكتبات .الدوحة .دار الثقافة .ص705

((( النمر ،إحسان( : )1975تاريخ جبل نابلس والبلقاء .ط . 2نابلس :مطبعة جمعية عمال املطابع التعاونية .ج ،3ص.124

((( العزيزي ،هاني عبد الرحيم ( :)2013معالم نابلسية .عمان :املعد ،ص.37

((( أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة :سجالت عثمانية :رقم السجل 1327 .7/27هـ .وثيقة رقم  .309ص.75
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مؤجــرة إلــى حديقــة مكتبــة ،كمــا قــد مت حتويــل مبنــى املنشــية إلــى مكتبــة عامــة بعــد
إجــراء العديــد مــن التعديــات كــي توائــم متطلبــات املكتبــة العامــة.
وتنقســم املكتبــة إلــى قســمني ،القســم األول :يقــوم باألعمــال الفنيــة ويضــم قســم
الفهرســة والتصنيــف ،وقســم التزويــد ،وقســم الصيانــة والتجليــد ،والقســم الثانــي :يضــم
األقســام اخلدماتيــة وهــي االســتعالمات ،واإلعــارة ،واملراجــع ،واألرشــيف.
التطور :مبنى قسم األرشيف والوثائق:
يف ســتينيات القــرن املاضــي كانــت قاعــة الطابــق العلــوي مؤجــرة لإلخــوان املســلمني
قبــل حــرب 1967م ،وبعــد احلــرب شــغله مكتــب إصــدار الهويــات التابــع لالحتــال ،وكان
هنــاك ن ّيــة لتأجيــره ملديريــة التربيــة والتعليــم يف نابلــس ليكــون مدرســة ،ولكــن افتتحــه
اإلخــوان املســلمني ناديــاً وكان مصــدر إزعــاج شــديد للمكتبــة وروادهــا ،حيــث تقــ ّدم
العديــد مــن الق ـ ّراء بالشــكاوى إلــى أمــن املكتبــة ،ممــا اضطــر أمــن املكتبــة إلــى رفــع
األمــر للبلديــة للمطالبــة بإخــاء الطابــق العلــوي مــن اإلخــوان ،كمــا طالــب أمــن املكتبــة
أن يضــم الطابــق العلــوي للمكتبــة إلكمــال عمــل املكتبــة ،والقيــام بنشــاطات ثقافيــة تفيــد
املواطنــن ،باإلضافــة إلــى مطالعــة الكتــب (.((1
ويف فتــرة الســبعينيات شــملت القاعــة يف الطابــق العلــوي علــى مخــازن املكتبــة والتــي
تشــغل غرفتــن ،وغرفــة لــإدارة ،وكانــت القاعــة مخصصــة لنشــاطات متعــددة منهــا
اجتماعــات ونــدوات ومســرح ،وكان كل طــرف يعتبــر املــكان مخصص ـاً لنشــاطاته ،ممــا
تســبب بتعــارض بــن هــذه النشــاطات ،حيــث كانــت جلنــة املســرح تضــع يف برنامجهــا
شــغل املــكان طيلــة أيــام األســبوع ،دون اعتبــار حلاجــات املكتبــة يف هــذا املــكان ،لــذا
اضطــر أمــن املكتبــة لوضــع برنامــج ضمــن مخطــط مــدروس للنشــاطات املختلفــة التــي
تشــغلها القاعــة( ،((1ثــم جــاءت فكــرة حتويــل القاعــة إلــى متحــف.
قــرر املجلــس البلــدي بتاريــخ 1977/10/31م املوافقــة علــى فــرش متحــف اآلثــار
املقتــرح يف الطابــق العلــوي باألثــاث ،وإجــراء اإلصالحــات الالزمــة لقاعــة املتحــف مببلــغ
ال يتجــاوز ســتني ألــف ليــرة( ،((1وقــد مت فــرش القاعــة وتأثيثهــا ولكــن لــم يتــم تنفيــذ
مشــروع املتحــف( ،((1واســتمر ذلــك إلــى أن اصــدرت البلديــة القــرار رقــم ( )6بتاريــخ
( ((1أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة .وثائق .أرقام امللفات  .14 -1رقم امللف  .64/120وثيقة بتاريخ 1969/8/14
( ((1أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة .وثائق .أرقام امللفات  .25 -15رقم امللف  .76/120وثيقة بتاريخ 1976/9/6

( ((1أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة .وثائق .أرقام امللفات .14-1رقم امللف .2/11وثيقة بتاريخ 1977/11/3

( ((1مقابلة .الفران ،عبداملنعم 89 .سنة .مؤسس وأول أمني مكتبة بلدية نابلس العامة سابقاً .بتاريخ 2019/2/1
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1982/2/15م والقاضــي باملوافقــة علــى توصيــة اللجنــة الثقافية بإنشــاء قســم األرشــيف
والوثائــق ،وتكليــف اللجنــة ذاتهــا مبتابعــة املوضــوع وإخراجــه الــى حيــز التنفيــذ بالتعــاون
مــع جهــاز املكتبــة( ،((1وبســبب الظــروف التــي مــرت بهــا البلديــة يف الفتــرة الواقعــة مــا
بــن1985/12/19-1982/3/23م ،ومــا صاحبهــا مــن إعــان لإلضــراب العــام عــن
العمــل لكافــة املوظفــن ،بعــد عــزل مجلــس البلديــة ،فقــد أثــر ذلــك ســلباً علــى مســيرة
تطويــر املكتبــة ،وحــال دون إنشــاء قســم األرشــيف يف ذاك الوقــت.
وبعــودة البلديــة للســلطة الشــرعية عــادت البلديــة لتلعــب دورهــا ثانيــة ،حيــث قــرر
املجلــس البلــدي يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 1986/5/8م ،بالقــرار رقــم /10ج املوافقــة
علــى توصيــات أمــن املكتبــة باســتحداث قـــسم الوثائــق( ،((1كمــا قــرر املجلــس إجــراء
صيانــة للطابــق العلــوي مــن املكتبــة العامــة (األرشــيف) بـــ 1850دينــاراً(.((1

قرار املجلس البلدي املوافقة على إنشاء قسم األرشيف والوثائق
( ((1أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة .وثائق .وثيقة بتاريخ 1962 /5 /106

( ((1بلدية نابلس :مسيرة العمل ،والبناء  :1986/10/31-1985/12/19أرقام ودالالت )1987( .نابلس .مشورات بلدية نابلس .ص43

( ((1أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة .وثائق .وثيقة بتاريخ 1986/9/22م.
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وقــد اهتمــت املكتبــة بإنشــاء قســم األرشــيف والوثائــق حلفــظ الوثائــق اخلاصــة
بتاريــخ وتــراث املدينــة ،حيــث بــدأت بتجميــع وتنظيــم الصحــف احملليــة منــذ إنشــاء املكتبــة
العامــة عــام 1960م ،ومــا أمكــن احلصــول عليــه مــن الصحــف الفلســطينية القدميــة ،ومــا
اهتــم بالقضيــة الفلســطينية ،حيــث مت شــراء عــدد مــن الصحــف القدميــة ،وكذلــك مت
نقــل الوثائــق وســجالت البلديــة القدميــة مــن املســتودع (مركــز الطفــل الثقــايف احلالــي)،
والعمــل علــى تنظيمهــا وتبويبهــا متهيــداً لفهرســتها وحفظهــا بالشــكل املناســب ،لكــي تتــاح
الفرصــة للباحثــن لالســتفادة منهــا يف الدراســات العلميــة والتاريخيــة ،لتطويــر املدينــة
والتعــرف إلــى املجتمــع احمللــي ،باإلضافــة إلــى هــذا يوجــد كثيــر مــن الوثائــق واملعلومــات
التــي تشــير إلــى تاريــخ املدينــة وتراثهــا وحضارتهــا.
وقــد أبــدى بعــض املهتمــن رغبتهــم واســتعدادهم يف التعــاون مــع املكتبــة يف جمــع مــا
أمكــن مــن الوثائــق واملعلومــات ،وعمــل الدراســات حــول التاريــخ والتــراث احمللــي يف منطقــة
نابلــس خاصــة ،وفلســطني عامــة ،ومــن بــن هــؤالء الســيد يوســف جمعــة املوجــه يف مديريــة
التربيــة ،والدكتــور بهجــت صبــري مديــر قســم التاريــخ واآلثــار يف جامعــة النجــاح الوطنيــة،
والســيد إبراهيــم الفنــي مديــر اآلثــار ،والســيد علــي خليــل حمــد املوجــه يف مديريــة التربيــة،
كمــا مت التعــاون مــع غيرهــم مــن أســاتذة اجلامعــة الذيــن كان لديهــم الرغبــة واملعرفــة يف
هــذا امليــدان ،ومتهيــداً لهــذه الفكــرة مت وضــع خطــة مــع الســيد يوســف جمعــة جلمــع الوثائــق
واملعلومــات وعمــل الدراســات ،وخطــة وأفــكار حــول إنشــاء قســم األرشــيف والوثائــق.
ومت تنفيذ اخلطوات التالية:
1.1تكويــن جلنــة للتــراث والتاريــخ احمللــي مهمتهــا التخطيــط والبحــث والعمــل علــى
جمــع مــا ميكــن مــن الوثائــق واملعلومــات مــن مصادرهــا املختلفــة ،والعمــل علــى
تبويبهــا وفهرســتها ،وحفظهــا بالطريقــة املناســبة ،وإجــراء بعــض الدراســات حــول
التــراث احمللــي ،إمــا بتكليــف املختصــن أو بتبنــي أعمــال الباحثــن يف هــذا املجال.
واللجنــة مكونــة مــن بعــض أعضــاء اللجنــة الثقافيــة ،واثنــن مــن موظفــي املكتبــة،
وعــدد مــن املهتمــن أو املختصــن الذيــن لديهــم الرغبــة يف املشــاركة يف هــذا
العمــل ،وهــؤالء إمــا أن يكونــوا أعضــاء دائمــن أو مؤازريــن بشــيء مــن معلوماتهــم
أو خبراتهــم عنــد اللــزوم.
2.2اســتعمال بعــض الغــرف يف الطابــق العلــوي أي (األرشــيف حاليـاً) ملتابعــة قــرارات
اللجنــة مــن أجــل تنفيــذ العمــل.
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3.3تكليــف أحــد موظفــي املكتبــة ليكــون ســكرتيراً للّجنــة حتــى يتابــع قراراتهــا ،ويعمــل
علــى تنفيذهــا ،ويهتــم بتنظيــم قســم األرشــيف والوثائــق.
4.4تكليــف قســم األرشــيف لشــراء بعــض الوثائــق املهمــة ،أو تصويــر األماكــن األثريــة،
أو النقــوش ،والزخــارف ،واألبنيــة ،واألماكــن العامــة التــي تــدل علــى التــراث،
وأيض ـاً تخصيــص أجــور ســفر وانتقــال وغيرهــا مــن املصروفــات الضروريــة (.((1
أهمية ارشيف مكتبة بلدية نابلس العامة:
لألرشــيف أهميــة كبــرى يف حيــاة الشــعوب ،فهــو يلعــب دوراً مه ّمـاً يف تدويــن وتوثيــق
املــوروث التاريخــي علــى صعيــد جميــع مجــاالت احليــاة العلميــة واالقتصاديــة والثقافيــة،
ذلــك مبــا يحويــه مــن وثائــق وصحــف ومجــات تاريخيــة ،وهنــا ســأحاول تلخيــص أهميــة
أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس العامــة يف النقــاط التاليــة:
1.1يعتبــر أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس العامــة مصــدراً أولي ـاً لدراســة تاريــخ مدينــة
نابلــس السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي والعمرانــي والفكــري ،وكذلــك توثيــق
للمــوروث احلضــاري الوطنــي.
2 .2ميكــن االعتمــاد عليــه يف إجنــاز العديــد مــن الدراســات والبحــوث التــي تســتقي
مادتهــا األوليــة منــه ،كمــا ُت ّكــن العديــد مــن الباحثــن والدراســن يف بعــض
التخصصــات مــن إجنــاز بحــوث كان لهــا أثــر يف التاريــخ.
3 .3يســاعد يف التعــرف إلــى العــادات ،والتقاليــد ،والعقليــات ،ومختلــف مظاهــر
احليــاة اليوميــة الســائدة يف املاضــي.
4 .4يعتبــر املــادة األوليــة التــي يســتمد منهــا املؤرخــون مادتهــم الكتابيــة التاريخيــة
لتكويــن فكــرة عــن طبيعــة واقــع احليــاة يف املاضــي.
5 .5يحمــل أخبــار وتفاصيــل احليــاة يف زمــن العهــد العثمانــي والبريطانــي والفتــرة
املتعاقبــة ،ويعبــر عــن ثقافــة احلقبــة مــا ال تعادلــه مئــات الروايــات الشــفوية.
6 .6رصد ملنجزات بلدية نابلس وجناحاتها وإخفاقاتها.
7 .7التعــرف إلــى مســتوى احليــاة االجتماعيــة لــكل فئــات املجتمــع مــن عمــال وجتــار،
وعلمــاء وغيرهــم.
( ((1أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة .وثائق .أرقام امللفات  .14-1رقم امللف .1982//2/11وثيقة بتاريخ 1982/1/20م.

49

أهــم اخلدمــات التــي يقــوم بهــا موظفــو قســم األرشــيف وتتمثــل فيمــا
يأتــي-:
1.1تسلم الصحف واملجالت املختلفة وختمها بختم تاريخ وصولها.
2.2تقــدمي اخلدمــات املختلفــة للباحثــن واملهتمــن والــرواد مــن املــواد األرشــيفية مــن
وثائــق ،وصحــف ،ومجــات وغيرهــا.
3.3تصوير ما يحتاجه الباحثون والدراسون.
4.4العمل على إعداد نشرة نابلس يف الصحافة.
5.5حفظ الصحف شهرياً.
6.6تكشــيف املجــات وإدخــال بياناتهــا علــى جهــاز احلاســوب ،وعــرض أحــدث
األعــداد للقُــ ّراء.
املستفيدون من قسم األرشيف والوثائق:
يقــوم قســم األرشــيف يف املكتبــة بــدور فعــال ،وذلــك مــن خــال إتاحتــه االســتفادة
مــن الوثائــق التاريخيــة الهامــة التــي تُظهــر تاريــخ املدينــة ومســيراتها املمتــدة عبر الســنني،
إضافــة إلــى املــواد األرشــيفية املتوافــرة يف القســم مــن صحــف ،ومجــات ،ونشــرات
ملختلــف فئــات املســتفيدين مــن مؤرخــن ،وأســاتذة ،وطلبــة ،وباحثــن محليــن كانــوا أو
أجانــب.

ثالث ًا :المحتويات
يضم قسم األرشيف والوثائق العديد من الزوايا وتتمثل يف-:
الوثائق
يضــم قســم األرشــيف قســماً خاص ـاً بالوثائــق التــي تضــم ســجالت وملفــات بلديــة
نابلــس ،ملفــات تاريخيــة منــذ العهــد العثمانــي ،وفتــرة االنتــداب البريطانــي ،ويعــود
أقــدم ســجل يف الفتــرة العثمانيــة إلــى عــام 1892م ،حســب مــا تبــن للباحثــة وتضــم
هــذه الســجالت املضابــط والقــرارات العثمانيــة ومجموعــة مهمــة مــن ســجالت نابلــس
العثمانيــة ،وتكمــن أهميتهــا يف مواضيعهــا املتنوعــة والفتــرة الزمنيــة التــي تغطيهــا هــذه
الســجالت ،واحتوائهــا علــى أوامــر حتريــر ،وإعالنــات الواليــة ،والــوزارات املختلفــة
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التــي كانــت البلديــة تتولــى إعالنهــا يف مدينــة نابلــس بعــد اعتمادهــا وإقرارهــا ،وبعــض
الســجالت تضــم مضابــط وإعالنــات مدونــة باللغــة التركيــة ،وعــدد ســجالت هــذه
املجموعــة أحــد عشــر ســج ً
ال تغطــي الفتــرة 1918-1892م ،وتشــمل مواضيــع مختلفــة،
منهــا مــا يتعلــق مبدينــة نابلــس ،ومنهــا مــا يتعلــق مبناطــق خــارج املدينــة ،وكذلــك إعالنــات،
وأوامــر الســلطة العثمانيــة التــي متحــورت قراراتهــا حــول املواضيــع التاليــة :احتفــاالت
وزيــارات ،واســتمالك ،وأســواق ،وأمــن ،ومناقصــات ،وأرزاق العســكر ،وإنــارة قصبــة
نابلــس ،وانتخابــات ،ومجلــس املبعوثــان ،وأوزان وأكيــال ،وحتديــد واألســعار ،وإيجــارات،
وأمــاك البلديــة ،وشــؤون مجلــس بلديــة نابلــس ،وتعليــم ،واشــتراك البلديــة باجلرائــد،
وحديقــة البلديــة ،وحــرف ،وصناعــات ،وشــؤون زراعيــة ،وقوانــن وأنظمــة ،ومدفــع
رمضــان ،وميــاه ،ومســاجد ،ومواصــات ،واتصــاالت ،ومتفرقــات (.((1
كمــا تضــم الوثائــق ملفــات وســجالت دوائــر أوقــاف اللــواء الشــمالي يف فتــرة االنتــداب
البريطانــي يف فلســطني (1948-1920م) ،وتبحــث هــذه الوثائــق يف مواضيــع عــدة ،منهــا:
األراضــي ،واحملاكــم الشــرعية بكافــة اإلجــراءات ،والشــؤون اإلداريــة مــن :املراســات،
واملــدارس ،والنــوادي ،واملقابــر ،واملقامــات وكذلــك مواضيــع ماليــة وقــد بلــغ عــدد
ملفــات اللــواء الشــمالي ( )1440ملفـاً ،وتشــمل مناطــق :حيفــا ،وعــكا ،وصفــد ،وطبريــا،
والناصــرة ،وأحضــرت ملفــات لــواء عــكا بوســاطة املصــور رمــاء جــاد اهلل لتصويرهــا
للجامعــة األردنيــة(. ((1
وقــد مت فــرز امللفــات حســب كل منطقــة مــن املناطــق املذكــورة ،ومــن ثــم مت تصنيفهــا
حســب مواضيعهــا ،و ُرتبــت امللفــات ترتيب ـاً زمني ـاً ،ثــم مت تدويــن الترتيــب الزمنــي علــى
طابــع ملصــق علــى غــاف كل ملــف مــن امللفــات.
إحصاء بعدد صناديق ملفات دوائر أوقاف اللواء الشمالي
اسم املنطقة
اللواء الشمالي ( مناطق متعددة)
عكا
حيفا
صفد
الناصرة
طبريا

عدد الصناديق
31
26
22
13
6
6

( ((1أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة .فهارس دفاتر وسجالت وقرارات ومضابط بلدية نابلس العثمانية.
( ((1أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة .فهارس ملفات دوائر أوقاف اللواء الشمالي
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كمــا تظهــر ملفــات البلديــة التوثيــق ألحــداث البلديــة ،وذلــك مــن خــال مكاتباتهــا،
وتختــص يف مرحلــة تاريخيــة خاصــة ،أال وهــي فتــرة االنتــداب البريطانــي من عام -1918
1948م ،وتبلــغ امللفــات حوالــي ( )1123ملف ـاً تغطــي األبعــاد السياســية ،واالقتصاديــة،
واإلداريــة ،والعســكرية ،والتعليميــة ،والعمرانيــة للمدينــة ،لهــذه الفتــرة مــن الزمــن .كمــا
تكشــف األوراق وامللفــات تطــور بلديــة نابلــس مــن خــال نشــاطاتها ،ودورهــا ،وعالقاتهــا
اليوميــة مــع االنتــداب ،واملؤسســات األخــرى ،وحتــوي تفاصيــل دقيقــة ويوميــة عــن نشــاط
مدينــة نابلــس السياســي ،واالقتصــادي ،واالجتماعــي ،وكذلــك تُظهــر البعــد التطــوري
الــذي ميــس العمــران .وقــد متحــورت مواضيــع وثائــق البلديــة حــول املواضيــع التاليــة:
أراض ،وعقــارات ،وتعليــم ومــدارس ،وشــؤون صحيــة ،وعطــاءات ،وضرائــب ،وماليــة،
ٍ
وإنــارة ،وميــاه ،وأمــن ،وشــرطة ،وانتخابــات ،وإحصــاء ،وأوزان ومكاييــل ،وبســتنة وحدائــق،
وبيطــرة ،وتبرعــات ،وجتنيــد ،وجيــش االنقــاذ ،واحلركــة العمرانيــة ،وتعميــر أمــاك
البلديــة ،وطلبــات رخــص لإلعمــار ،طلبــات اإلســمنت ،مخالفــات البنــاء ،حمالــون ،طــرق
،عمــل وعمــال ،غرفــة جتاريــة ،قــرارات ومضابــط البلديــة ،قوانــن وأنظمــة ،موازنــه،
مراســات بلديــة ،مراســات مــع احلاكــم اإلجنليــزي ،مراســات عامــة ،برقيــات ،أوقــاف،
مراقــب صناعــات ،مراقــب املــواد الغذائيــة ،مشــروع تغذيــة االطفــال ،ميــاه ،مستشــفيات،
نقابــات ،موظفــون ،برقيــات ،أوقــاف ،محاكــم ،محروقــات ،حــرف وصناعــات ،أســواق
ومالهــي البلديــة ،بريــد ،هاتــف ،بنــوك ،إعالنــات البلديــة ،إعالنــات احلكومــة ،إعالنــات
البلديــة واحلكومــة ،آثــار زلــزال 1927م ،نشــاط رؤســاء البلديــة القدميــة ،وإجــراءات
احلكــم العســكري األردنــي (.((2
وتُظهــر ســجالت البلديــة النظــام الــذي اتبعتــه يف تصريــف شــؤونها احملليــة مــن
خــال املراســات ،واملكاتبــات املتبادلــة بــن دائــرة البلديــة ،ودوائــر الســلطة احملليــة ذات
االختصــاص .وكذلــك اتســعت املعلومــات لتشــمل أحــداث احلــرب العامليــة الثانيــة التــي
عملــت البلديــة علــى معاجلتهــا اســتجابة لقوانــن الدفاع التي أصدرتها حكومة فلســطني،
يف محاولــة منهــا ملواجهــة آثــار هــذه احلــرب علــى القطاعــات االقتصاديــة للبــاد ،كمــا
عاجلــت امللفــات جوانــب مهمــة خلّفتهــا حــرب 1948م ،ودور اجليــوش العربيــة يف هــذه
احلــرب ،وبيــان دور اللجــان القوميــة ،واللجنــة العامــة لشــؤون النازحــن ،الــذي انصــب
علــى حتقيــق هــذه املعانــاة .وقــد قــام الدكتــور بهجــت صبــري بتصنيــف للملفــات ،وذلــك
بإتبــاع اخلطــوات التاليــة:
( ((2أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة .فهارس وثائق بلدية نابلس فترة االنتداب البريطاني
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●ترقيم امللفات بأرقام متسلسلة حسب توقيتها الزمني.
●تفحص أوراق امللفات للوقوف على مضامينها.
●تدوين أرقام ومضامني امللفات على بطاقات مستقلة.
●تُصنف البطاقات حسب املوضوع فينتج عن ذلك مجموعات موضوعية.
●إعادة ترقيم بطاقات كل مجموعة ،مراعياً التسلسل الزمني للموضوع الواحد.
●نقل األرقام اجلديدة التي جتمعت على البطاقات األولية إلى امللفات.
●تقسيم املواضيع إلى عدة مجموعات ،ملنع تكرار األمور املشتركة.
●وصــف كل ملــف وصف ـاً تفصيلي ـاً ،بحيــث يتــم تســجيل عــدد أوراقــه وبيــان بدايــة
ونهايــة الفتــرة الزمنيــة التــي يغطيهــا امللــف ،وإبــراز أهــم أوراق كل ملــف(.((2
قســم بهجــت صبــري ســجالت بلديــة نابلــس ،فتــرة االنتــداب البريطانــي -1918
كمــا ّ
1948م ،إلــى أربــع عشــرة مجموعــة ،وهــي:
●املجموعــة األولــى :وتعتبــر هــذه الســجالت مهمــة ،ألنهــا تبحــث يف قــرارات املجلس
البلــدي ملدينــة نابلــس منــذ عــام 1927 -1922م .
●املجموعة الثانية :دفاتر الضرائب.
●املجموعة الثالثة :دفاتر الواردات.
●املجموعة الرابعة :دفاتر احلرف والصناعات.
●املجموعة اخلامسة :دفاتر الصندوق (املقبوضات واملدفوعات).
●املجموعة السادسة :الدفاتر املتعلقة بالبناء والتعمير.
●املجموعة السابعة :دفاتر وسجالت مشروع املياه.
●املجموعة الثامنة :دفاتر رخص وبيع وصنع التبغ أو التمباك.
●املجموعة التاسعة :دفاتر الكشف.
●املجموعة العاشرة :جدولة اجلباية.
●املجموعة احلادية عشر :دفاتر وسجل عقود اإليجار.
( ((2صبري ،بهجت :ملفات وأوراق بلدية نابلس  .)1986( 1948-1918نابلس :جامعة النجاح الوطنية .مركز التوثيق واألبحاث ،ص1
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●املجموعة الثانية عشر :قوائم التخمني.
●املجموعة الثالثة عشر :الدفاتر اخلاصة باحملاكم.
●املجموعة الرابعة عشر :املتفرقات

(.((2

وقــد قــام قســم األرشــيف والوثائــق ،بُعيــد تأسيســه ،وبعــد أن مت إنقــاذ ( )451ملف ـاً
كانــت مهــددة بالتلــف احملقــق ،بدمــج هــذه امللفــات مــع ( )672ملفــاً آخــر ،قــد ســبق

وأن صــدر تصنيــف لهــذه امللفــات مــن قبــل مركــز التوثيــق واألبحــاث يف جامعــة النجــاح
الوطنيــة ،قــام بهــا الدكتــور بهجــت صبــري ،يف كتــاب بعنــوان "ملفــات وأوراق بلديــة
نابلــــس" ،وبذلــك تزايــدت عــدد املجموعــة التــي صنفهــا بهجــت صبــري (.((2

وباإلضافــة إلــى الســجالت والوثائــق العثمانيــة والبريطانيــة ،يوجــد يف األرشــيف
وثائــق تعــود للفتــرة الزمنيــة 1990 -1949م ،تشــمل احلقبــة األردنيــة للضفــة الغربيــة،
وتضــم املواضيــع التاليــة :انتخابــات املجلــس البلــدي ،ورئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي،
وجلــان البلديــة ،وإدارة ،ومراســات احلكــم العســكري ،ومراســات احلكومــة األردنيــة،
ومراســات البلديــة مــع الدوائــر احلكوميــة ،ومســاكن شــعبية ،وخدمات عامــة للمواطنني،
ومحاكــم وإجــراءات ،ودائــرة االســتيراد ،ودائــرة ماليــة نابلــس ،ودائــرة ضريبــة الدخــل،
ودائــرة الصحــة ،وبعثــات ودورات ،وشــؤون اخلــط احلديــدي احلجــازي ،وألبســة موظفــي
البلديــة ،وإحصائيــات ،ونشــرات شــهرية عــن منجــزات البلديــة ،وأنظمــة وقوانــن البلديــة،
واســتمالكات ،وقضايــا املجلــس البلــدي ،وقــرارات املجلــس البلــدي ،ومحاســبة ،وهندســة،
وقســم الكهربــاء ،وقســم امليكانيــك ،ومصلحــة امليــاه ،وقســم الصحــة ،ومراســات املســلخ
البلــدي ،وســوق اخلضــار ،وقســم اإلطفائيــة ،وقســم املكتبــة العامــة ،وجلنــة ضريبــة
التربيــة والتعليــم ،وشــؤون املوظفــن ،وأراضــي وعقــارات ،وإيجــار ،ومحروقــات ،وحدائــق
ومنتزهــات ،ودفــاع مدنــي ،وأمــن ،وشــرطه ،وحــرف وصناعــات ،وطــرق ،ومقابر ،وســياحة
وآثــار ،وأســواق وســاحات ،وأوزان ومكاييــل ،وبيطــرة ،مســتودع ،وجمــع شــمل عائــات،
وشــخصيات ،وأوقــاف ،ومناســبات وأعيــاد ،وتعليــم ومــدارس ،ومؤمتــرات البلديــات،
وإســكان ،وغرفــة التجــارة ،وحمالــون ،وإعالنــات ،ورياضــة وكشــافه ،وســيارات وآليــات،
ومستشــفيات ،وميــاه ،واتصــاالت ،وتبرعــات وإعانــات(.((2
( ((2صبري ،بهجت ( :)1982سجالت بلدية نابس فترة االنتداب البريطاني  1948 -1918نابلس .جامعة النجاح الوطنية .ص.7

( ((2مقابلة أبو غزال ،معني  61سنة  .مسؤول الوثائق يف قسم األرشيف يف مكتبة بلدية نابلس العامة سابقاً ..تاريخ املقابلة 2019/1/20
( ((2أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة .فهارس ملفات بلدية نابلس للفترة الزمنية  1990 -1949م
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الصحف العربية واإلجنليزية:
ومبوجــب ســجالت وقــرارات ومضابــط بلديــة نابلــس العثمانيــة تبــن أن بلديــة نابلــس
كانــت تقــوم يف العهــد العثمانــي باالشــتراك يف عــدد مــن اجلرائــد ،منهــا جريــدة بيــروت
الرســمية( ،((2واإلقبــال( ،((2وجريــدة الصبــاح التركيــة( ،((2وجريــدة احلــارس البيروتيــة (،((2
وجريــدة اإلقــدام( ،((2وقــد بــدأت املكتبــة بتجميــع وتنظيــم الصحــف احملليــة منــذ إنشــائها
عــام1960م ،كمــا اهتمــت بشــراء مجموعــة مــن الصحــف واملجــات القدميــة ،ففــي عــام
1979م قــرر املجلــس البلــدي ،يف عهــد رئيـــس البلديــة بـــسام الشــكعة ،املوافقــة علــى
شــراء وثائــق ومجلــدات تاريخيــة مــن الســيد ســمعان نصــار مــن الناصــرة كان يحتفــظ
بهــا ،وذلــك بقيمــة تـــسعني ألــف ليــرة ،ومت ضمهــا إلــى مكتبــة بلديــة نابلــس العامــة(،((3
وتعــود هــذه الصحــف إلــى بدايــة القــرن العشــرين ،حيــث ضمــت صحفـاً صــادرة يف فتــرة
العشــرينيات والثالثينيــات ،مثــل صحيفــة اليرمــوك ،والدفــاع ،واألهــرام وغيرهــا.
وقــد اشــتركت املكتبــة بعــدد كبيــر مــن الصحــف واملجــات العربيــة واألجنبيــة ،حيــث
بلــغ عــدد اجلرائــد اليوميــة فيهــا يف آن واحــد حوالــي ( )18جريــدة ،منهــا الصحــف
احملليــة اليوميــة التــي تصــدر يف فلســطني ،مثــل جريــدة احليــاة اجلديــدة ،والقــدس،
واأليــام.
وبالنســبة للصحــف اليوميــة احملليــة ،التــي تصــل املكتبــة يومي ـاً فهــي تُعــرض علــى
طاولــة ،ومــن ثــم جتمــع ،وترتــب حســب تاريخهــا ،لتوضــع جرائــد كل شــهر داخــل أكيــاس
بالســتيكية ،ويف الســابق ُجلــدت بعــض الصحــف يف مجلــدات كبيــرة ،ولكــن وجــد أن
وضعهــا يف أكيــاس بالســتيكية أفضــل لهــا ،وأســهل اســتعماالً .
ومــن أهــم اجلرائــد ،واملجــات األجنبيــة ،التــي وجــدت عــام 1969م Jerusalem,

 ،Postأمــا املجــات نيوزويــك ،اليــف ،هــذا العالــم ،والفجــر باللغــة االجنليزيــة ،إال أنهــا
فقــدت عندمــا مت نقلهــا إلــى مركــز حمــدي منكــو.

( ((2أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .سجالت عثمانية  .رقم السجل 1325 .5/27هـ .وثيقة رقم  .214ص 62

( ((2أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .سجالت عثمانية .رقم السجل 1323 .3/27هـ .وثيقة رقم  .309ص 115
( ((2أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .سجالت عثمانية  .رقم السجل 1324 .4/27هـ .وثيقة رقم  .162ص 64

( ((2أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .سجالت عثمانية  .رقم السجل 1328 .8/27هـ .وثيقة رقم  .1058ص 211

( ((2أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .سجالت عثمانية .رقم السجل 1330 .9/2هـ .وثيقة رقم  .159ص 39
( ((3أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة .وثائق .ارقام امللفات  .14-1رقم امللف  .1982/2 /11وثيقة بتاريخ
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وثيقة تظهر موافقة املجلس البلدي يف عام 1979م على شراء وثائق ومجلدات
وصحف تاريخية من السيد سمعان نصار من الناصرة
نشرة نابلس يف الصحافة
نظــراً الهتمــام مكتبــة بلديــة نابلــس العامــة بالصحــف ،فقــد قامــت ،مــن خــال قســم
األرشــيف والوثائــق ،بإعــداد نشــرة شــهرية باســم (نابلــس يف الصحافــة) ،وقــد بــدأت
بإصــدار النشــرة عــام 1997م ،ويُعــد النشــرة موظفــو قســم األرشــيف يف املكتبــة ،حيــث
يتــم اختيــار املقــاالت واملوضوعــات املطلوبــة للنشــرة مــن الصحــف اليوميــة ،وجتميــع كل
مــا يتعلــق مبدينــة ،وبلديــة نابلــس مــن الصحــف احملليــة اليوميــة ،الصــادرة يف الضفــة
الغربيــة( :القــدس ،األيــام ،واحليــاة) ،مــن أخبــار الرئاســة ،ومحافظــة نابلــس ،وبلديــة
نابلــس ،والــوزارات بكافــة أشــكالها ،والنقابــات ،واملؤسســات ،والفعاليــات الوطنيــة،
واملــدارس ،واجلامعــات ،واألوضــاع السياســية والرياضــة ،إضافــة إلــى املوضوعــات
املتفرقــة ،ومــن ثــم قــص ولصــق الصــور واملقــاالت علــى ورقــة ،وتثبيــت اســم اجلريــدة
التــي مت أُخــذ منهــا املوضــوع ،وتاريــخ النشــر والصفحــة التــي نُشــر فيهــا املقــال ،ومــن ثــم
طباعــة املواضيــع التــي مت اختيارهــا علــى جهــاز احلاســوب ،وإضافــة الصــور ،ومــن ثــم
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تكشــيف هــذه األخبــار ،وحوســبتها ،وتوثيقهــا وإخراجهــا بشــكل منظــم ،واســتمرت حتــى
العــام 2013م ،ومنــذ عــام 2013م ،تخصصــت النشــرة فقــط بأخبــار بلديــة نابلــس ،وهــي
مازالــت تصــدر حتــى اآلن (.((3
صحيفة نابلس
علــى الرغــم مــن وجــود عــدد كبيــر مــن أدبــاء وعلمــاء يف مدينــة نابلــس إال أنــه
لــم يصــدر فيهــا أيــة صحيفــة باســتثناء (صحيفــة نابلــس) التــي أنشــأها الصحفــي
زهيــر الدبعــي ،والتــي ظهــرت يف التســعينيات مــن القــرن العشــرين ،حيــث بــدأت فكــرة
إنشــاء الصحيفــة يف عــام 1985م مــن قبــل األســتاذ الصحفــي زهيــر الدبعــي ،وذلــك
عندمــا حــاول إقنــاع زميلــه الصحفــي حنــا ســنيورة بإصــدار ملحــق أســبوعي بجريــدة
ترســخت فكــرة
الفجــر حتــت اســم ملحــق نابلــس ،ولكــن الفكــرة لــم تَل ْـ َق الترحيــب ،وقــد ّ
إطــاق صحيفــة نابلــس مــن خــال معرفــة الصحفــي زهيــر الدبعــي بإصــدار املســتوطنات
صحــف تصــدر باســمها.
وقــد مت إصــدار (صحيفــة نابلــس) األســبوعية ،ألول مــرة يف عــام 1992م ،حيــث القــت
جناح ـاً وانتشــاراً واســعني ،إذ كانــت الصحيفــة الثانيــة يف التوزيــع بعــد جريــدة القــدس،
وكانــت مــن أهــم أولويــات الصحيفــة تســليط الضــوء علــى معالــم وتاريــخ مدينــة نابلــس،
وأعالمهــا مــن رجــال ونســاء ،وتوجيــه الشــكر لــكل جهـ ٍـد إيجابــي ،وكذلــك نقــد كل املظاهر
الســلبية ،وإعطــاء األولويــة لوحــدة الصــف الفلســطيني ،وتعميــق التضامــن ،ومحاربــة
الطائفيــة والقبليــة ،ومحاربــة اإلفــراط يف االضطرابــات وأيــام احلــداد والعســكرة
والفوضــى ،واألخــذ بيــد القانــون.
كل ذلــك قامــت بــه الصحيفــة بوعــي ،وشــجاعة من خــال اخلبر واملقــال والكاريكاتير،
حيــث كان لصحيفــة نابلــس رســام كاريكاتيــر خــاص بهــا ،وكان يعبــر عــن الصــوت املكتــوب
واملخنــوق للمواطنــن ،وحاولــت الصحيفــة أن تكــون صوتـاً ملــن ليــس لــه صــوت ،انطالقـاً
مــن األفــق الوطنــي العــام ،ألنهــا ترفعــت وارتقــت عــن هوامــش القبليــة.
إال أن الدبعــي وجــد نفســه مضطــراً إليقــاف صــدور الصحيفــة بعــد أربعــة أعــوام مــن
صدورهــا بســبب تزايــد اخلســائر املاليــة التــي عصفــت بالصحيفــة ،حيــث كان العــدد
( )201يف آب  1996م هــو آخــر عــدد مت صــدوره (.((3

( ((3أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .نشرة نابلس يف الصحافة
ُ
( ((3مقابلــة الدبعــي ،زهيــر 70.ســنة .صحفــي ســابق مديــر األوقــاف ســابقا  .ورئيــس حتريــر صحيفــة نابلــس  .ومشــرف املركــز الثقافيــة يف بلديــة نابلــس
حاليــا  .تاريــخ املقابلــة 2019/1/22
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●قائمــة ببيلوغرافيــا بأســماء الصحــف التاريخيــة املوجــودة يف أرشــيف مكتبــة بلدية
نابلــس العامــة ،وقــد مت ترتيبهــا حســب تاريــخ صدورهــا :
1 .1جريدة حكومة فلسطني الرسمية ( الوقائع الفلسطينية)
املــدى الزمنــي للجريــدة يف أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس،1924،1925 ،1922 ،1921:
،1940 ،1938 ،1937 ،1936 ،1935 ،1934 ،1933 ،1931 ،1927،1930 ،1927 ،1926
.2002 ،2000 ،1998 ،1997 ،1996 ،1995 ،1994 ،1946 ،1945 ،1942،1943 ،1941
2 .2اليرموك
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس.1926 ،1925 ،1924 :
3.3اجلامعة االسالمية
املــدى الزمنــي للجريــدة يف أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس،1935 ،1934 ،1932 :
.1936
4 .4األهرام
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس،1937،1938 ،1936 ،1935 :
.1939
5 .5فلسطني
املــدى الزمنــي للجريــدة يف أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس،1936،1953 :
. 1967 ،1965،1966 ،1960،1961،1964
6 .6اللواء
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس.1936:
7 .7الدفاع
املدى الزمني للجريدة يف أرشــيف مكتبة بلدية نابلس،1952،1953 ،1938 ،1937 :
.1967 ،1966 ،1962 ،1961 ،1959،1960 ،1958 ،1957 ،1956 ،1955 ،1954
8 .8اجلهاد
املــدى الزمنــي للجريــدة يف أرشــيف مكتبــة
.1965،1966،1967 ،1964 ،1961،1962،1963
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9 .9الوقائع الرسمية االردنية
املــدى الزمنــي للجريــدة يف أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس،1961،1962 ، ،1947 :
.1969 ، 1968 ،1966،1967 ،1965 ،1963،1964
1010املساء
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس1962 ،1960:
1111احلياة اللبنانية
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس.1967 ،1965 ،1964 ،1961 :
1212املنار
املــدى الزمنــي للجريــدة يف أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس،1963 ،1962 ،1961 :
.2002 ،1998 ،1997 ،1995 ،1965 ،1964
1313اجلمهورية املصرية
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس1983 ،1967 ،1964 :
1414األخبار املصرية
املــدى الزمنــي للجريــدة يف أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس،1967 ،1966 ،1965 :
1983
1515األنباء االسرائيلية
املــدى الزمنــي للجريــدة يف أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس،1975 ،1973 ،1971:
.1983 ،1982 ،1981 ،1980 ،1979 ،1976
1616الشعب
املــدى الزمنــي للجريــدة يف أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس، 1975 ،1974 ،1972 :
،1987 ،1986 ،1985 ،1984 ،1983 ،1982 ،1981 ، 1980، ،1978 ،1977 ،1976
.2000 ،1999 ،1998 ،1997 ،1996 ،1995 ،1993 ،1992 ،1991 ،1990 ،1989 ،1988
1717الفجر
املــدى الزمنــي للجريــدة يف أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس،1975 ،1973 ،1972:
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،1989 ،1988 ،1987 ،1986 ،1985 ،1984 ،1983 ،1982 ،1981 ،1978 ،1977
.1993 ،1992 ،1991 ،1990
1818النهار
بلديــة نابلــس،1976 :
املــدى الزمنــي للجريــدة يف أرشــيف مكتبــة
.1996 ،1995 ،1994 ،1992،1993 ،1990،1991 ،1986،1987،1988،1989
1919األسبوع الرياضي
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس.1993 ،1992 ،1981 :
2020الفجر الرياضي
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس.1981:
2121األنباء
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس.1984 ،1982 :
2222مايو املصرية
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس.1983 ،1982 :
2323القدس
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس.2018 -1989 :.
2424الطليعة الفلسطينية
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس.1993 ، 1992:
 2525صحيفة نابلس
املدى الزمني للجريدة يف أرشــيف مكتبة بلدية نابلس ،1992،1993،1994،1995 :
.1996
2626عالم الرياضة
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس.1993 :
 2727كنعان
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املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس.1994 :
2828األيام
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس.2018 - 1995 :
2929املسار
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس.1999 ،1998 ،1997 :
3030طاقم شؤون املرأة
املــدى الزمنــي للجريــدة يف أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس،2001 ،2000 ،1999 :
.2002
3131االنتفاضة
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس.2001 ،2000:
3232احلياة
املدى الزمني للجريدة يف أرشيف مكتبة بلدية نابلس. ((3( 2018 - 2007 :
لقــد تبــن للباحثــة مــن خــال بحثهــا وجــد نقــص يف أعــداد لبعض الصحــف التاريخية
املوجــودة يف أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس .
بلديــة نابلــس يف الصحــف يف فتــرة االنتــداب البريطانــي مــن خــال
وثائقهــا:
مبوجــب مــا أظهرتــه وثائــق بلديــة نابلــس ،إبــان االنتــداب البريطانــي ،تبــن للباحثــة
اهتمــام احلــركات الوطنيــة مبدينــة نابلــس بالصحــف والصحفيــن ،حيــث دعــت (جماعــة
اإلخــوان املســلمني) اللجنــة القوميــة يف مدينــة نابلــس إبــان االنتــداب البريطانــي 1948م
إلــى وجــود مكتــب للدعايــة والنشــر ملتابعــة األخبــار الصحيحــة ومحاربــة الدعايــة
الصهيونيــة وأكاذيبهــا.
وقــد أظهــرت مراســات البلديــة بــن رئيــس البلديــة ســليمان طوقــان ،والقائــد فــوزي
القاوقجــي تســهيل مهمــة مراســل صحفــي خلدمــة الوطــن ،حيــث أكــدت بلديــة نابلــس
االهتمــام بشــكل أكبــر بالصحفيــن وبتغطيــة ومتابعــة قضية فلســطني ،وإعطائهــا اهتماماً
( ((3صحف أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة
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واســعاً ،وأظهــرت الوثائــق حظــر حكومــة االنتــداب البريطانــي دخــول جرائــد ومجــات
إلــى فلســطني تصــدر يف بــاد أجنبيــة بحجــة أنهــا تتضمــن مــواد مهيجــة ،وذلــك مبوجــب
املــادة ( )35مــن قانــون املطبوعــات العثمانــي.
ونشــرت بلديــة نابلــس العديــد مــن املواضيــع االجتماعيــة ،والسياســية ،واالقتصادية
يف الصحــف الفلســطينية يف صفحاتهــا ،والعديــد مــن األخبــار عــن أبــرز األحــداث
واملســتجدات لبلديــة نابلــس ،وذلــك يف عــدة صحــف ،منهــا مــا مت نشــره يف اجلريــدة
الرســمية الوقائــع الفلســطينية ،وجريــدة فلســطني ،والدفــاع وغيرهــا ،وفيمــا يلــي أبــرز
هــذه املواضيــع-:
نشــرت بلديــة نابلــس ،يف بعــض الصحــف الفلســطينية ،التــي كانــت تصــدر إبــان
االنتــداب البريطانــي ،القوانــن الصــادرة يف تلــك الفتــرة ،فعلــى ســبيل املثــال أيضــاً،
نشــرت قانــون نــزع ملكيــة األراضــي لســنة 1926م ،وأنظمــة وقوانــن متعلقــة ببلديــة
نابلــس فعلــى ســبيل املثــال مت نشــر الئحــة بالصــادرات والــواردات املمنوعــة وذلــك يف
عــام 1922م.
كمــا نشــرت إعالنــات ملناقصــة بنــاء مــدارس جديــدة ،مثــل مناقصــة بنــاء جديــد
باســم مدرســة الهاشــمية ،وإعالنــات تخــص تعبيــد الطــرق ،ونشــرت صحيفــة فلســطني
إعالنـاً بخصــوص انحــال (مكتــب إعالنــات الصحــف العربيــة) والــذي كان ميثــل جريــدة
فلســطني والدفــاع بــن الصحيفتــن ليتــم نشــر اإلعالنــات مباشــرة يف جريــدة فلســطني
بــدون واســطة أحــد مكاتــب ،ووكاالت اإلعالنــات كمــا هــو يف النمــاذج التاليــة-:
اعالنات يف الصحف من مرشحني لعضوية مجلس البلدية 1946/4/25م
أصل الوثيقة
مبــا أن فخامــة املنــدوب الســامي ،وقف ـاً للصالحيــة املخولــة باملــادة  ،18مــن قانــون
البلديــات رقــم  1لســنة  ،45/34قــد عــن اليــوم الســادس مــن شــهر مــارس ســنة 46
النتخــاب أعضــاء املجلــس البلــدي يف نابلــس ،لهــذا ووفقــا للمــواد  8،9مــن الذيــل الســابع
مــن قانــون البلديــات قــررت اللجنــة االنتخابيــة بجلســتها املنعقــدة بهــذا اليــوم اخلميــس
الواقــع  25نيســان ســنة  1946مــا يلــي -:
1.1دفــع التأمــن املقــرر للمرشــح ،وقــدره خمســة وعشــرون جنيهـاً ،مــع ورقــة الترشــيح
"التــي مت اســتالمها مــن ســكرتير اللجنــة االنتخابيــة يف البلديــة " إلــى مأمــور
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االنتخــاب يف مكتــب حاكــم اللــواء بــن الســاعة الثامنــة والثانيــة عشــرة مــن يــوم
الســبت الواقــع  27نيســان . 946
2.2تعيني املدرسة الغزالية الواقعة قرب املستشفى الوطني مركزاً لالنتخاب .
3.3أن تفتــح مركــز االنتخــاب يف الســاعة الثامنــة مــن يــوم اإلثنــن الواقــع يف الســادس
مــن شــهر مــارس ســنة 1946م وللمعلوميــة صــار نشــر هــذا اإلعالن .
نابلس يف 46/4/25
سليمان عبدالرزاق
رئيس اللجنة االنتخابية ملجلس بلدية نابلس

(((3

 .٢إعالنات تعبيد الطرق
نشر يف جريدة الدفاع ،يف العدد  .4111بتاريخ 1949/9/1م
أصل الوثيقة
دائرة بلدية نابلس
مطــروح باملناقصــة بطريقــة الظــرف احملتــوم اعتبــار مــن تــــاريخه تعهــدات للقيــام
باألعمــال التاليــة -:
 .أوصــف وتعبيــد طــرق الســوق اجلديــد ،مــع طــرح وتعبيــد لســاحة الواقعــة شــرقي
حديقــة البلديــة الكائنــة أمــام جامــع احلــاج منــر النابلســي.
.بإنشــاء ســور حجــري حــول احلديقــة املشــار إليهــا يف البنــد (أ) أعــاه وإقامــة
صالــون ومنافــع داخلهــا .
ميكــن للرغبــن يف اإلشــتراك يف املناقصــات احلصــول علــى شــروط ومنــوذج عطــاء
التعهــد األول مــن هــذه الدائــرة دون مقابــل ،وشــروط وخرائــط ومواصفــات ومنــوذج
عطــاء التعهــد الثانــي لقــاء دفــع مبلــغ خمســمائه مــا تعــادل العطــاءات معبــأة ومرفقــة
بتأمــن قــدرة عشــرة يف املائــة أمــا قــدا أو بشــك مصــادق عليــه مــن بــك معــروف مــن
مجموعــة قيمــة العطــاء وذلــك قبــل الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــر مــن يــوم اخلميــس الواقــع
1949-9-15م ،وللبلديــة احلــق بقبــول أو رفــض أي عطــاء دون بيــان األســباب.
( ((3أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .وثائق .اعالنات البلدية  .صندوق  .10رقم امللف . 8/1/5
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رئيس البلدية سليمان عبد الرزاق طوقان

(((3

 .٣إعالنات األنظمة والقوانني املتعلقة ببلدية نابلس
نشر يف جريدة الرسمية( الوقائع) يف العدد  41يف السنة 1922م:
أصل الوثيقة
حكومة فلسطني
جدول
الصادرات والواردات املمنوعة
املنشورة يف اجلريدة الرسمية العدد 41
يضاف ما يأتي الى الئحة الصادرات املمنوعة
سماد احليوانات
حتريرا يف اليوم الواحد والعشرين من شهر حزيران سنة 1922م
ج .ب .بارون مدير اجلمارك (.((3
 .٤إعالنات انظمة مجلس بلدية نابلس
نشر يف جريدة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 1935/6/12م
أصل الوثيقة
حضرة الفاضل قائمقام نابلس احملترم
متقــدم حلضرتكــم نســختني مــن إعــان تعيــن مواقــع األســواق ونســختني مــن إعــان
مزايــدة إلتــزام رســوم األســواق راجيــاً اتخــاذ التدابيــر لســرعة نشــرهم يف الوقائــع
الفلســطينية ،وتفضلــوا بقبــول اإلحتــرام .
رئيس البلدية /سليمان

(((3

( ((3أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .وثائق  .اعالنات حكومة .صندوق رقم  . 11رقم امللف 1924 -1923

( ((3أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .وثائق .اعالنات حكومية وبلدية .رقم الصندوق  . 13ملف اعالنات احلكومة 1923 -1922
( ((3أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .وثائق .انظمة السوق وساحات البلدية  .رقم الصندوق  . 8رقم امللف 1945 -1935
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 .٥منع دخول صحف عربية تطبع يف برلني
 1922 /5/ 25م
أصل الوثيقة
إعالن
يعلــن للعمــوم أنــه مبتقضــي املــادة  35مــن قانــون املطبوعــات العثمانيــة املــؤرخ 11
رجــب ســنة 1327م واملعــدل فيمــا بعــد يحظــر دخــول اجلرائــد واملجــات اآلتيــة التــي
تصــدر يف بــاد أجنبيــة إلــى فلســطني ألنهــا تتضمــن مــواد مهيجــة .
		

		

تصدر يف برلني

		
لواء االسالم

				
ازادي شرق

تصدر يف برلني

فــكل مــن بــاع أو وزع أي مــن اجلرائــد املذكــورة أعــاه يعاقــب بعــد إدانتــه  15جنيهــا
وكل مــا وجــد يف حيازتــه نســخة مــن اجلرائــد املمنوعــة التــي حتتــوي علــى أمــور مهيجــة
يعــرض نفســه للمحاكمــة مبقتضــى املــادة  66مــن قانــون اجلــزاء العثمانــي.
دار احلكومة
القدس يف  25آب 1922م
هربرت صموئيل
املندوب السامي (.((3

( ((3أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .وثائق .اعالنات احلكومة  .رقم الصندوق  . 11رقم امللف 1923 -1922 .
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 .٦تشكيل دائرة التوجيه الوطني ( الصحافة والدعاية ) يف الهيئة العليا
ملتابعة األخبار الصحيحة حملاربة الدعاية الصهيونية وأكاذبها  -بتاريخ
1948/4/20
أصل الوثيقة
		
جماعة اإلخوان املسلمني

إمنا املؤمنون أخوة

الدعاية والنشر
1.1إيجــاد مكتــب خــاص للدعايــة والنشــر يقــوم عليــه موظــف مســئول ذو كفــاءة ألجــل
إعطــاء بيانــات توضــح للــرأي العــام مــا تقــوم بــه اللجنــة مــن أعمــال ومــا تعتــزم
القيــام بــه.
2.2يصــدر املكتــب نشــرات يف فتــرات مختلفــة تبــن احلقائــق عــن احلالــة وتكــذب
اإلشــاعات الضــارة بالصالــح العــام (.((3
 .٧استدعاءات منكوبي الزلزال إلعطائهم قطع أراضي وملنحهم قروض
مالية
نشر يف جريدة فلسطني يف العدد  2035يف السنة السادسة عشر يف أيار ،سنة
 1932م
أصل الوثيقة
قانون نزع ملكية األراضي لسنة 1926م
إعــان مفاوضــة لشــراء أرض مبقتضــى املــادة اخلامســة مــن قانــون نــزع ملكيــة
األراضــي لســنة 1926م
الــى مأمــور اوقــاف نابلــس الشــيخ عبدالعــال افنــدي الصمــادي ،ســع افنــدي قرمــان،
ســليمان افنــدي جــرى ،الســيد عبــداهلل البشــتاوي  ،احلــاج أحمــد ومصطفــى وشــكيب
وفائــق قناديلــو مــن نابلــس ،أو وكيلــه بهــا املفــوض قانــون وإلــى كل مــن لــه عالقــة يف
األراضــي املبينــة أوصافهــا فيمــا يلــي:
عمــا بأحــكام نــزع ملكيــة األراضــي لســنة 1926م احيطكــم علمــا أفــراداً وإجمــاال
( ((3أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .وثائق  .اللجنة القومية العربية شؤون متفرقة  .صندوق . 32رقم امللف  29/3/17تاريخ 1948
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بــأن بلديــة نابلــس تطلــب شــراء األراضــي املبينــة أوصافهــا يف الكشــف امللحــق املوضحــة
حدودهــا يف خريطــة التــي تشــاهد يف دائــرة بلديــة نابلــس يوميـاً أثنــاء العمــل يف الدائــرة
واملرســل إليكــم صــورة عنهــا مرفقــة بهــذا اإلعــان ألجــل إنشــاء دور املنكوبــن زلــزال ســنة
 927توفيقـاً ألحــكام قانــون مســاكن يف نابلــس مــن جــراء الزلــزال لســنة .930
توقيع سليمان عبد الرزاق (.((4
 .٨مراسالت بني رئيس البلدية سليمان طوقان والقائد فوزي القاوقجي
لتسهيل مهمة مراسل صحفي
1948/3/13م.
أصل الوثيقة
سعادة قائدنا الكبير فوزي بك القاوقجي احملترم .
سالماً وحتية،
وبعــد ،فإنــي اقــدم لســعادتكم نســيب افــف بولــس مــن شــبابنا املثقفــن املخلصــن يف
خدمــة بلدهــم ،وهــو مراســل جلريــدة املقطــم ،ومحطــة الشــرق االدنــى لالذاعــة العربيــة،
ومجلتــي تــامي واليــف االميركيتــن  ،وهــو يتطلــب أن يكــون حامــا لتصريــح مــن قيــادة
اجليــش ليســتطيع ان يأتــي لزيارتكــم ،فــان لــم يكــن هنــاك ايــة موانــع ،فأرجــو ان تامــروا
بذلــك ،ولســعادتكم الشــكلر معــع فائــق االحتــرام .
رئيس بلدية نابلس  /سليمان

(((4

( ((4أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .وثائق .الزلزال  .مشروع اسكان منكوبي الزلزال  .رقم الصندوق  .116رقم امللف .7/21
( ((4أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .وثائق  .مراسالت القيادة العربية  :جيش االنقاذ  .صندوق  . 29رقم امللف .17/2/2
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 .٩مكتب إعالنات الصحف العربية يعلن انحالل املكتب
جريدة فلسطني 1941/ 6/1م
أصل الوثيقة
حضرة الفاضل
حتيــة واحتــرام وبعــد نتشــرف بإعالمكــم أن ( مكتــب اعالنــات الصحــف العربيــة )
الــذي كان ميثــل جريدتــي فلســطني والدفــاع  .قــد انحــل مــن تاريــخ أول حزيــران ســنة
 1941م وبعــد هــذا التاريــخ تنشــر جريــدة فلســطني اإلعالنــات التــي تــرد رأســا باســمها
بــدون واســطة أحــد مــن مكاتــب ووكاالت اإلعالنــات ،ومبــا أن فائــدة اإلعــان تكــون
مــن تعميــم نشــره بــن أكبــر عــدد مــن اجلمهــور ،ومبــا أن جريــدة " فلســطني " هــي
أوســع اجلرائــد انتشــارا كمــا يســتدل علــى ذلــك مــن ســجالت الدوائــر املختصــة التــي
تعنــي بهــذه األمــور ،لذلــك نرجــو أن ترســلوا لنــا إعالنــات دائرتكــم ابتــداء مــن تاريــخ
اليــوم رأس ـاً باســم جريــدة " فلســطني " فتنشــرها فــوراً حــال وصولهــا ويف مــكان بــارز،
وتترجمهــا ترجمــة صحيحــة إلــى اللغــة العربيــة ( إذا كانــت بلغــة اجنبيــة ) مــع العنايــة
التامــة بتصحيــح األغــاط املطبعيــة وباإلجمــال ســتجدون مــن نشــر إعالناتكــم يف جريــدة
فلســطني الفائــدة التــي تتوخونهــا مــن نشــر اإلعــان بصفتهــا أوســع اجلرائــد انتشــاراً بــن
ســائر طبقــات الشــعب علــى اختــاف مللــه ونحلــه هــذا وتفضلــوا فائــق احترامنــا.
داود العيسي
مدير جريدة فلسطني

(((4

( ((4أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .وثائق  .مراسالت  .صندوق رقم  .185ملف رقم 29/1/34
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 .١٠مناقصة بناء مدرسة جديدة بإسم مدرسة الهاشمية
نشر يف جريدة فلسطني يف العدد 7054 -124
بتاريخ 1949/7/23م
أصل الوثيقة
1.1تعلــن هيئــة بلديــة نابلــس عــن عزمهــا إنشــاء مدرســة جديــدة مؤلفــة مــن أربعــة
عشــر غرفــة " بنــاء وتخشــيب ودهــان الــخ " يف مدينــة نابلــس .
2.2ميكــن احلصــول علــى مجموعــة كاملــة مــن املواصفــات والشــروط واخلرائــط مــن
ســكرتير البلديــة لقــاء دفــع ثالثــة جنهيــات.
3.3تعــاد املناقصــة يف ظــرف مختــوم مرفقــة بتأمــن قــدره عشــرة باملائــة مــن مجمــوع
قيمــة املناقصــة ،إمــا نقــد أو بواســطة شــك مصــدق عليــه مــن بنــك معتمــد .
4.4يجــب أن تصــل العطــاءات معبــأة مــع التأمــن املذكــور قبــل الســاعة الثانيــة عشــر
مــن ظهــر يــوم االثنــن الواقــع . 1949-8-15
5.5هيئة البلدية ال تتقيد بأقل العطاءات قيمة.
رئيس بلدية نابلس
سليمان عبد الرزاق سليمان (.((4
املجالت العربية واألجنبية:
يشــتمل قســم األرشــيف ،ويف مكتبــة بلديــة نابلــس ،علــى العديــد مــن املجــات التــي
صــدرت يف فتــرة الســتينيات ،وإلــى وقتنــا احلالــي ،وتفيــد هــذه املجــات الباحثــن
والدراســن ملــا تتميــز بــه مــن حداثــة معلومــات ،كمــا تتميــز بصدورهــا علــى فتــرات
منتظمــة ،وغيــر منتظمــة بعــض هــذه املجــات متخصصــة يف مجــال معــن وبعضهــا عامة،
وتشــترك املكتبــة بعــدد كبيــرة مــن املجــات العربيــة األســبوعية ،والشــهرية ،وقــد بلغــت
( )60مجلــة ،إال أن قســم املجــات فقــد كثيــراً مــن املجــات التــي مت نقلهــا إلــى مركــز
حمــدي منكــو أحــد املركــز الثقافيــة التابــع لبلديــة نابلــس ،ممــا أدى الــى تلــف وضيــاع
مئــات املجــات القدميــة ،وذلــك بســبب تســرب امليــاه إليهــا ،لــذا طالــب مســؤول قســم
األرشــيف ســابقاً ،هــال البــظ ،بإرجــاع قســم املجــات إلــى أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس.
( ((4أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة  .وثائق  .التعليم واملدارس .صندوق رقم  .27رقم امللف 1947
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ومعظــم هــذه املجــات تدفــع قيمــة االشــتراك فيهــا البلديــة ،عــدا بعــض املجــات
األجنبيــة التــي كانــت تقــدم هدايــا للمكتبــة ،وعــادة مــا توضــع املجــات يف قاعــة
األرشــيف ،وترتــب علــى رفــوف خاصــة بهــا ،بحيــث يتــم عــرض آخــر األعــداد علــى رف
خــاص باملجــات.
أفالم امليكروفيلم
كمــا حتتــوي املكتبــة عــدداً مــن أفــام امليكروفيلــم مللفــات بلديــة نابلــس وســجالتها،
ويوجــد منهــا نســخة يف املكتبــة الهاشــمية يف جامعــة آل البيــت األردنيــة ،حيــث يتضمــن
كل شــريط مــا معدلــه ألفــان وخمســمائة صــورة ألوراق امللفــات املختلفــة لبلديــة نابلــس
خــال احلقبــة 1967-1919م ،وجــاءت هــذه األفــام بعناويــن متنوعــة ،وهــي بأحجــام
مختلفــة ،ولفتــرات متقاربــة ،بعضهــا مختــص مبوضــوع ،أو مبعاملــة شــخص ،أو قضيــة
بعينهــا ،وأخــرى اهتمــت بشــؤون مؤسســة ،أو شــركة يف مدينــة نابلــس أو خارجهــا ،كمــا
احتــوت علــى موضوعــات متفرقــة ،وال يوجــد قاعــدة ثابتــة الختيــار عناويــن هــذه األفــام،
أو لتحديــد الفتــرة الزمنيــة.
وقــد اشــتملت هــذه امللفــات علــى املراســات املختلفــة بــن رئاســة بلديــة نابلــس،
والبلديــات األخــرى يف فلســطني ،وكذلــك بينهــا وبــن متصرفيــة اللــواء واحلاكــم
العســكري العــام البريطانــي أو مديــر الشــرطة أو مديــر دائــرة األوقــاف أو التربيــة يف
مــدن فلســطني ،كمــا احتــوت أيضـاً العديــد مــن االســتدعاءات املقدمــة مــن األهالــي إلــى
رئاســة البلديــة ،باإلضافــة إلــى املراســات بــن ملــوك العــرب ورؤســاء الــدول احلكوميــة
واألجنبيــة ،وخاصــة يف فتــرة النكبــة ،وتكمــن أهميــة هــذه امللفــات يف التعــرف علــى
األوضــاع السياســية والعســكرية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والفكريــة جلميــع مــدن
فلســطني علــى وجــه العمــوم ،ومدينــة نابلــس علــى وجــه اخلصــوص ( ،((4ويوجــد يف قســم
األرشــيف فهــرس لـــ (  )45فيلــم مــن أفــام امليكروفيلــم والتــي مت تصويرهــا مــن قبــل
مؤسســة رمــاء لصاحبهــا املصــور رمــاء جــود اهلل.

رابع ًا :األرشفة اإللكترونية
لقــد ســعى املهتمــون ،يف مجــال األرشــيف والوثائــق ،إلــى تطويــر التقنيــات املســتخدمة
يف قســم األرشــيف ،وذلــك لتطويــر خدمــة األرشــفة والوثائــق ،ملــا لهــا مــن دور ف ّعــال يف
رفــع كفايــة وفعاليــة العمــل يف وقتنــا احلالــي ،والتــي تعتمــد التقنيــة الرقميــة املتمثلــة يف
( ((4القهواني ،حسني(  :)1997وثائق بلدية نابلس  .1967-1919جامعة آل البيت .منشورات جامعة آل البيت .ص7
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األرشــفة اإللكترونيــة بهــدف إتاحــة املــواد املؤرشــفة ملــن يحتاجهــا مــن الباحثــن واملهتمــن
والدراســن( ،((4كمــا تكمــن أهميــة األرشــفة اإللكترونيــة يف احلفــاظ علــى املــواد وحتســن
األداء يف هــذا املجــال ،بحيــث تكــون متاحــة علــى صفحــة مكتبــة بلديــة نابلــس العامــة،
ليســتفيد منهــا الباحثــون واملعنيــون.
ويف عــام 2014م ،خطــت مكتبــة بلديــة نابلــس العامــة خطــوات يف مجــال األرشــفة
اإللكترونيــة للوثائــق التاريخيــة وبعــض الصحــف ،وك ّراســات األســرى وذلــك يف عهــد إدارة
األســتاذ ضــرار طوقــان ،حيــث بلــغ إجمالــي الوثائــق وكراســات األســرى التــي مت مســحها
وأرشــفتها حوالــي ( )26600وثيقــة ،وبلــغ عــدد الصحــف التــي مت مســحها ،وأرشــفتها
حوالــي ( )8صحــف مؤرشــفه منهــا الفجــر ،واجلهــاد ،واجلامعــة اإلســامية ،واليرمــوك،
والدفــاع ،وفلســطني ،وذلــك الســتخدامها بطريقــة غيــر يدويــة تعتمــد علــى احلاســوب مــن
قِ بــل العاملــن علــى النظــام.
ولألرشفة اإللكترونية العديد من الفوائد ،منها:
●تنظيم البيانات بطريقة آلية مما يوفر كثيراً من الوقت واجلهد.
●ضمــان احلفــاظ علــى الوثائــق والصحــف ،وتوفيــر نســخة احتياطيــة يف حــال
تعرضــت ألي تلــف طبيعــي أو بشــري.
● تسهيل الوصول للمعلومة يف الوقت املناسب بأسرع وأقل جهد ممكن.
● زيــادة فعاليــة االطــاع علــى الوثائــق والصحــف املؤرشــفة إلكترونيـاً ،وذلــك بهــدف
االرتقــاء بــأداء املكتبــة مــن خــال مواكبــة التكنولوجيــة.
حيــث قامــت بلديــة نابلــس بتوفيــر التجهيــزات اآلليــة والبرمجيــات املختصــة يف
األرشــفة اإللكترونيــة ،وقواعــد البيانــات الالزمــة لتخــدم عمليــة األرشــفة .
خطــوات األرشــفة اإللكترونيــة يف قســم األرشــيف والوثائــق بالنســبة للوثائــق
والصحــف-:
1.1حتضير الوثائق حسب املواضيع والفترة الزمنية لها.
2.2إدخــال بيانــات العناويــن املتعلقــة بصناديــق امللفــات واألوراق التــي ســيتم تصويرهــا
عبــر قاعــدة بيانــات منجــزة ،ووفــق برمجيــات مختصــة بحيــث ميكــن االســتعالم
( ((4املدادحة ،احمد نافع ( :مرجع سابق) .ص 15

71

عنهــا بالكلمــات املفتاحيــة ،وعرضهــا بســرعة دون التعامــل مــع الوثائــق األصليــة.
3.3تصويــر الوثائــق علــى جهــاز املســح الضوئــي عبــر ماســح ضوئــي  scannerوعبــر
منظومــة مختصــة ،ومراقبــة جــودة التصويــر ،وذلــك بهــدف حتويــل الوثائــق إلــى
ورقــة إلكترونيــة .
 4.4حفظ وتخزين الوثائق يف ذاكرة احلاسوب.
 5.5تصويــر بعــض الصحــف علــى جهــاز ( )scannerخــاص بالصحــف ،إضافــة
إلــى تصويــر بعــض الصحــف القدميــة جــداً بكاميــرة ذات جــودة عاليــة .
6.6االطــاع علــى األرشــيف اإللكترونــي ،أي تبليــغ املســتفيدين لالطــاع عليــه بشــكل
مباشــر أو غيــر مباشــر ،حيــث ســتقوم املكتبــة بتوفيــر طابعــات وجهــاز احلاســوب
وغيــر ذلــك ملشــاركة اآلخريــن لالســتفادة مــن املــواد املؤرشــفة .
اخلامتة
ســلطت هــذه الورقــة العلميــة الضــوء علــى أرشــيف مكتبــة بلديــة نابلــس العامــة،
وعلــى مــدى إســهاماته يف احلفــاظ علــى الوثائــق التاريخيــة كحلقــة ربــط بــن االجيــال،
ومــا مــدى مســاهمته يف احلفــاظ علــى املــوروث الثقــايف للوطــن واملدينــة ،حيــث أن هــذه
الوثائــق حتتــاج ،يف دراســتها ،إلــى معرفــة ودرايــة تامــة ،وهــي تتألــف من تقارير ،ورســائل،
ومذكــرات البلديــة مــع الــدول يف األقطــار العربيــة ،فضــ ً
ا عــن األوامــر والبالغــات
واملراســات وغيرهــا ،إضافــة إلــى اخلطــوات التــي مت جتميــع وتنظيــم هــذه الوثائــق مــن
خاللهــا ،كمــا ســلطت الدراســة الضــوء علــى أهميــة املجــات والصحــف التاريخيــة التــي
ض ّمــت صحف ـاً صــادرة يف فتــرة العشــرينيات والثالثينيــات مــن القــرن املاضــي ،واملــدى
الزمنــي لهــا ،وعلــى الــدور الفعــال الــذي يلعبــه األرشــيف التاريخــي ملكتبــة بلديــة نابلــس
العامــة ،مــن أجــل إتاحــة املجــال ملختلــف فئــات املســتفيدين مــن مؤرخــن ،وأســاتذة،
ودارســن مهتمــن ،وباحثــن محليــن كانــوا أو أجانــب ،لــذا مت االهتمــام بقســم األرشــيف
أكثــر مــن خــال اســتخدام التكنولوجيــا والتقنيــات احلديثــة واملتطــورة يف تســيير وتنظيــم
األرشــيف وإتاحتــه للباحثــن.
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التوصيات
إبــداء اهتمــام أكثــر يف قســم األرشــيف والوثائــق يف ســبيل احلفــاظ عليــه ،حيــث
تكمــن أهميــة الوثائــق يف أنهــا األصــول التاريخيــة النزيهــة ،تُعتبــر منبع ـاً بكــراً وأصي ـ ً
ا
لدراســة العصــر الــذي يبحــث فيــه ،فهــي لُــب الدراســات التاريخيــة ،لــذا يجــب إعــادة
ترميمهــا واحلفــاظ عليهــا .
اتخــاذ التدابيــر التــي يجــب مراعاتهــا للحفــاظ علــى الوثائــق واحملفوظــات ،بحيــث
يجــب توفيــر األجهــزة ،واملعــدات املســتخدمة لهــذا الغــرض ،والعمــل علــى إجــراء التعقيــم
الــدوري للوثائــق ومــكان احلفــظ حتــى يتــم التخلــص مــن احلشــرات والفطريــات ،وحتــى
ال تســبب األمــراض والعــدوى للمســتفيدين.
تثقيــف العاملــن بكيفيــة جتنــب األخطــار التــي تنتــج مــن الوثائــق املخزنــة لســنوات
طويلــة بارتــداء مالبــس خاصــة واقيــة ،وقفــازات أثنــاء التعامــل مــع الوثائــق ،ألن األتربــة
الناجتــة مــن تلــك الوثائــق حتمــل ميكروبــات وجراثيــم غيــر مرئيــة تصيــب العاملــن
بأمــراض صدريــة.
توفيــر طابعــات و أجهــزة احلاســوب لالســتفادة مــن املــواد املؤرشــفة إلكترونيـاً بحيــث
يســتطيع رواد املكتبــة اســتخدام األجهــزة يف جتهيــز أبحاثهــم ،وطباعتهــا .
حتويــل أفــام امليكروفيلــم للوثائــق املوجــودة يف املكتبــة مــن تصويــر امليكروفيلــم إلــى
التصويــر اإللكترونــي.
توفيــر رفــوف خاصــة للمج ـ ّ
ات ،بحيــث تكــون آخــر األعــداد معروضــة علــى الــرف
بشــكل مائــل ،واألعــداد الســابقة حتتــه مرتبــة حســب تاريــخ صدورهــا ،وبعــد جتميــع عــدد
مــن هــذه املجـ ّ
اتُ ،تمــع يف مجموعــات ســنوية علــى شــكل كتــاب.
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.دار الثقافــة 1986،م.
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4 .4صبــري ،بهجــت :ملفــات وأوراق بلديــة نابلــس  .1948 -1918نابلــس :جامعــة
النجــاح الوطنيــة .مركــز التوثيــق واألبحــاث1986 ،م.
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جامعــة آل البيــت  .منشــورات جامعــة آل البيــت 1997،م.
7 .7املدادحــة ،احمــد نافــع :األرشــفة االلكترونيــة .عمــان  .مكتبــة املتجمــع العربــي
للنشــر والتوزيــع2013،م.
8 .8ميــاد ،ســلوى علــي :قامــوس مصطلحــات الوثائــق واالرشــيف :عربــي  -فرنســي-
اجنليــزي .القاهــرة .دار الثقافة1982،م.
9 .9النمــر ،إحســان :تاريــخ جبــل نابلــس والبلقــاء .ط . 2نابلــس :مطبعــة جمعيــة عمــال
املطابــع التعاونية1975 ،م .
1010قائمة باملقابالت
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سجالت بلدية نابلس (غير املنشورة)
أ-سجالت عثمانية  .مضابط وقرارات بلدية نابلس
1.1سجل رقم 1323 .3/27هـ 1905 /م .
2.2سجل رقم 1324 .4/27هـ 1906 /.م .
3.3سجل رقم 1325. 5/27هـ 1907 /م.
4.4سجل رقم  1327. 7/27هـ 1909 /م
5.5سجل رقم 1328 .8/27هـ 1910 /.م .
6.6سجل رقم  1330. 9/27هـ 1911 /م
ب -وثائق بلدية نابلس
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2 .2وثائق بلدية نابلس .رقم امللف . 1924 -1923تاريخ الوثيقة 1949/9/1.م
3 .3وثائق بلدية نابلس .رقم امللف  .7 /21تاريخ الوثيقة 1932/5/16م
4 .4وثائق بلدية نابلس .رقم امللف .1945 - 1935تاريخ الوثيقة 1935/6/12م
5 .5وثائق بلدية نابلس .رقم امللف  . 29/1/ 34تاريخ الوثيقة 1941/ 6/1م
6 .6وثائق بلدية نابلس .رقم امللف  . 8/1/5تاريخ الوثيقة 1946/4/25م
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1212وثائق بلدية نابلس .رقم امللف  .2/11تاريخ الوثيقة 1977/11/3
1313وثائق بلدية نابلس .رقم امللف  . 64/120تاريخ الوثيقة 1962 /5 /106م
1414وثائق بلدية نابلس  .وثيقة بتاريخ 1986/9/22م.
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1515وثائق بلدية نابلس .رقم امللف  .1982/2/11تاريخ الوثيقة 1982/1/20م
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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اسم الصحيفة
األخبار املصرية
االسبوع الرياضي
األنباء
االنباء اإلسرائيلية
االنتفاضة
األهرام
األيام
اجلامعة االسالمية
اجلمهورية املصرية
اجلهاد
احلياة
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صحيفة نابلس
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القدس
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املساء
املسار
املنار
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الوقائع الرسمية الفلسطينية
اليرموك
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