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This research examines the Islam endowments (waqf) in the city of
Nazareth during of the Ottoman era 1810 – 1918. It shows the types
of real estate that were endowed, such as lands, houses, shops, and
khans, as well as money and the beneficiaries of those endowments
(mosques, schools, in addition to the poor in Nazareth.
This research also examines the names of the endowers who were
merchants and religious leaders, khatib, imam, mufti and qadi. The
variety of transaction with endowments are clarified such as
vacancies, exchanges, monopolies and interests, their conditions,
and the different ways of collection income from those endowments
such as tax forming and renting, and the people responsible for
collection income such as merchants, and its effects on the different
social classes in Nazareth.
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األوقاف اإلسالمية يف الناصرة خالل العهد العثماين 1918 – 1810

امللخص:

يتناول هذا البحث األوقاف اإلسالمية يف الناصرة خالل العهد العثماين  1918 – 1810ويبني أنواع
العقارات املوقوفة كاألراضي والدور والدكاكني واخلاانت واجلهات اليت حبست عليها هذه األوقاف
كاملساجد واملدارس والزوااي وعلى الفقراء من أهايل الناصرة .كما يفحص البحث الوقفيات من حيث أمساء
املتولني عليها ومعامالهتا كاالستبدال واحلكر واإلجيار وشروطها وطرق جباية األموال من التجار واألهايل
املستفيدين من األوقاف وأتثري ذلك على الفئات االجتماعي يف الناصرة.
الكلمات املفتاحية :األوقاف اإلسالمية ،مدينة الناصرة ،العهد العثماين.

أمهية البحث
تستند هذه الدراسة على سجالت حمكميت الناصرة والقدس الشرعيتني وإظهار اجلوانب االقتصادي واالجتماعية والعمرانية
ملدينة الناصرة من خالل األوقاف اإلسالمية ،اليت لعبت دوراً ابرزاً ومصدراً مهماً من مصادر التاريخ االقتصادي واالجتماعي يف

املدينة .كما لعبت دوراً مهماً يف حتديد وحصر وتنظيم وضبط العقارات والدور واألراضي وبيان أنواعها وأصحاهبا وقيمتها وإيراداهتا
لصاحل الوقف.
منهجية الدراسةApproach of Study :

اعتمدت الدراسة على املنهج التحليلي معتمداً التسلسل التارخيي لألحداث والتوازن بني الذات واملوضوع ومجع احلقائق

واملعلومات من خالل حتليل الوقفيات واحلجج والرسومات والواثئق ملعرفة كيفية استخراج املعلومات والتأكد من صحتها.
حدود الدراسةBoundaries of Study :

تتمثل منطقة الدراسة مبدينة الناصرة اليت تقع يف وسط اجلليل اجلنويب ،يف منتصف الطريق تقريباً بني البحر األبيض املتوسط

وهنر األردن.

أمهية الدراسةImportance of Study :
تسعى هذه الدراسة إىل سد النقص احلاصل يف الدراسات التارخيية عن األوقاف اإلسالمية يف مدينة الناصرة اليت مت استخدام
سجالت حمكميت الناصرة والقدس الشرعيتني وتتيح وفرة من التفصيالت عن الوقفيات وعالقتها ابحلياة االقتصادية.
إن بعض األوقاف اإلسالمية يف الناصرة أوقافاً خريية خمصصة هلدف ديين أو خريي ينفق من ريعه على املساجد ،والزوااي،
والفقراء ،واحملتاجني .وكان لكل وقف متويل يدير شؤونه أو الدولة .واألوقاف الذرية العائلية اليت حبست على عائلة الواقف وفقاً
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لشروط الوقفية طول حياته مث من بعده على أوالده وأوالد أوالده ،ويف حال انقراض الذرية تتحول األوقاف إىل خريية .واألوقاف
املندرسة وهي املساجد واملقابر والزوااي واملقامات اليت ليس هلا واقف أو متويل.
أظهر القانون العثماين الصادر عام 1858م نوعني من الوقف:
الوقف الصحيح :وهو القائم على أراضي مملوكة ملكاً صحيحاً للواقف حسب تصنيف قانون األراضي.
الوقف غري الصحيح :وهو الوقف القائم على األراضي األمريية واليت متلك الدولة رقبتها بينما ميلك االفراد حق التصرف فيها
واستغالهلا.
انتشرت األوقاف اإلسالمية يف الناصرة خالل العهد العثماين ،ومشلت منشآت عقارية كاخلان ،والدور ،والبيوت ،والدكاكني،
والبساتني ،واألراضي .وكانت من حيث اهلدف أهنا خمصصة للمساجد واملقامات ،كما أهنا مشلت مادة غزيرة تناولت اجلوانب
االقتصادية واالجتماعية والعمرانية .وتفيدان يف التعرف على الفئات االجتماعية داخل اجملتمع النصراوي وتكوينه ومكوانته كمجتمع
متعاون ومتماسك ،وأظهرت أحوال السكان وتطورهم ابشرتاكهم يف وقف وإجيار أمالك األوقاف .كما زودتنا الوقفيات ابلعديد من
أمساء املتولني على األوقاف ،ابعتباره وقف ذري وخريي.
اإلشكاليات:
شكلت األوقاف اإلسالمية يف الناصرة قاعدة رئيسية يف دعم احلياة االقتصادية واالجتماعية ،خاصة األوقاف اخلريية والذرية
اليت ظهرت يف الناصرة خالل العهد العثماين ،وسامهت يف تنشيط احلياة االقتصادية وانعكاسها على احلياة االجتماعية لدى املوظفني
والسكان املستفيدين من ريع األوقاف مثل :املتويل ،الناظر ،املؤجر وغريها من الوظائف اليت ترتبط ابلوقف وعائداته وصرفها على
العمران والرتميم ومصاريف الوقف حسب شروط الواقف.
وبناءاً على ذلك أصدرت الدولة العثمانية قانون األراضي العثماين اخلاص ابألوقاف لتعزيز سيطرة الدولة على مؤسسة
األوقاف وتنظيم إ دارهتا واالشراف عليها لسد الفجوات االقتصادية واالجتماعية بني السكان وحتقيق التكافل االجتماعي والرتابط
الديين جتاه أبناء اجملتمع.
أوالً :مقدمة:
اهتمت الدولة العثمانية ابألوقاف اإلسالمية اهتماماً ابلغاً وبشؤون املؤسسات الوقفية ابلرعاية وإخضاعها للرقابة الشديدة
ملا هلا من أمهية دينية واقتصادية واجتماعية( .نوفل )1883 ،ولعبت دوراً مركزايً يف تنشيط احلياة االقتصادية واالجتماعية والعمرانية.

كما اعتربت مصدراً مهماً من مصادر التاريخ االقتصادي واالجتماعي ،وسامهت يف جتديد وحصر وتنظيم وضبط العقارات والدور
واألراضي وبيان أنواعها وأصحاهبا وقيمتها وايراداهتا لصاحل الوقف .كما أصبح جزءاً مهماً من مظاهر احلياة الدينية السائدة يف الدولة
العثمانية من حيث مواردها اليت مولت وسامهت اسهاماً فاعالً إلعانة العديد من العائالت النصراوية اليت ارتبطوا خبدمتها أو أبخذ
نصيب من مواردها وذلك وفقاً لنوعية الوقف خريايًكان أم ذرايً ،كما أن جزءاًكبرياً من أموال هذا الوقف قد استثمر يف شراء العديد
من العقارات ووظف ابلتايل ابسم الوقف.
ونتيجة لألزمات اليت عصفت ابلدولة العثمانية يف القرن السابع عشر امليالدي واليت عمت مجيع مناحي احلياة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،أدت إىل إصابة األوقاف اإلسالمية بصعوابت مجة .واستيالء كبار رجال الدولة الدينيني واالداريني على
أراض شاسعة ،وسوء اإلدارة والتالعب ابإليرادات الوقفية مما أدى إىل زوال العديد من العقارات الوقفية واختفائها نتيجة استيالء
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مدينة الناصرة من أكثر املدن قداسة يف الداينة املسيحية ،عرفت عند اليهود ابسم املدينة البيضاء املختبئة أسفل جبل ساعري
(النيب ساعني)( .مسارة )1899 ،ترجع يف نشأهتا إىل عصور ما قبل التاريخ ،وذكرت يف العهد اجلديد ابعتبارها املكان الذي نشأ
فيها املسيح عليه السالم ،أخذت تنمو وتزدهر بعد ميالده .وخالل احلروب الصليبية كانت الناصرة خراابً بعد أن دمرها السلطان
بيربس البند قداري سنة 1263م( .الطراونة)1982 ،
ويف العهد العثماين ،اهتم العثمانيون ابلناصرة كثرياً ،وكانت حتظى أبمهية دينية ،واقتصادية ،وعمرانية ،وإدارية .فقد أحلقت
فلسطني ابلدولة العثماين سنة 1517م زمن السلطان سليم األول .وأحلقت ألويتها إدارايً بوالية الشام .وقُ ّسمت إىل سناجق ملحقة
بوالية الشام هي :لواء القدس وغزة ولواء انبلس ،وصفد ولواء السلط وعجلون .ويف سنة 1574م ضمت فلسطني مخسة ألوية هي:
القدس وصفد ،وغزة ،وانبلس ،وعجلون( .عوض)1969 ،
أشارت دفاتر الطابو العثمانية ،دفرت رقم ( )1038لسنة 940ه – 945ه1539 – 1533/م ،أن عدد سكان الناصرة
بلغ حنو ( )475نسمة ،وإمام مسجد واحد ،بينما أشار الدفرت رقم ( )300لسنة 963ه1555/م ،ارتفاع عدد السكان إىل حوايل
( )1000نسمة يف حني وصل عدد البيوت سنة إىل  217بيت ومؤذن واحد ،وخطيب واحد (Bernard, 1976).مما يعين
أن هؤالء كانوا يعملون يف وظائف دينية يف اجلامع من قبل مؤسسة األوقاف يف الدولة العثمانية ،وهذا يشري إىل وجود أوقاف مندرسة
اليت ال واقف أو متويل هلا ،وقد ظهر نظام الوقف اإلسالمي منذ بداية الدعوة اإلسالمية طلباً لرضاء هللا تعاىل يف اآلخرة وكذلك
احياءً لذكرى املسلمون ابلعمل الصاحل يف احلياة الدنيا( .التميمي)1982 ،
عالوة على ذلك ،أن رسومات الرحالة األوروبيني للناصرة منذ مطلع القرن السادس عشر تظهر املسجد يتوسط الناصرة
ابإلضافة إىل املقامات اليت تظهر يف هذه الرسومات وتبدو األماكن الدينية أهنا تعود إىل العهد اململوكي ،وتبدو مئذنة اجلامع طويلة
ومربعة ذات طراز معماري مملوكي .فإذا نظران إىل رسم الناصرة لسنة 1681م ،يظهر اجلامع جبانب كنيسة مار يوسف يف املركز.
ومر مبراحل متعددة من حيث إعادة البناء أو الرتميم
ومبوجب ذلك ،فإن وجود اجلامع يرجع إىل بداية العهد العثماين عام 1517مّ ،
نتيجة الظروف الطبيعية اليت مرت هبا املنطقة مثل :الزالزل أو السيول نتيجة األمطار الغزيرة.

هنا حناول تبين مبدأ التحوالت االقتصادية واالجتماعية والعمرانية من خالل طرح النمو الدميغرايف يف الناصرة منذ فرتة الشيخ
ظاهر العمر الزيداين (( ،)1775 – 1730الصباغ ،بال سنه) ويعود الفضل الرئيس هلذه التحوالت إليه ،فقد عمل كملتزم جلمع
الضرائب على طرباي وصفد خلفاً ألبيه عمر الزيداين ،مث أصبح حاكم اجلليل ،واستوىل على الناصرة عام 1735م ألمهيتها االقتصادية
وخصوبة أراضيها ابعتبارها أهم مصدر للثروة وازدهار التجارة الداخلية واخلارجية ،مث إن الناصرة هي البندر (املركز التجاري) للنابلسية،
ألهنا مورد الشام وعكا وألجل ذلك كانوا يشرتون منها مجيع احتياجاهتم .وقد متتع سكان الناصرة ابألمن واالستقرار يف عهده وهذا
حتول الناصرة من قرية صغرية إىل مدينة حضرية ،فتضاعف عدد سكاهنا أواخر القرن الثامن عشر إىل حنو  1555نسمة.
أدى إىل ّ
هذا التحول ساهم يف تشجيع عدد كبري من السكان االستيطان فيها بعد أن شرع ببناء أهم مشاريعه العمرانية :السرااي
والكنائس – ما عدا املساجد (Mariti, 1792).-كل ذلك ساهم يف صعوده السياسي واالقتصادي وتعزيز مكانة الناصرة
وحتويلها فيما بعد إىل مركز قضاء خيدم القرى اجملاورة ومعظم مدن بالد الشام .أضف إىل ذلك موقع الناصرة االسرتاتيجي عند
الطرف اجلنويب من جبال اجلليل األسفل مشرفة على سهل مرج بين عامر.
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بعض املتولني والنظار القائمني عليها وأصبحت بصورة أو أبخرى ضمن أمالكهم اخلاصة واختفت ابلتايل معامل أوقافها ،كما هو
احلال األوقاف اإلسالمية يف الناصرة( .سجل حمكمة الناصرة الشرعية 1349 ،هـ)
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وتشري املعلومات املستقاة من سجل حمكمة الناصرة الشرعية إىل ظهور عدد من العائالت يف املدينة أواخر القرن الثامن عشر
نتيجة لتلك التحوالت .فعلى سبيل املثال :عائلة الفاهوم اليت تقلدت املناصب الدينية واإلدارية يف الناصرة ،وعائلة إبراهيم اجلرجيس
املسيحية (ت  1777م) الذي امتلك يف الناصرة بيوت ودكاكني واخلان التحتاين الذي أصبح يعرف فيما بعد خبان الباشا ومن
أمالك وقف اجلامع الشريف املعروف ابجلامع األبيض( .سجل حمكمة الناصرة الشرعية)1828 ،
بعد مقتل ظاهر العمر تسلم أمحد ابشا اجلزار ( ،)1804 – 1776والية صيدا وكانت الناصرة تتبع إدارايً هلا ،إذ تراجعت
فرتة االزدهار االقتصادي بشكل ملحوظ بسبب الظروف السياسية اليت مرت هبا املنطقة .أدرك أمحد ابشا اجلزار أمهية الناصرة
االسرتاتيجية واالقتصادية والتجارية وهو ما حفزه لضمها إىل منطقة نفوذه ابعتباره وريثاً لظاهر العمر ،فتحولت مناطق التزام ظاهر
العمر إليه مبوافقة الدولة العثمانية ،واستطاع السيطرة التامة على مشال فلسطني مبا فيها الناصرة .واهتم أبراضيها الزراعية يف سهل مرج
بين عامر وجعلها ملكاً له طيلة حياته( .الشهايب)1904 ،
بذل امحد ابشا اجلزار جهداً كبرياً للتدخل يف شؤون الناصرة بعد أن الحظ التحول الدميغرايف فيها من أغلبية إسالمية إىل
أغلبية مسيحية .وطلب من بعض العائالت املسلمة القدوم والسكن يف الناصرة ،منها عائلة الفاهوم ،إذ أرسل أمراً إىل الشيخ أمحد
النيين ،الذي عاش يف قرية نني قضاء الناصرة سنة 1791م أبن يستوطن يف الناصرة ،وعيّنه قاضياً حملكمة الناصرة الشرعية ،واليت
كانت إدارهتا مرتبطة يف اجلامع الشريف ،واستمر يف وظيفته حىت وفاته سنة 1808م ،وتسلم القضاء من بعده ابنه الشيخ عبد هللا
بن أمحد النيين الشافعي.
سعى املسلمون إىل احلصول على دعم أمحد ابشا اجلزار ،لزايدة قوهتم الدينية واالقتصادية والسياسية بعد ضعفها زمن ظاهر
العمر .وأصبحوا يزامحون على السلطة السياسية وإقامة مراكز دينية يف الناصرة خاصة إعادة بناء اجلامع واليت تظهر وجوده الرسومات
املنقولة للناصرة سنة 1631م1681 ،م1757 ،م للرحالة األوروبيني ،يف ابطن الناصرة ،ولكنه أمهل خالل فرتة ظاهر العمر ومل
يكن صاحل للعبادة .وقد مسح للمسلمني الصالة يف أحد بيوته.
إن املعلومات أعاله تتناقض مع ما ورد يف كتاب " اتريخ والية سليمان ابشا العادل" الذي يشري إىل أن بناء اجلامع يف
الناصرة سنة 1227ه1812/م ،وعمر له منارة ورتب له أوقافاً كافية ملصاريفه ووىل عليه الشيخ عبد هللا الفاهوم قاضي الناصرة،

(العورة )1936 ،بينما أشارت وقفية زاوية أيب مدين الغوث يف الناصرة أن الشيخ عبد هللا الفاهوم كان وكيل إجيار الوقف.

كما أشار كتاب " اتريخ الناصرة " للقس اسعد منصور ،بناءً على قراءته ،أن اجلامع بُين بني سنة  1805و1808م،
استناداً على ما كتبه يعقوب فرح بتاريخ 1857م يقول " :مل يكن للمسلمني جامع إىل أايم سليمان ابشا جاء علي ابشا نفسه إىل
عمر عبد هللا ابشا
الناصرة وذلك منذ أربعني سنة ونيف وشاد هلم اجلامع واملأذنة جبوار سراية ظاهر العمر ،وأوقف له كرم زيتون مث ّ
اخلان القدمي اخلارب وأوقفه للجامع ايضاً" (وهو اخلان املعروف اآلن خبان الباشا) .وهناك أمر من علي ابشا إىل مشايخ الناصرة أن

يعطوا اخلطيب وخادم اجلامع ثالثة فدادين من غري مريي بتاريخ 1228ه1813/م .ويف اجلامع بالطة حمفور عليها اتريخ بنائه سنة
1226ه1811/م ،على أن هذا أيضاً متأخر عن اتريخ بنائه بدليل ما أييت يف السجل الشرعي (املعروف ابلسجل الفاهومي)
ص " 305وجه حتريره قد صح اننا تسلمنا اجلامع وداره ودكاكينه من احلاج قدوره بعد موت احلاج أمحد الغماري يف غرة مجادى
الكائن من شهور سنة 1223ه1808/م والدكاكني ستة منهم واحد هو الذي يف ابب دار مصطفى عبد القادر كان خارابً حني
تسلمناه وقد عمرانه يف غرة شعبان سنة 1224ه1809/م" .ويعتقد اسعد منصور أبن كاتب هذه العبارة الشيخ عبد هللا الفاهوم.

(منصور)1924 ،
يالحظ من خالل هذه احلجة أن اجلامع (املعروف ابجلامع األبيض) كان قائماً قبل سليمان ابشا العادل (1804م) وعلي
ابشا ( 1814م) ،حيث كان ضمن وقف زاوية أيب مدين الغوث يف الناصرة ،وأن متويل الوقف قام بتسليم اجلامع وداره ودكاكينه
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الشرعية)1828 ،
يالحظ من خالل هذا املرسوم أن صاحب اخلان التحتاين (املعروف خبان الباشا) إبراهيم اجلرجس من مسيحيي الناصرة،
ويتبع لطائفة املوارنة اليت قدمت من لبنان خالل فرتة األمري فخر الدين املعين الثاين (1635 – 1620م) .وأشار سجل الناصرة
الشرعي إىل امتالكه خان الناصرة التحتاين .وهذا يشري إىل أنه كان من أصحاب األمالك والعقارات ،ومن كبار التجار يف الناصرة
خالل فرتة ظاهر العمر .وبعد تسلم أمحد ابشا اجلزار السلطة ،صادر أمالك مسيحيي الناصرة ،ومن ضمنهم أمالك إبراهيم اجلرجس.
وعندما تسلم عبد هللا ابشا والية صيدا (1831 – 1819م) ،ق ّدم ورثة إبراهيم اجلرجس اسرتحاماً حملكمة الناصرة الشرعية ،وبعد

التحقق من صحة ما ورد يف االسرتحام وافقت احملكمة على إعادة ممتلكات إبراهيم اجلرجس (مبا فيها اخلان التحتاين) إىل ورثته وهم:
أربعة أوالد حنا ويوسف وواكيم وجربائيل.
تركزت األوقاف اإلسالمية يف ابطن الناصرة حيث األنشطة االقتصادية والتجارية وهذا ما جعلها تشهد حتوالً اقتصادايً
وعمرانياً منذ بداية القرن التاسع عشر وازداد عشية النصف الثاين منه ،بعد أن شهدت الناصرة جذب أعداد كبرية من السكان عن
طريق هجرات داخلية وخارجية ،اقتصادية ودينية ،بدأ العديد منهم وبدافع ذايت وديين واقتصادي ابالستقرار يف الناصرة والعمل يف

اجملاالت :االقتصادية ،الدينية ،والتجارية واملسامهة يف هذه التطورات.
اثلثاً :عرض عملية مسح وتوثيق لألوقاف اإلسالمية يف الناصرة
أشارت دفاتر الطابو العثمانية ورسومات الرحالة األوروبيني وسجل حمكميت الناصرة والقدس الشرعية إىل وجود أوقاف
اسالمية .ويستطيع الدارس حتديد أوقاف الناصرة ويتضح أهنا اشتملت على مساجد ومقامات ومقابر وخان ودور ودكاكني وأراضي،
ومن هذه األوقاف:
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جتدر اإلشارة ،أن أمحد ابشا اجلزار بعد فشل احلملة الفرنسية على فلسطني سنة 1798م ،قام مبصادرة أمالك التجار
املسيحيني يف الناصرة بعد أتييدهم للحملة الفرنسية ،ومن التجار الذين متت مصادرة أمالكهم إبراهيم اجلرجيس (ماروين امللة) يف
 23رمضان سنة 1242ه 1828/م ،صاحب اخلان التحتاين وسجلت يف سجل حمكمة الناصرة الشرعية احلجة التالية " :قدوة
النواب املشرعني انيب (انئب) الناصرة حاالً الشيخ عبد هللا أفندي الفاهوم زيد فضله وقدوة االماثل واالقران متسلمنا حاالً خليل
آغا زيد قدره بعد السالم التام املنهي اليكم تقدم لنا عرض حال من ورثت (ورثة) إبراهيم اجلرجس الذمي من رعاايان يف الناصرة
ينص أبن ملورثهم املسفور اخلان التحتاين الكاين (الكائن) ابلناصرة ومقدماً يف زمن املرحوم اجلزار انضبط اخلان جلانب املريي واسرتمحوا
من طرفنا ارجاعه فأمران ابلكشف على دفاتر خزينتنا فنوجد (فانوجد) اخلان املرقوم داخل قلم املريي"( .سجل حمكمة الناصرة

Volume: 4

سنة 1223ه1808/م .ومن شروط وقفية زاوية أيب مدين الغوث أن يكون مجيع متويل الوقف من املغاربة .ومن مطالعة وقفية مري
مريان علي ابشا سنة 1228ه1813/م ،مل يذكر أن علي ابشا له أوقاف يف الناصرة ،وإمنا االعتماد حسب الرواية الشفوية اليت
ذكرها اسعد منصور يف كتابه (اتريخ الناصرة) " ،ان سبب بناء هذا اجلامع أن علي ابشا كان مرة يف الناصرة حييط به وجهاء الناصرة
املسلمني فقال هلم أليس بينكم من فيهم الكفاءة لبناء جامع فقال له امحد أبو زريقة -من البياطرة – ان كل واحد منا قادر على
بناء جامع وإمنا اجر بنائه حمفوظ ألفندينا .فسر من جوابه وشرع ببناء هذا اجلامع على نفقته"( .منصور )1924 ،وبعد وفاة علي
ابشا ( 1814م) ،حل حمله عند سليمان ابشا ابنه عبد هللا ابشا الذي رمم اخلان التحتاين ووىل الشيخ امني الفاهوم على اجلامع
وأوقافه وخيلفه يف التولية كبري ساللته.
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 جامع الناصرة (املعروف ابجلامع األبيض)يعترب من أهم املباين واملظاهر العمرانية الرئيسية يف الناصرة ،اليت تعترب روح وجوهر العقيدة اإلسالمية .فهو مبىن أنيق ومجيل،
وله مخس قناطر مقوسة على اجلوانب ،وحماطة جبدار بشكل جيد ،وله قاعة مفروشة يتوسطها مئذنة طويلة تنتهي هبالل ابرز بنيت
على الطراز املعماري العثماين ،يرتفع اجلامع يف وسط املدينة ،احملاطة أبشجار السرو الباسقة ولوهنا الداكن( .روجرز)2013 ،
يتكون اجلامع من مبىن بسيط حييط بساحة مفتوحة مستطيلة الشكل ،مع ترتيب داخلي من األعمدة ،حيث تقام فيه
الصلوات اليومية هلل تعاىل ،ويف وسطه الفناء أو ساحة اجلامع يتوسطه ينبوع ماء للوضوء ،وقبة تسندها أكتاف ويف الداخل صحن
اجلامع الذي حيتوي على احملراب املتجه حنو القبلة (الكعبة املشرفة) ،ويرتكز على ستة أعمدة مربعة ،واملنرب على ميني احملراب حيث
خيطب اخلطيب يف املصلني .وللجامع ابابن أحدمها من جهة الشمال واآلخر من جهة الشرق)1876 ،K.Baedeker( .
بُين اجلامع قبل فرتة العهد العثماين ،وخالل فرتة ظاهر العمر أُمهل ومل يكن صاحل للعبادة وعند جميء امحد ابشا اجلزار أُعيد

ترميم اجلامع ومت تعيني الشيخ امحد النيين الشافعي انئباً للشرع يف حمكمة الناصرة الشرعية.

 اخلان التحتاين (سجل حمكمة الناصرة الشرعية )1828 ،املعروف ب (خان الباشا):يُعتقد أن اخلان قد مت بناؤه يف بداية الفتوحات اإلسالمية قبل العهد العثماين ،وذلك من خالل رسومات الرحالة األوروبيني
فعاالً خالل فرتة ظاهر العمر ،ولعل
يف القرن السادس عشر اليت تشري لوجود خان يف الطرف اجلنويب للناصرة .ويبدو أن اخلان كان ّ
ذلك ما قصده ميخائيل الصباغ يف خمطوطته " اتريخ ظاهر العمر" ،أن الناصرة كانت بندراً (مركزاً جتارايً) للنابلسية لكوهنا مورد
بضاعة الشام وعكا 3.ونستدل على هذا من خالل حجة يف السجل الشرعي عام 1828م واليت تشري أن ملكية اخلان تعود لتاجر
كبري ومن أعيان الطائفة املارونية يف الناصرة (إبراهيم اجلرجس) .وخالل فرتة اجلزار قام مبصادرة اخلان ومجيع أمالكه من الدكاكني يف
الناصرة( .سجل حمكمة الناصرة الشرعية)1820 ،
يعترب اخلان من أهم العقارات الوقفية مجيعاً وتكون يف البداية من طابق واحد واُضيف إليه طابق آخر قام ببنائه سعيد بيك
الفاهوم عام 1915م ،وأدخله يف ملكه وصار يؤجرها( .اجمللس االسالمي االعلى )1349 ،وحيتوي على ستة وعشرون حمل
(عقود) علوي وسفلي ،منها ستة حواصل (عقود)على الطريق العام وثالثة عشر ابيكة وساحة مساوية.
 الدكاكني:دكانتان جبوار اجلامع الشريف ،ودكانة يف سوق احلدادين جبوار دير راهبات الناصرة ،والدكان القبلي وكان بيد احلداد ايب
يوسف اجلرجس ،ودكان بيد الشييت (مشال اجلامع) ،ودكان بيد ابن عطية ،ودكان بيد الشيخ أمني الفاهوم ،دكانة خليل أبو نوفل
(مسيحي من طائفة الروم) أوقفها وقفاً ذرايً على الصخرة املشرفة واحلرم اإلسالمي الشريف يف القدس الشريف.
ابإلضافة إىل سبع دكاكني يف سوق اخلواجات يف الناصرة موقوفة على زاوية ايب مدين الغوث وهي :الدكانة األوىل بيد إبراهيم
ارشيد ،الدكانة الثانية بيد أوالد إبراهيم القربصي ،الدكانة الثالثة تقع جنوب الدكانة الثانية ومشال كنيسة الكاثوليك (اجملمع) ،الدكانة
الرابعة واخلامسة سكن السيد امني الفاهوم ،الدكانة السادسة سكن موسى احلداد ابإلجيار ،الدكانة السابعة سكن إبراهيم أبو نوفل.
ويستدل من السجل الشرعي أن أوالد إبراهيم القربصي امتلكوا الدكاكني يف سوق اخلواجات( .حمكمة الناصرة الشرعية)1874 ،
 الدور (البيوت):دار جبوار اجلامع ،بيت يقع بني اجلامع وكنيسة مار يوسف ابحمللة الشرقية( ،سجل حمكمة الناصرة الشرعية ،)1908 ،بيت
عيسى بن سامل دغش الكائن مبحلة السروجية( ،سجل حمكمة الناصرة الشرعية1293 ،ه1876/م) ،بيت خضرا املصري زوجة
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 األراضي:أراضي الوقف هي األراضي اليت يتم حبسها ومنافعها ورصد ريعها على جهة معينة حسب الشريعة اإلسالمية ،كاإلنفاق
على الفقراء واملساكني واملساجد أو على جهة معينة حسب شروط الواقف .وتقسم أراضي الوقف إىل أوقاف صحيحة وهي األراضي
اليت تعود ملكيتها للواقف ويتم وقفها على جهة خريية حسب الشريعة اإلسالمية .وأوقاف غري صحيحة وهي األراضي األمريية اليت
أوقفها السالطني على جهة من اجلهات اخلريية( .خنلة)1938 ،
ومن األراضي الوقفية يف الناصرة:
كرم زيتون اجلامع ،البستان ويقع على طريق اكسال ،أرض العالق ،حاكورة أوقفها أبو زيد واخوته وفخر أقرانه احلاج علي
آغا شاذيل ،لدفن موتى املسلمني( .سجل حمكمة الناصرة الشرعية  )1819 ،قطعة أرض مساحتها مخسون دومناً أوقفها خليل أبو
نوفل وقفاً ذرايً للصخرة املشرفة واحلرم اإلسالمي الشريف يف القدس.
 املقامات(G.Schumachar): مقام النيب ساعني:يدعى مقام النيب ساعني ،ويف الواثئق العثمانية سيدان سعيد( ،انمه1309 ،ه1891/م)
وقد ورد يف دفرت الطابو أرض مريي جبل ساعني يقع على جبل ارتفاعه حوايل  530مرتاً مشال غرب الناصرة ،ويدعى اجلبل
الشمايل نيب هللا ساعني عليه السالم ،وسفح جبل حضرة سيدان نيب هللا اليسع عليه السالم( .دفرت طابو قضا سي دائمي دفرتي،
1304ه1886/م)( .سجل حمكمة الناصرة الشرعية1289 ،ه1872/م) كان مهجوراً خالل العهد العثماين فالقائم منه احلائط
اجلنويب واحملراب .وقد رمم املقام خالل احلرب العاملية األوىل من قبل احلكومة العثمانية واستخدم كنقطة مراقبة للجيش.
تبلغ أراضي جبل النيب ساعني حنو  500دومناً ،وهي أرض مريي من األوقاف املندرسة ،ويف رسالة بعثها مأمور أوقاف اللواء
الشمايل إىل حمامي األوقاف يعلمه أن بعض األشخاص من أهايل الناصرة وضعوا يدهم على أراضي وقفية املعروفة أبراضي النيب
ساعني  .وكان املأمور قد أخرج خريطة من دائرة طابو الناصرة موقعة من قبل مدير معارف والية بريوت وبعض قرارات صادرة من
جملس إدارة الناصرة وقيد ويركو وبعض شهادات من قبل خمتارين واختيارية الناصرة مجيعها تساعد على اثبات حقوق األوقاف يف
تلك األراضي .وكنت قد قدمت هذه األوراق للمديرية العامة .ومل تقام الدعاوي ضدهم األمر الذي أدى إىل جرأة الكثريين يف
اغتصاب األراضي .ومل يبق من األراضي سوى القليل حول مقام النيب ساعني بعد أن مت نقل  213دومناً أراض وقفية للنيب ساعني
إىل ملكية دير السالزاين وبلدية الناصرة .فقد اشرتى بلوين مؤسس ميتم السالزاين سنة1892م  10دومنات ،وكان رئيس البلدية
آنذاك علي آغا األسعد .ويف سنة 1902م حتولت األراضي الوقفية بوا سطة جملس القضاء إىل أراض حملولة ميكن بيعها .ويف سنة
1905م أُعيدت األرض الوقفية (غنيم)2003 ،؛ (كتاب مأمور اوقاف اللواء الشمايل.)1936 ،
 مقام (مسجد) األربعنييقع املقام يف اجلزء الشمايل من املقربة اإلسالمية الشرقية ،كما هو ظاهر يف أول خارطة ملعامل الناصرة عام 1869م .تبلغ
مساحته حنو  6دومنات و 835مرتاً .وقد زار الرحالة العرب واملسلمني ووصفوا الناصرة وهبا دار مرمي ابنة عمران ومقام األربعني.
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إىل دار يف سوق اخلواجات موقوفة على زاوية ايب مدين الغوث يف الناصرة.

Volume: 4

موسى الناطور املصري ويقع جنوب اجلامع ،بيت احلاج إبراهيم العايدي ،دار وقف للصخرة املشرفة ،البيت الغريب بيد أمحد السياغ،
البيت الشرقي بيد يونس أبو عيانة ،اخلشة الغربية بيد محدة زوجة أبو عيد ،اخلشة اجلوانية بيد حجاب املصري ،العقود بيد احلليب،
بيت جبوار دار يعقوب طنوس ،دار اصلييب( ،سجل جمكمة الناصرة الشرعية  )1875 ،الدار اجلديدة والدار القدمية ،دار احلاج
إبراهيم الفايد ،الدار واألرض املبنية عليها جبانب بشارة حتحوت وراجي احلكيم ،دار إبراهيم عساف( ،سجل حمكمة الناصرة الشرعية
 )1814 ،دار موسى ابن الشيخ حممد الزعيب جبانب مسجد (مقام) األربعني( ،سجل حمكمة الناصرة الشرعية  )1879 ،ابإلضافة
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ويظهر من خالل احلجة الشرعية املؤرخة عام 1297ه1879/م ،أن هناك اعتداء مستمر على املسجد (املقام) مما دفع الشيخ
حممد أمني الفاهوم أن يقوم ابنه ببناء حمل للسكن من جهة القبل ،بينما يقوم موسى ابن الشيخ حممد الزعيب أن يبين حمل من اجلهة
الشمالية وذلك ملنع التعدي على املسجد وسور املقربة ،ورغم ذلك استمر االعتداء على املقربة وأصبحت عرضة لدخول السابلة
واخلروج منها ومرتعاً للحيواانت وحمالً لرمي القاذورات مما عرض كرامتها لالمتهان( .سجل حمكمة الناصرة الشرعية)1879 ،
 مقام شهاب الدينيقع املقام جنوب الناصرة وشرق خان الناصرة (خان الباشا) ،وتبلغ مساحته حنو  250مرتاً مربعاً .وشهاب الدين هو ابن
اخت صالح الدين األيويب ،اشرتك معه يف حروبه ضد الصليبيني واستشهد يف الناصرة ودفن يف املقام ،واعترب من األوقاف اإلسالمية
اخلريية وأُوقف عليه أربعة دكاكني تقع إىل الغرب من املقام( .أوقاف اللواء الشمايل)1932 ،
 مقام ويل هللا الشيخ عبد الصمد:يقع املقام ضمن قصبة الناصرة ،مبحلة اإلسالم الغربية( ،سجل حمكمة الناصرة الشرعية )1874 ،البالغ مساحته  123مرتاً

مربعاً احملدودة مشاالً طريق ،جنوابً راهبات النصارى ،شرقاً وغرابً راهبات النصارى( .أوقاف اللواء الشمايل)1946 ،

 مقام الشيخ عامر:يقع ضمن قصبة الناصرة بلوك  ،22قسيمة  9البالغ مساحته  79مرتاً مربعاً احملدود مشاالً طريق ،جنوابً إبراهيم البيطار ،شرقاً
سليم اخلوري ،غرابً طريق .رممه مأمور نفوس الناصرة حسني بيك أابظة سنة 1911م ،وهو عبارة عن ضريح ألحد األولياء الصاحلني.
(أوقاف اللواء الشمايل)1946 ،
تعد مجيع املقامات يف الناصرة أوقافاً إسالمية خريية وكانت هناك حماوالت لنقل جزء من أمالكها إىل جهات غري إسالمية.
 املقابر:يوجد يف الناصرة مقرباتن للمسلمني خالل العهد العثماين( ،سجل حمكمة الناصرة الشرعية )1874 ،واحدة تقع ضمن
قصبة الناصرة حبارة العني بلوك رقم  22وقسيمة رقم  62مساحتها  6دومنات و 987مرتاً مربعاً ،أما الثانية تقع غرب الناصرة حبارة
اسبنيويل ابحمللة الغربية ،بلوك رقم  18وقسيمة رقم  ،25مساحتها دومناً واحداً و 388مرتاً مربعاً( .أوقاف اللواء الشمايل)1946 ،
رابعاً :حتليل ومناقشة لبعض الوقفيات يف الناصرة
وزارة األوقاف اإلسالمية يف إسطنبول من صالحياهتا اإلشراف على األوقاف واملقدسات ،وما يتعلق هبا من مساجد،
مقامات ،مقابر ،وزوااي ،وملحقاهتا وتوابعها من األوقاف اخلريية والذرية واملندرسة املنقولة والغري منقولة واإلشراف عليها .ومن شروطها
أنه ال يباع ،وال يشرتى وال يوهب وال يستوهب وال يدخل يف ملك أحد وال يبدل وال يستبدل وال يرهن وال يسرتهن( .احلزماوي،
 )1998ومن األركان األساسية للوقفيات:
اسم الواقف :وغالباً ما يكون من رجال الدولة أو أحد أفراد املسلمني أقاموا األوقاف ملصاحل خمتلفة ،اليت خصصت ريعها
إىل مصاحل املساجد واخلاانت ،والزوااي ،واملدارس ،واألضرحة.
شروط الوقف :من شروط الوقفيات أن يصرف ريعها على مصاحل الوقف.
اتريخ إقامة الوقف :ورد اتريخ إقامة الوقف من النص األصلي للوقفية يف السجل الشرعي.
أمساء الشهود :يشهد القاضي بصحة النص مث اشهادات الشهود واتريخ الوقفية.
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تبدأ الوقفية بعبارة " احلمد هلل الذي ندب إىل فعل اخلريات  "...مث تذكر اسم الواقف عبد هللا ابشا (1831 -1819م)،
وايل اايلة صيدا أسبق أنه وقف وتصدق ابخلان الكائن يف داخل الناصرة من أعمال عكا على جامع سعادة والده املرحوم علي ابشا
الكائن يف الناصرة كذلك وقفاً صحيحاً.
نالحظ أن الواقف من رجال الدولة العثمانية تسلم والية صيدا بعد وفاة سليمان ابشا العادل ( .)1819 -1804يشرتط
يف الوقف الصحيح أن الواقف ميتلك املوقوف ملكاً صحيحاً حسب تصنيف نظام الطابو .ويتبني من خالل سجل حمكمة الناصرة
الشرعي أن اخلان ملك للسيد إبراهيم اجلرجس ،وأن عبد هللا ابشا قد أرجع اخلان لورثة إبراهيم اجلرجس بعد أن صادره اجلزار .كما
أن والده علي آغا اخلزندار (ت  ،)1814مل يذكر يف وقفيته أن له أوقاف يف الناصرة.
أشارت الوقفية إىل شروط الوقف ،أن يبدأ ريعه بعمارة اخلان ومجيع لوازمه وعمارة اجلامع ولوازمه من اجرة خطيب وامام
وخدام وزيت ،وفراش ،وأابريق ،ومقشة.
أما املتويل والناظر فهو حضرة الفاضل الشيخ عبد هللا الفاهوم النيناوي مدة حياته ويتم من بعده أوالده األرشد فاألرشد وهلم
جرا ،وإذا مل يوجد ذكور ابألرشد من البنات.
يعود اتريخ إقامة الوقف يف  25مجادى اآلخر سنة 1267ه1850/م.
الشهود :الشيخ إبراهيم العجلوين ،السيد عبد هللا نور هللا ،حممد أفندي رمضان الربوين ،أمحد آغا اجلبالوي ،السيد امحد
احلموي القبيين ،حممد آغا بن سليم آغا ومعتوق سليمان ابشا .املقر مبا فيه الفقري عبد هللا وايل عكه اسبق.
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 -وقفية زاوية ايب مدين الغوث يف الناصرة:

تبدأ الوقفية خبتم قاضي القدس الشرعي امحد راقم 1275ه وبعبارة " ابجمللس الشرعي احملرر املرعي اجله تعاىل لدى سيدان
وموالان العامل الكبري العامل التحرير"...
اسم الواقف :زاوية أيب مدين الغوث الكائنة يف القدس الشريف وهي احدى الوقفيات اليت تعود لزاوية أيب مدين ابلقدس
ويالحظ أهنا وقف خريي خمصصة لزاوية أيب مدين الغوث الكائنة يف القدس الشريف .وهي عبارة عن منشآت جتارية يف سوق
اخلواجات يف الناصرة ،يصرف ريعها على الزاوية املذكورة واملغاربة املقيمني يف القدس الشريف أو على املنشآت ذات النفع العام
كاجلوامع واملدارس والدكاكني وسائر أعمال الرب والتقوى(Raymond, 1984).
شروط الوقف :أشارت الوقفية أن إدارة الوقف تكون بيد متويل الوقف احلاج امحد املغريب املشهور ابلغماري الذي توىل
االشراف املباشر على الوقف وعمارته وعلى مصاحل الزاوية.
اتريخ تسجيل الوقف :يعود حترير وتسطري وتسجيل الوقفية شرعاً بتاريخ اليوم احلادي عشر من شهر ربيع األنور سنة تسع
وسبعني ومائتني وألف املوافق ألف ،ومثامنائة ،واثنان ،وستني .نقالً عن حجة مسجلة يف سجل حمكمة القدس الشرعية رقم (،)340
ص.894
شهود األصل :الشيخ امحد أفندي الزعيب ،حممد آغا بن إمساعيل آغا اهلواري ،الشيخ حسن أفندي املهتدي ،إمساعيل بن
حممد ابوعزيزة ،مجيعهم من الناصرة الطاعنني ابلسن.
شهود الفرع :الشيخ بكر أفندي أبو السعود اخللويت ،الشيخ حممد أفندي الدنف ،السيد حممد بيك الصاحل ،السيد عبد
املعطي قطينة ،الشيخ عبد هللا أفندي الشاكر احلسيين ،السيد عبد السالم أفندي النشاشييب ،احلاج رشيد أفندي النمري ،السيد
سعيد اجلاعوين ،السيد رشيد الشعباين....
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اسم الواقف :زاوية ايب مدين الغوث يف الناصرة ،ومتويل الوقف احلاج امحد الغماري املغريب وقد ورد امسه يف وقفية زاوية ايب
مدين الغوث يف الناصرة .وتسلم الوقف من بعده احلاج قدورة.
اتريخ احلجة :ورد اتريخ إقامة احلجة من النص املصور للسجل الشرعي يف غرة مجادى الثاين الكائن من شهور سنة
1223ه1808/م.
 أوقاف اجلامع:دار الوقف :وقد متت عملية استبدال دار وقف اجلامع بدار وقف تراسانطه( .احملكمة الشرعية يف الناصرة)
ستة دكاكني مؤجرة وهم عامرات مجيعا .ومن خالل سجل حمكمة الناصرة الشرعية يتبني لنا مقدار األموال اليت جتىب من
هذه الدكاكني وقيمة اإلجيار واملستأجرين( .سجل حمكمة الناصرة الشرعية1299 ،ه1881/م)
هذا يشري أن اجلامع وأوقافه مت إنشاؤه قبل عام 1808م ،خالل فرتة امحد ابشا اجلزار .وأهنا وقف خريي على زاوية ايب
مدين يف القدس .ومت تعيني مجيع املتوليني من املغاربة ،كانوا حيضرون إىل الناصرة ويقومون بتأجري الوقف ،وتوكيل عبد هللا الفاهوم
ابإلجيار ( ،)1838 – 1753وبعد وفاته وّكل ولده أمني أفندي الفاهوم ( ،)1884 – 1795وقد أشار دفرت أوقاف والية صيدا،
لواء عكا ،قضاء الناصرة ،أن الشيخ أمني أفندي الفاهوم تقلد منصب إمام جامع شريف الناصرة وكان يتقاضى معاش  12غرش،

620

Huseein MANSOUR

ابإلضافة ملعاش مؤذنني  10غروش ،وخدام  5غروش( .أرشيف رائسة الوزراء اسطنبول) وختصيص ايراد الوقف على املغاربة املسلمني
يف القدس والناصرة أصحاب الطريقة املدينية.
وقف دار إبراهيم الفايد:

اسم الواقف :احلاج إبراهيم الفايد وقف داره الكائنة يف ابطن الناصرة املشتملة على عقدين وليوان وصحن دار وبريين ،وقفاً
صحيحاً شرعياً مؤبداً ال يباع وال يورث وال يوهب.
شروط الوقف :شرط الواقف أن اجرة الدار املذكورة تصرف أوالً على ما يلزم للدار من الرتميم وما بقي يصرف على مصاحل

املسجد الشريف ،ليكون له من الصدقة اجلارية عليه ،فإن خرب املسجد أو تعذر الصرف عليه يكون الباقي للفقراء...

اتريخ إقامة وتسجيل الوقف :ورد اتريخ الوقفية نقالً عن حجة من سجل الناصرة الشرعي ،حرر يف شهر شوال سنة
1248ه1832/م.
الشهود :الشيخ حممد اخلطيب ،محد أبو محد ،امحد الطه ،حسن أبو سقر ،الشيخ اعبيد الزعيب ،محود الصبح ،علي الناصر
ويوسف الفايد.
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 -وقفية خضرة زوجة موسى الناطور املصري:
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اسم الواقف :خضرة زوجة موسى الناطور املصري أوقفت بيتها وملحقاهتا الكائن يف ابطن الناصرة يف جوار دار اجلامع من
جهة القبلة ،وتصدقت به إىل جامع الناصرة ،وقفاً صحيحاً شرعياً مؤبداً ال يباع وال يوهب وال يورث.
شروط الوقف :تصرف منافع الوقف يف مصاحل اجلامع الشريف ليكون هلا من الصدقة اجلارية ،فإن خرب املسجد وتعذر
الصرف عليه ينتقل الوقف اىل الفقراء واملساكني.
اتريخ تسجيل الوقفية :ورد اتريخ إقامة الوقف من النص املصور للسجل الشرعي ،حرر يف شهر حمرم احلرام خال منه ثالثة
عشر ليلة سنة 1247ه1831/م.
الشهود :حيي احلاج من اكسال ،ال شيخ حممد الفاهوم ،حممد أبو زيد ،عبد القادر املصطفى ،علي املصطفى من اكسال،
حممد الكنعان ،اسعد ابن أبو ايسني وسعد بريقدار.
تشري هذه األوقاف اإلسالمية إىل التطور االقتصادي والعمراين والتجاري للناصرة منذ بداية القرن التاسع عشر وتركزت يف
ابطن الناصرة حيث األنشطة االقتصادية والتجارية وهذا ما جعلها تشهد حتوالً اقتصادايً وعمرانياً منذ بداية القرن التاسع عشر وازداد
عشية الن صف الثاين منه ،بعد أن شهدت الناصرة جذب أعداد كبرية من السكان عن طريق هجرات داخلية وخارجية ،اقتصادية
ودينية ،بدأ العديد منهم وبدافع ذايت وديين واقتصادي ابالستقرار يف الناصرة( .اهلجرة1330 ،ه1912/م)
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اخلالصة والنتائج:
من خالل استعراضنا لألوقاف اإلسالمية يف الناصرة ( ،)1918 – 1810نستخلص أبن الدولة العثمانية كان هلا دور
واضح يف نشأت ومنو األوقاف اإلسالمية متمثلة ابملساجد واملقامات واملقابر والبيوت واملقابر والزوااي اليت مت عرضها .يتضح من
ذلك أن عدد سكان الناصرة تضاعفوا خالل العهد العثماين ،وسامهوا إبجياد هنضة عمرانية موسعة يف الناصرة مشلت املنشآت الوقفية
اليت يرجع اترخيها إىل بداية العهد العثماين.
تساعد الوقفيات يف عملية فهم عالقة الوقف ابحلياة االقتصادية واالجتماعية ،وتساهم يف حتسني األنشطة االقتصادية لفئة
حمددة من جتار الناصرة مبسامهتهم يف دفع النشاط االقتصادي والتطور العمراين ،وظهر ذلك واضحاً يف ختصيص األموال إلصالح
وترميم أمالك الوقف واملنتفعني من ريعه.
ساعدت األوقاف اإلسالمية على االهتمام إبنشاء وترميم املباين املوقوفة لزايدة الريع املوقوف وكثرة املباين املوقوفة ومحايتها
لصاحل املنشآت الدينية.
لعبت األوقاف دوراً ابرزاً يف بناء وتطور املدينة العمراين ،إذ متدان مبعلومات غنية جداً عن أصحاهبا ،موقعها ،حدودها،

مكوانهتا ،أسعارها ودورها يف النشاطات االقتصادية .مما يعكس التطور واالزدهار االقتصادي والتجاري يف الناصرة.
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