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 شكر وعرفان

بعد حمد اهللا وشكره ان مّن علّي بانجاز هذه الرسالة وأعانني على إتمامهـا رغـم صـعوبة                
ني لهـذه األرض    البحث وقساوة الظروف في فترة انتفاضة األقصى، أسـجل بدايـة امتنـا            

 كافة األرواح الطاهرة التي تسهر على حمايتـه وتطـويره،           إلى جبل نابلس و   إلى،  المباركة
 وأصدقائي وكل مـن شـد أزري فـي        ،"غادة"، وأخص بالذكر الغالية     وأول ما أشكر عائلتي   

 . لحظات كادت فيه مشقة الظرف أن تهبط من عزيمتي
 :يد المساعدة أثناء إعداد هذه الرسالة جميع من مد لي إلىكما أتقدم بجزيل الشكر 

رشاد والتوجيه الدؤوب وكـان لـه       إلمروان أبو خلف الذي تعهدني با     . ستاذي القدير د  أ إلى
 كافة أساتذة معهد االثار االسـالمية وأخـص         إلىالفضل األول في الوصول لهذه النتيجة، و      

 بناء اللبنات األولى فـي      بالذكر الدكتور صالح هودلية والدكتور يوسف النتشة لمساعدتي في        
 .البحث
 جميع من فتح لي أبواب مكتبته أو أفرغ لي من وقته من أبناء عائالت النمـر وطوقـان                   إلى

 والسـيدة  ،)ابنة احسـان النمـر  (السيدة أم نجيب النمر   : عبد الهادي وأخص بالذكر   وجرار و 
شكر سيد علي طوقان و   الوالسيدة أميمة عبد الهادي والسيد معين عبد الهادي،         و فاطمة القاسم 

 . لسيد إبراهيم نهاد جرارخاص ل
،  العامة مكتبة نابلس في  رشيف  األ  قسم إلى كافة العاملين في قسم الترميم ببلدية نابلس، و        إلىو
 قسم المخطوطـات واألفـالم فـي الجامعـة          إلى،   بنابلس  العاملين في المحكمة الشرعية    إلى

فـي  دار إحياء التراث     إلىو،  ي جامعة النجاح   العاملين في قسم المخطوطات ف     إلى،  األردنية
 الدكتور أمين أبـو بكـر       إلى الزميل السيد ياسر جردات لتشجيعه واهتمامه،        إلىو .أبو ديس 

 .لمالحظاته القيمة
لمشاركتي العمل الميداني،  المهندسة ختام جرار، والمهندسة بسينة أبو عيشة  الزمالءإلىو

سهامها في اخراج الرسالة ولكافة المختصين الذين  أبو صفية إللىوشكر خاص للمهندسة ر
 سكان مدينة نابلس إلىوختاما أتقدم بجزيل الشكر . شاركوا بالرأي أو أثروا البحث بمناقشتهم

.لكم جميعا خالص شكري وعرفاني .والذين كان لتعاونهم أحسن األثر في نفسي
. 
٢١/٥/٢٠٠٤
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 ملخص الرسالة

 مدينة نابلس من أهم مدن فلسطين وال تزال بلدتها القديمة شاهدا حيا على ما مّر بهـا                  تعتبر
لعابقـة  ومن بين مساكنها تطل قصور شامخة يداعب النسيم عالليها وقبابها ا          . من حضارات 

القصور في إحـدى    هذه  تتناول هذه األطروحة تطور عمارة      و .بقصص من تاريخ جبل النار    
ة بالنسبة للمدينة وهي الفترة العثمانية والتي امتدت زهـاء األربعـة            المراحل التاريخي أطول  
 حيث تبحث عمارة القصور العثمانية في مدينة نابلس منذ بداية الحكم العثماني وحتى              ،قرون

، وهـي   م وعودة الحكم المركزي العثماني    ١٨٥٩نهاية فترة الحكم المحلي بسقوط عرابة عام        
حكام المحليين من أمثال آل النمر وآل طوقان وآل عبد الهادي           الفترة التي بنيت فيها قصور لل     

 .وآل القاسم
لقاء الضوء على موضوع هام يتعلق بالمعالم التاريخية الخاصـة          إ إلىتهدف هذه األطروحة    

و إجتماعية  أ كانت تاريخية    بالعمارة المحلية من خالل دراستها من مصادرها الرئيسية سواءً        
 طبيعة تخطيط وعمارة القصور المحليـة ومحاولـة         إلى التوصل   ىإل كما وتهدف    .أو آثارية 
 وتطور عمارتها عبر أكثر من عشرين       ، التي لعبت فيها دورها التاريخي      الكيفية إلىالوصول  

، وكذلك دراسة أهم سماتها وما تركتـه كـإرث معمـاري            عقدا متتالية من السكن المتواصل    
 .تاريخي للمدينة بشكل خاص، وللمنطقة بشكل عام

 أهداف الدراسة فقد قامت منهجية البحث على مراجعـة األدبيـات المنشـورة       إلىوللوصول  
 الرسالة بمسح ميـداني وتـوثيقي       تم تعزيز  كما   .والدراسات السابقة التي تطرقت للموضوع    

 على مراجعة السجالت وإجراء المقابالت مع المختصـين         باالعتماد لبعض أهم هذه القصور   
، وذلك لتتبع بعض الفجوات فـي تـاريخ تطـور           القاطنين في المنطقة  ومع أبناء العائالت و   

 وتحلل األطروحة العالقة بين الوظائف األساسية للقصـر الحـاكم           .القصور في مدينة نابلس   
، كما وتقارنه مع قصور أخرى كقصـور الريـف وقصـور المدينـة              وعناصره المعمارية 

 .األخرى
رة الموجودة في مدينة نابلس مع التركيز على         في أسلوب التخطيط والعما    بحث الفصل األول  ي

 نشأة العائالت الحاكمـة المحليـة       إلى  في الفصل الثاني   الفترة العثمانية، كما تتعرض الرسالة    
. وأسباب ظهورها واستمرارها والوظائف واألحداث التاريخية التي سـاهمت فـي صـنعها            

ـ        خصص  و د اسـتعراض المسـح     الفصل الثالث لعرض تفصيلي لعمارة القصور الحاكمة بع



د 

وضـوع عبـر    فتطـرح الم )الرابع والخـامس   (أما الفصول التالية  . األساسي لقصور نابلس  
الثاني تحليلـي   ويبحث في عمارة القصور ونشأتها وأسلوب بنائها،        محورين رئيسيين، األول    

يتناول بشيء من التفصيل السمات والخصائص لهذه المباني ويبين تطورهـا عبـر الـزمن               
تأثيرها في محيطها مع إجراء المقارنات وتوضيح وظيفتهـا التـي سـاعدت فـي            وتأثرها و 
 .تشكيلها

 
 -:إلىوقد خلصت الدراسة 

ضرورة مراجعة مفهوم دراسة المعلم العمرانـي مـن خـالل التحليـل التـاريخي                -
واآلثاري، والتعامل معها من منظور يربط النواحي التاريخية واآلثاريـة بـالنواحي            

 . يطيةالعمرانية والتخط
تطور القصور عمرانيا منذ بداية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر،              -

ويتبين ذلك من خالل تتبع وتحليل األمثلة الحية القائمة في المدينة والمتمثلة بقصـور              
العائالت الحاكمة، والتي ساهمت في تطوير نمط المسكن الفلسطيني وشكلت إحـدى            

 .كن المحلية في فلسطينحلقات تطور عمارة المسا

تحديد المعالم والسمات العمرانية والزخرفية لهـذه القصـور مـن خـالل التحليـل             -
 .والمقارنة



ه 

Abstract 

 
Nablus is considered one of the most significant cities in Palestine. The Old Town of 

Nablus still stands out as a vivid witness to all civilizations that passed by through 

history. Amongst the city, its architectural palaces stand proudly where breeze –filled 

with stories of the past- narrating tales of Mount of Fire- touches softly the domes of 

these magnificent dwellings. This thesis deals with the domestic architecture of 

palaces and their development in one of the longest historical periods in the history 

of Nablus, the Ottoman rule that lasted for four centuries. It covers the topic of 

palaces in Nablus in a historical era that expanded from the beginning of Ottoman 

rule till the end of decentralization dated after ١٨٥٩ –the fall of Arrabeh-. A special 

attention is paid to palaces inhabited by rulers' families such as Nimer, Tukan, 

Abdul-Hadi and Qasem.  
 

The thesis aims to highlight the importance of these historical monuments as part of 

Palestinian vernacular architecture, by studying and analyzing these palaces 

depending on historical, social and archeological evidence. It also aims to explore the 

planning and architectural aspects of such palaces, and explain "how" these palaces 

played their role and adapted their architecture through twenty decades of continuous 

inhabitance. A study of the palaces interior functions and its influence on 

architectural and historical heritage of the city of Nablus and the whole region has 

also been conducted. 
 

To accomplish this study, a literature review of previous studies and publications 

concerning this subject was covered along with a field study for more than twenty 

dwellings in the city. The thesis also documents some of the most important palaces 

using architectural plans, elevations and sections. Also, other methods included 

usage of the "Sijil"s and interviews with families inhabiting these palaces to fill the 

historical gaps in the palaces history. The analytical approach is used to find the 

connection between 'function and form' of such palaces and to compare these results 

with other examples in the city and other rural areas through out Palestine.        
 



و 

The first chapters discuss the planning and architecture of Nablus especially in 

Ottoman period and cover the social & administrative role of the ruling families who 

constructed & inhabited these palaces. The third chapter shows the results of survey 

of local palaces at Nablus and describes in detail the architecture of Ruler Palaces. In 

the last chapters and in order to fulfill the aim of this study; two approaches were 

used: first, studying the architecture, function, construction materials and planning of 

the palaces, and second, analyzing in detail the features and similarities of such 

dwellings and discussing the developments of their architecture through time. 
 

The thesis concludes:- 

- The concept of identifying an architectural monument should be reached by 

combining both historical and archeological values with architectural and 

planning aspects. 

- In ١٨-١٦th centuries, palaces incurred many architectural developments. This 

was assured by the study made on living examples of the rulers' palaces in the 

city of Nablus, which played an important role in the development of 

Palestinian vernacular architecture and had shaped the Palestinian dwelling 

for the following history in Palestine. 

- Determine the architectural and ornamental features of these palaces. 
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 -١٩- لة الغربية الوكا-املباين االقتصادية يف مدينة نابلس العثمانية )ب١٤-١(شكل 
 -٢٠-  األسواق-املباين االقتصادية يف مدينة نابلس العثمانية )ج١٤-١(شكل 
 -٢١- احلمامات يف مدينة نابلس العثمانية )١٥-١(شكل 
 -٢٢- املصابن يف مدينة نابلس العثمانية )١٦-١(شكل 
 -٢٣- العمائر العامة يف مدينة نابلس العثمانية )١٧-١(شكل 
 -٢٤- حوش التميمي.  األحواش-العمائر اخلاصة يف مدينة نابلس العثمانية )أ١٨-١(شكل 
 -٢٥- قصور احلكام -العمائر اخلاصة يف مدينة نابلس العثمانية )ب١٨-١(شكل 
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 -٢٦- خريطة بورغوين )أ١-٣(شكل 
 -٢٧- املسح العام للقصور والدور الكبرية )ب١-٣(شكل 
 -٢٨- مناذج القصور )٢-٣(شكل 
 -٢٩- الواجهات واملقاطع: ٢قصر هاشم  )أ٣-٣(شكل 
 -٣٠- األفقيةساقط امل: ٢قصر هاشم  )ب٣-٣(شكل 
 -٣١- الواجهات واملقاطع: ٢ي قصر النابلس )أ٤-٣(شكل 
 -٣٢- األفقيةساقط امل: ٢قصر النابلسي  )ب٤-٣(شكل 
 -٣٣- املوقع العام واحلدود: قصر النمر الكبري )٥-٣(شكل 
 -٣٤- الواجهة اجلنوبية: قصر النمر الكبري )٦-٣(شكل 
 -٣٥- بوابة قصر النمر: قصر النمر الكبري )أ٧-٣(شكل 
 -٣٦- الكورنيش املقرنص: الكبريقصر النمر  )ب٧-٣(شكل 
 -٣٧- الواجهة الشرقية: قصر النمر الكبري )٨-٣(شكل 
 -٣٨- جهة الغربيةلواا: قصر النمر الكبري )٩-٣(شكل 
 -٣٩-  الدور األرضي: قصر النمر الكبري )أ١٠-٣(شكل 
 -٤٠- )الفراغات الداخلية (الدور األرضي: قصر النمر الكبري )ب١٠-٣(شكل 
 -٤١- شادروان النمر: قصر النمر الكبري )١١-٣(شكل 
 -٤٢- الدور األول: قصر النمر الكبري )١٢-٣(شكل 
 -٤٣- الدور الثاين: قصر النمر الكبري )١٣-٣(شكل 
 -٤٤- حتليل زخارف العلية: قصر النمر الكبري )١٤-٣(شكل 
 -٤٥- مراحل بناء قصر النمر )١٥-٣(شكل 
 -٤٦- طوقان آغاخمطط وموقع قصر  )١٦-٣(شكل 
 -٤٧- املوقع العام واحلدود: قصر طوقان الكبري )١٧-٣(شكل 
 -٤٨- الواجهة الغربية: قصر طوقان الكبري )١٨-٣(شكل 
 -٤٩- بوابة قصر طوقان: قصر طوقان الكبري )١٩-٣(شكل 
 -٥٠- الدور األرضي: قصر طوقان الكبري )أ٢٠-٣(شكل 
 -٥١- هات فناء اإلسطبلواج: قصر طوقان الكبري )ب٢٠-٣(شكل 
 -٥٢- الدور األول: قصر طوقان الكبري )٢١-٣(شكل 
 -٥٣- ملك الداخليةواجهات فناء السال: قصر طوقان الكبري )٢٢-٣(شكل 
 -٥٤- تسقيف احلجرات املستطيلة يف القصر: قصر طوقان الكبري )٢٣-٣(شكل 
 -٥٥- الدور األول: قصر طوقان الكبري )أ٢٤-٣(شكل 
 -٥٦- الفناء اجلنويب: قصر طوقان الكبري )ب٢٤-٣(شكل 
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 -٥٧-  الفناء الغريب:قصر طوقان الكبري )ج٢٤-٣(شكل 
 -٥٨- لغريب الواجهات الداخلية لفناء احلرملك ا:قصر طوقان الكبري )أ٢٥-٣(شكل 
 -٥٩- شرقيملك ال الواجهات الداخلية لفناء احلر:قصر طوقان الكبري )ب٢٥-٣(شكل 
 -٦٠-  دوائر الدور الثاين:قصر طوقان الكبري )٢٦-٣(شكل 
 -٦١- املوقع العام لقصر حسني عبد اهلادي )٢٧-٣(شكل 
 -٦٢- الدور األرضي: قصر حسني عبد اهلادي )٢٨-٣(شكل 
 -٦٣- بوابة القصر: قصر حسني عبد اهلادي )٢٩-٣(شكل 
 -٦٤- لدور األولا: قصر حسني عبد اهلادي )٣٠-٣(شكل 
 -٦٥- مقطع طويل يف القصر: قصر حسني عبد اهلادي )٣١-٣(شكل 
 -٦٦- الدور الثاين: قصر حسني عبد اهلادي )٣٢-٣(شكل 
 -٦٧- الدور الثالث: قصر حسني عبد اهلادي )٣٣-٣(شكل 
 -٦٨- الدور األرضي: )اجلناح الشرقي (قصر حسني عبد اهلادي )٣٤-٣(شكل 
 -٦٩- الدور األول): اجلناح الشرقي(ر حسني عبد اهلادي قص )٣٥-٣(شكل 
 -٧٠- أ-مقطع طويل أ): اجلناح الشرقي(قصر حسني عبد اهلادي  )أ٣٦-٣(شكل 
 -٧٠- ب-مقطع طويل ب): اجلناح الشرقي(قصر حسني عبد اهلادي  )ب٣٦-٣(شكل 
 -٧١- الدور الثاين): اجلناح الشرقي(قصر حسني عبد اهلادي  )٣٧-٣(شكل 
 -٧٢- املوقع العام لقصر سليمان عبد اهلادي )٣٨-٣(شكل 
 -٧٣- املوقع العام لقصر حممود عبد اهلادي )٣٩-٣(شكل 
 -٧٤- الواجهة الغربية: قصر حممود عبد اهلادي )٤٠-٣(شكل 
 -٧٥-  الواجهة اجلنوبية:قصر حممود عبد اهلادي )٤١-٣(شكل 
 -٧٦- هة الشرقية الواج:قصر حممود عبد اهلادي )٤٢-٣(شكل 
 -٧٧-  الواجهة الشمالية:قصر حممود عبد اهلادي )٤٣-٣(شكل 
 -٧٨-  البوابة الشمالية:قصر حممود عبد اهلادي )٤٤-٣(شكل 
 -٧٩-  الدور األرضي:قصر حممود عبد اهلادي )٤٥-٣(شكل 
 -٨٠-  الدور األول:قصر حممود عبد اهلادي )٤٦-٣(شكل 
 -٨١-  الواجهات الداخلية للفناء الصغري: اهلاديقصر حممود عبد )٤٧-٣(شكل 
 -٨٢-  الدور الثاين:قصر حممود عبد اهلادي )٤٨-٣(شكل 
 -٨٣-  دوائر الدور الثاين:قصر حممود عبد اهلادي )٤٩-٣(شكل 
 -٨٤- جنويب حتت الشرق-مقطع مشايل :قصر حممود عبد اهلادي )٥٠-٣(شكل 
 -٨٥- مقطع شرقي غريب حنو اجلنوب :قصر حممود عبد اهلادي )٥١-٣(شكل 
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 -٨٦-  الواجهات الداخلية للفناء الكبري:قصر حممود عبد اهلادي )٥٢-٣(شكل 
 -٨٧-  الدور الثالث:قصر حممود عبد اهلادي )٥٣-٣(شكل 
 -٨٨- االمتداد العمودي :قصر حممود عبد اهلادي )أ٥٤-٣(شكل 
 -٨٩-  اإلضافات على الدور الثالث:حممود عبد اهلاديقصر  )ب٥٤-٣(شكل 
 -٩٠- موقع قصر آل القاسم )٥٥/٥٦-٣ (شكل
 -٩١- طرق التسقيف املستخدمة يف القصور احلاكمة: العناصر اإلنشائية )١-٤ (شكل

 -٩٢- مناذج العقود املستخدمة يف القصور احلاكمة: العناصر املعمارية )٢-٤(شكل 
 -٩٣- األبواب والبوابات يف القصور احلاكمة: ر املعماريةالعناص )٣-٤(شكل 
 -٩٤- نسب الفتحات املستخدمة يف القصور احلاكمة: العناصر املعمارية )أ٤-٤(شكل 
 -٩٥- أمثلة للفتحات من القصور احلاكمة: العناصر املعمارية )ب٤-٤(شكل 
 -٩٦- قانعلية قصر طو: منوذج من القباب: العناصر املعمارية )٥-٤(شكل 
 -٩٧- مناذج من الزخرفة: العناصر الزخرفية )٦-٤(شكل 
 -٩٨- مواقع القصور احلاكمة )١-٥(شكل 
 -٩٩-  يف القصور احلاكمة اخلارجيةمسات الواجهات )أ٢-٥(شكل 
 -١٠٠- الطالقات يف القصور احلاكمة )ب٢-٥(شكل 
 -١٠١- املالءمة املناخية للقصور احلاكمة )٣-٥(شكل 
 -١٠٢- )solid-void(املساقط األفقية والواجهات : حتليل التصميم املعماري )أ٤-٥(شكل 
 -١٠٣- solid-void )املساقط األفقية(قصر النمر : حتليل التصميم املعماري )ب٤-٥(شكل 
 -١٠٤- )طرق جتميع الفراغات(قصر النمر : حتليل التصميم املعماري )ج٤-٥(شكل 
 -١٠٥- solid-void )املساقط األفقية(قصر طوقان : ملعماريحتليل التصميم ا )د٤-٥(شكل 
 -١٠٦- )طرق جتميع الفراغات(قصر عبد اهلادي : حتليل التصميم املعماري )هـ٤-٥(شكل 
 -١٠٧- )املوديول (نسب الواجهات يف القصور احلاكمة: اخلصائص املعمارية املشتركة )أ٥-٥(شكل 
 -١٠٨- )املساقط األفقية وتوزيع الوظائف(قصر النمر : ركةاخلصائص املعمارية املشت )ب٥-٥(شكل 
 -١٠٩- )املساقط األفقية وتوزيع الوظائف(قصر طوقان : اخلصائص املعمارية املشتركة )ج٥-٥(شكل 
 -١١٠- )ئف وتوزيع الوظااملساقط( قصر عبد اهلادي :اخلصائص املعمارية املشتركة )د٥-٥(شكل 
 -١١١- التطور والتغيري )٦-٥(شكل 
 مقارنة بالقصور  األفنيةةاالمتداد األفقي ومعاجل: قصور األعيان )أ٧-٥(شكل 

 احلاكمة
-١١٢- 

املداخل املنكسرة يف قصور األعيان مقارنة بالقصور : قصور األعيان )ب٧-٥(شكل 
 احلاكمة

-١١٣- 

 -١١٤- .مصفوفة لقصور مشايخ الريف الفلسطيين )٨-٥(شكل 
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 المقدمة

Engraved by J.C.Bentley after a picture by W.H.Bartlett, published in The Christian in Palestine, about ١٨٤٠

،١٨٤٠א

ك    نابلس بلدة آبيرة جميلة، مبنية من الحجر، تقع في مكان مروي جيد           " ا وهي         ٨٠ا فهنال ا وحوله ا فيه  نبع

ب    ين والعن ون والت ارات الزیت دائق  وبي ة بالح البيتهم    . مليئ كانها غ رزیم، س ال و ج ي عيب ين جبل ع ب وتق

تاء                       ابلس ضيقة وبعضها مغطى، وفي الش مسلمون، وأهم مبانيها المساجد وبها آنيس سامري، شوارع ن

ا المرصوفة         وق طرقه ازل       و ،بصوت مسموع  تجري المياه ف ال في المن و أشجار الحمضيات والبرتق تنم

 " العصافيرى أغصانهافتنقي الجو وتغرد عل

 
Warne١٨٩٣,٩٨ 



 مقدمة

 ٢

نابلس من أهم عمائرها السكنية حيث لعبت دورا هاما         في  المحلية  الحكم  تعتبر قصور   

وقد كـان هـذا انعكاسـاً       .  في الفترة العثمانية   في تشكيل تاريخ المدينة السياسي واالجتماعي     

، والذين   منذ أواسط القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر         قوة الحكام المحليين  تعاظم  ل

 أثرهـا فـي     قرنينوقد تركت هذه الفترة من حكم العائالت ألكثر من          .  ألنفسهم القصور  بنوا

 وقد تميزت بيوت الحكم في      ،وللقصور أهمية أخرى تتمثل بعمارتها    . تاريخ وشخصية المدينة  

، ولكل منهم أسبابه الخاصة للنشـأة        والقاسم  النمر وطوقان وعبد الهادي    محلية مثل العائالت  ال

 .والتطور

إذ . وتتمثل مشكلة البحث في سد الفجوات المتعلقة بتاريخ القصور المحلية وعمارتها          

 من النواحي الوظيفيـة أو اآلثاريـة،        ي يكتنفها الكثير من الغموض سواء     ال زالت هذه المبان   

غم من أنها تشكل مجمعات ضخمة تحتل جزءا كبيـرا مـن مسـاحة نـابلس                وذلك على الر  

 .العثمانية

نظرا ألهمية الموضوع وعدم تغطيته بشكل دقيق يقوم على قراءة األثر وفهمه من             و

نـابلس وبيوتهـا    الحكام المحليين فـي      على قصور    يارختاالقد وقع   فخالل سياقه التاريخي،    

 لتاريخ السكان المحليين وتفاعلهم مع الحكم العثمـاني         معماري_الكبيرة لكونها انعكاس أثري   

ـ ١٣٣٥-٩٢٢ (في فلسطين والذي دام أكثر من أربعمائة سنة        واحتـوى  ) م١٩١٧-١٥١٦ /هـ

قد وجدت من الضرورة اإلسهام بدراسة أحد مواضـيع         و .الكثير من التغيرات على األرض    

القصور والبيوت الكبيرة فـي     المسكن الفلسطيني في الفترة العثمانية وذلك من خالل دراسة          

 عمـائر الأن البحث في تاريخ     : وحفزني لدراسة هذا الموضوع عدة دوافع أهمها      . هذه المدينة 

 بقصد أو   مهمال  سلط أضواء شديدة على مواضيع معينة دون غيرها،        اانتقائي كانفلسطين  في  
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 ٣

لبيوت تم من    التعامل مع موضوع ا     وأن .من غير قصد قرونا من التطور العمراني والسكني       

خالل جزئيات تتعلق بالتراث أو الديمغرافيا أو التاريخ السياسي وبقي الحديث عـن اآلثـار               

 .المتروكة وتحليلها أمرا شكليا ال يتعدى السطور

 مدينـة    فمن الدراسات األولية يتضح بأن أحدا لم يتطرق من قبل لدراسـة قصـور             

ا أساسيا يفتح بابا جديدا لدراسات أخـرى        مما يجعل هذه الدراسة أمر      أثريا ومعماريا،  نابلس

 إعطاء صورة عن الوضع العمراني لهـذه البيـوت          تهدف هذه الدراسة إلى    من هنا    .مستقبال

مع إلقاء الضوء على السياق التاريخي واإلداري وأثره         مكانتها،تطورها و ودراسة  ) القصور(

ني مماثلة لها فـي الغـرض       على أصولها العمرانية التي ساهمت في تكوينها ومقارنتها بمبا        

توضيح مخططـات    مع   الوصول إلى المميزات العامة للقصور في نابلس      وبالتالي   ،والوظيفة

 .دراسة الزخارف، طرق البناء وعناصره ومواده ووأنماطها المعمارية) تقسيماتها(القصور 

وتطرح الرسالة عدة تساؤالت حول هذه القصور، الـدوافع وراء انشـائها وكيفيـة              

مار ومراحله، وهل تنتمي عمارتها لنمط معين، وما هي أهم مميزاتها وما أثرهـا علـى               عاإل

 محيطها؟

:  اتجاهين أساسين  تم اعتماد ولتحقيق أهداف البحث وحتى تكون الدراسة متكاملة فقد         

والمطالعـات للكتـب   األول يعتمد على الرجوع للمصادر والمراجـع التاريخيـة واألثريـة           

 من عربية وأجنبية ومترجمة لتفسير ظاهرة او اعتماد تـاريخ           لموضوعبا والدراسات المهتمة 

 اما االتجاه الثاني فهو ميداني ويتمثل       .او الوقوف على حقيقة وبالتالي استنباط ومقارنة النتائج       

توثيـق أهـم المبـاني هندسـيا        كـذلك   وبدراسة الواقع األثري والمعماري لهذه القصـور        

 . للمواقع قيد الدراسةوالزيارات الميدانيةلمقابالت ، واجراء اوفوتوغرافيا
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 ٤

 الى استعراض القصور العثمانية في المدينة بشكل عام، ثم تحديد            الدراسة وقد عمدت 

وعلى الرغم من المشقة المتمثلة     . الدراسة في قصور بيوت الحكم المقامة ضمن مدينة نابلس        

 ،عن تردي األوضاع السياسـية    في الوصول الى البلدة القديمة في كثير من األحيان والناتجة           

الى أهداف  التوصل  ، فقد أمكن تخطي ذلك و     وصعوبة التنقل للوصول الى مصادر المعلومات     

 : الى عدة فصول كما يليهتقسيمالبحث، والذي تم 

 

ألهم األفكار  لخلفية البحث ومبرراته وأهدافه وتتعرض       وتهدف إلى اإلشارة بإيجاز      :المقدمة

 . اضيع الرئيسية والتطرق الى منهجية الدراسة المتبعة فيهالواردة في البحث والمو

 : لمحة تاريخية عن مدينة نابلس وتطور تخطيطها ونسيجها المعماري :الفصل األول

ويتناول هذا الفصل مدينة نابلس جغرافيا وتاريخيا وإداريا، ويبحث فـي تخطـيط المدينـة               

 هذا الفصل تلقي الضوء علـى البيئـة         وخالصة،   مع التركيز على الفترة العثمانية     وعمارتها

 . الحاكمةالتي نشأت بها القصور

 : في مدينة نابلس في الفترة العثمانية) بيوت الحكم(العائالت الحاكمة  :لثانيالفصل ا

 المحلـي   مجتمـع نـابلس   ة هذه االسر ضمن     أنش ويهدف هذا الفصل الى القاء الضوء على      

طوتها، وتوضيح الدور التاريخي الذي اضطلعت      سباب بروزها وس  أوعوامل استقرارها وبيان    

 .به والعمائر التي قامت بإنشائها

 :  في مدينة نابلس العثمانيةالقصورعمارة : لثالفصل الثا

قصور نابلس بشكل عام ثم عمارة قصور الحكام بشكل خـاص حيـث             لفصل   هذا ا  يتناولو

ون ذلـك حسـب التسلسـل        وسيك ،)الدور الكبيرة (النشاط العمراني لهذه القصور     يبحث في   



 مقدمة

 ٥

فالمصادر تشير بأن غالبية هذه المباني عثمانية المنشأ، هذا إضافة أن أغلبهـا قـد                الزمني،

ـ    التركيز على    قد تم و .تعرض لتغييرات في االستعمال أو التعديل مع الزمن        بعض وصـف ل

 للعمـل ع  الرجوفقد تموحيث أن المصادر قليلة لتغطية هذا الباب  .هذه البيوت كأمثلة مختارة  

وستوضـح   .الميداني والمقابالت مع العائالت التي سكنت هذه البيوت والوثائق التي يملكونها          

 وتعكس التأثيرات المحلية أو الخارجيـة       ،سمات هذه األمثلة من القصور    خالصة هذا الفصل    

 .التي رافقت إنشاءها وتطورها

 :نابلس العثمانيةالحكام في ور الزخرفية لقصاإلنشائية والمعمارية و العناصر :لرابعالفصل ا

  اإلنشـائية  عناصـر الدراسة وتوثيق   وفيه تمت   هذا الفصل هو استكمال لدراسة هذه القصور        

، وبيان طرق االنشاء المتبعة ومواد البناء وكذلك المفردات المعماريـة           الزخرفيةو والمعمارية

يات والجدران واعلـى    المكونة لهذه القصور، والزخارف المختلفة التي احتوتها على األرض        

وخالصة هذا الفصل توضح المالمح األساسية وتحلل هذه العناصر         . النوافذ واألبواب والعقود  

 .ونسبها وتوضح أماكن استخدامها

 تحليـل   - نـابلس   الحكام فـي    لقصور  أسلوب التخطيط واإلنشاء العمراني    :لخامسالفصل ا 

 :-ومقارنة 

ـ  ألهم هذه المباني حيث      يةتخطيط تحليل العناصر ال   يتناول هذا الفصل   م توضـيح أسـلوب     ت

 وعمل المقارنات الالزمة إليجاد األسس الهندسية المتبعة فيها وبيان          الحاكمةتخطيط القصور   

ودراسة العناصر المعمارية كالمداخل والفتحات وأساليب التسقيف        توزيع وظائفها وعالقاتها،  

هل هناك  : ابة على بعض األسئلة حول    وتعطي خالصة هذا الفصل اإلج     .والتحميل المتبعة بها  

 محلية التأثير أو عثمانية أو خارجية؟ وما هي أهم           وهل هي  أنماط أو طرز سائدة أو متميزة،     



 مقدمة

 ٦

ح مالءمتها للبيئة، كما ويتناول هذا الفصـل  ي وتوض السمات المشتركة لمساكن من هذا النوع؟     

 .يني من جهة أخرىمقارنتها مع  قصور أثرياء نابلس من جهة وقصور الريف الفلسط

 إليه هذه الدراسة من نتـائج       تات وما خلص  وصيحتوي االستنتاجات والت  فت : البحث خاتمةأما  

 على فهم هذه المساكن من خالل النظـر فـي تاريخهـا             ثارييمكن أن تساعد المعماري واآل    

.المحلي



 

 

 :الفصل األول

 يتخطيطها ونسيجها العمران لمحة تاريخية عن مدينة نابلس وتطور
 

א ١٨٨٥א

دس، شوارعها                      نابلس  " وت الق وق بي ا تف روت، وبيوته ذ خروجي من بي هي أفضل بلدة رأیتها من

ة وضيقة وشدیدة االنخفاض                        ة ومقبب ا فمعتم ا طرقه اه الصافية، أم ابيع المي نظيفة وتشاهد فيها ین

د یجد الماشي صعوبة في الوقوف الصحيح               ى مس   . حتى ق ة          وعل توى النظر ال یمكن مشاهدة أی

 "نوافذ أما األبواب فهي منخفضة ومحكمة األغالق

 
Tristram ١٤١ ,١٨٦٦.



 حملة تارخيية: الفصل األول
 

 ٨

 جغرافية وموقع نابلس ١:١:١

 كم شمال القدس وتقع علـى خطـي       ٦٩تقع نابلس في قلب المنطقة الجبلية الفلسطينية، وتبعد         

ويرتفع وسـط   . يقة شماال  دق ١٣ درجة و  ٣٢ دقيقة شرقا، ودائرة عرض      ١٦ درجة و  ٣٥طول  

-١شـكل    (م عن سطح البحر الميت    ٩٥٠ مترا عن سطح البحر المتوسط، ونحو        ٥٥٠المدينة  

 على أرضية صخرية، يحدها شماال واد عميق      ) عيبال وجرزيم ( بين جبلين ضيقين     هي، و )١

 ، أقدام جبل جـرزيم    الجنوبية والشرقية والغربية  ومن الجهات   يسمى الوادي األخضر     خصب

 .)٢-١شكل  (رض فيها مائلة لالنحدار باتجاه الجنوب والشرق نحو الشمال والغربواأل

وكان لموقعها المتوسط في فلسطين وكثرة ينابيعها وخصب تربتها األهمية الكبرى في جعلها             

 .محطا للقوافل القادمة من الشرق للغرب أو من الشمال للجنوب

تقوم عند سـفل    ف  وحديثة، أما القديمة   ١يمةبلدة قد وكغيرها من مدن فلسطين تتكون نابلس من        

وتتكون من ستة    . مترا ٥٥٠ مترا، وعرضها    ٨١٠) غرب_ شرق  (ويبلغ طولها    جبل جرزيم، 

، وقـد أخـذت     العقبة، الغرب والقيسارية   القريون، الياسمينة، الحبلة،: هي) حارات(محالت  

 .ديدةالبلدة الحديثة باالتساع شماال وغربا مكونة عدة أحياء وضواحي ج

 

  نابلس تاريخ٢:١:١

 ٢٥٠٠فقد أسسها الكنعـانيون سـنة         عصور ما قبل الميالد    تعود مدينة نابلس بتاريخها الى    

 أي األرض المرتفعـة ويقـال المنكـب أو كتـف الجبـل،              Shechemم وأسموها شكيم    .ق

                                                           
 :١٩٤٨  مرمرجي.  ٥١٤-٥١١ :١٩٦٥  سترانجو ل .٢٤٣ : ياقوت، حتقيق الدهان .١٠٣: ٤  جملد،١٩٦٣ القلقشندي: ذكرت املدينة عند كل من ١

٢٠٠-١٩٨. 
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وتعرضت للغزو المصري في عهد المملكة الوسطى في القرن التاسع عشر قبل الميالد وقد              

م كانـت شـكيم     . ق ١٥٨٠-١٧٨٥وفي عهد الهكسوس    . رها سيدنا ابراهيم وسيدنا يعقوب    زا

مدينة مّسورة، ورد ذكرها في معرض الكالم عن حركات الخابيرو من بدو الصحراء فـي               

، كما ورد ذكرهـا     Shakmiم حيث عرفت بإسم شاكيمي      . ق ١٤٠٠رسائل تل العمارنة سنة     

 Moborthaيون ودعيت في أيامهم بإسم موبورتا       لسامروقد نزلها ا  .  تحتمس الثالث  في تقارير 

 .٢يون على جبل جرزيمكات وهو االسم الذي يطلقه السامر وتعني مدينة البرMamorthaأو 

 ٣م، ثم قاموا بهدمها   . ق ٦٣احتل الرومان مدينة شكيم عام      : تجديد نابلس في العهد الروماني    

م الـى   ٧٢عام  )  م ٧٩-٦٩ (Vasposianus إثر ثورة السامريين وأعيد بناؤها على يد فاسبيان       

، وقـد  Flavia Neapolis والذي أطلق عليها أسـم األرض الجديـدة   ٤الغرب من موقع شكيم

 Philip-I) م٢٤٩-٢٤٤( تحت حكـم فيليـب العـرب    Coloniaوصلت الى مرتبة كولوني 

Arabicus. 

 لألسـقفية عـام     وفي القرن الرابع للميالد دخلت المسيحية نابلس وأصبحت المدينة مركـزا          

 .٥م وبنيت بها العديد من الكنائس واألديرة٣١٤

 في خالفة أبي بكر على      Naplusفتح العرب المسلمون نابلس     : نابلس في العهود االسالمية   

م وأخضعوها للجزية، وأِتبعت اداريا لجنـد فلسـطين         ٦٣٦/هـ١٥ بن العاص عام     ويد عمر 

بنه يزيد ثـم    ازياد بن أبي سفيان ثم معاوية ف       وقد تولى حكم نابلس      .وعاصمته اللد ثم الرملة   

ـ ٤٩٣استولى عليها الصليبيون عام     . م٩٨٥/ هـ٣٥٩جاء العباسيون فالفاطميون     م ١٠٩٩/هـ
                                                           

 ").بدون تاريخ"ستستخدم اختصارا لعبارة : بت (.٣٢:احللو، بت ٢
 .٣٩: ١٩٩٧البيشاوي : هم من قام بتدمري شكيمذكر الرحالة فورزبورغ أن أبناء يعقوب  ٣
٤ Hitti ١٩٥١:٣١٦. 
٥  Burgoyne٢ : ١٩٨٧. 
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م اال أنهـم  ١١٥٤م وعـام  ١١٣٧، وقد حاول المسلمون استعادتها عام  Tancredبقيادة تنكريد   

م على يـد    ١١٨٧/ هـ٥٨٣عام  فشلوا في المحاولتين، الى أن استعادها صالح الدين األيوبي          

وقد ازدهـرت المدينـة فـي العهـد         .  لتبقى بأيدي المسلمين   ٦حسام الدين بن عمرو الشين    

 ٦٣٩ عـام     لهـا  يني الصليب باستثناء إحراق ) م١٥١٦ - ١٢٦٠ / هـ ٩٢١ - ٦١٩(المملوكي  

ـ ٧٢٦م، وتعرضها لغزو التتار     ١٢٤٢/ هـ وكان اطول عهودها االسالمية هو     . م١٣٢٥/  ه

 وقد تضررت    والذي دام أربعة قرون    )م١٩١٧ – ١٥١٧ /هـ ١٣٣٥ - ٩٢٢(د العثماني   العه

ـ ١٢٣٩المدينة في هذا العهد بالعديد من الزالزل منهـا زلـزال             م وزلـزال   ١٨٢٤-٢٣/ هـ

 .م١٨٣٦/هـ١٢٥٢م وزلزال ثالث هو أشدها عام ١٨٣١/ هـ١٢٤٦

المية االولى وانسحاب قواتها    ثر هزيمة العثمانيين في الحرب الع     أ: نابلس في العهد الحديث   

م حيـث أصـبحت     ٢١/٩/١٩١٨م خضعت نابلس لالنتداب البريطـاني       ١٩١٨/هـ١٣٣٦عام  

وبانتهاء االنتداب تبعت نابلس لالردن وقد شهدت هذه الفترة نـزوح           . مركزا لشمال السامرة  

 حدود  م الى المدينة مما أدى الرتفاع عدد السكان فيها وتوسع البناء خارج           ١٩٤٨السكان عام   

 .بلدتها القديمة

 م خضعت نابلس لالحتالل االسرائيلي وعلى الرغم من نزوح البعض١٩٦٧في عام 

 .للدول المجاورة عاد السكان للتزايد بفعل هجرة الريفيين الباحثين عن عمل الى المدينة

 وهي اليوم تحت يد السلطة الفلسطينية ضمن اتفاقيات مرحلية سارية المفعـول منـذ عـام                

 . في انتظار عودتها النهائية ألصحابها الشرعيينم١٩٩٤

 
                                                           

 .٦٩٠: ٧، ج، بتابن األثري ٦
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 :في البلدة القديمة لنابلستطور النسيج العمراني   ٣:١:١

نشأت في أواسط األلف الثالـث قبـل    ) شكيم( أن مدينة نابلس      األثرية تؤكد الحفريات 

لبشرية ، وأن هذه المستوطنة ا     وسط منطقة غنية بالينابيع    ٧الميالد على أيدي العرب الكنعانيين    

وقصـر    محصنة أحاطت بها األسوار واألبراج واحتوت على الحرم المقدس         كانتالكنعانية  

 وقد تهدمت وبنيـت عـدة مـرات فخضـعت لسـلطة             ).أ٣-١شكل  (  في أعلى نقطة   الحاكم

اآلشوريين والبابليين والفرس ومن ثم اليونان دون تغيير يذكر علـى مخططهـا             المصريين ف 

األسوار الثالثة المحيطة بها من أهم عمائر المدن الكنعانية فـي             وتعد تحصيناتها و    األصلي

 ).ب،ج٣-١شكل  ( IIIنهاية العصر البرونزي

 إلى  ٨ونقل مركزها  شكيم   -Vasposianus Flavio فاسبسيان   في العهد الروماني هدم   و

 رومانية الطابع، وقد شهدت خالل هذه الفتـرة إنشـاء           ولتصبح فالفيانيوبولس   سمىالغرب لت 

ية حجرية عديدة أهمها المسرح والسور واالقنية والشـوارع المتعامـدة وفـق التخطـيط               أبن

 وميـدان   ٩ والمدرج ،جرزيمجبل  على قمة   وبتير  جالروماني المنتظم، ومن أهم منشآتها معبد       

 )ب٤-١شكل   (كما يظهر في خريطة مادبا     سباق الخيل، وقد بقيت المدينة محتفظة بمخططها      

 كنيسة زينو   مثلاتساعها غرباً وبناء العديد من الكنائس المسيحية بها         في العهد البيزنطي مع     

وقد اتخذت المدينة شكال طوليا بمحور يمتـد        . الثمانية المسقط والتي بنيت على جبل جرزيم      

ويتوسطها الشارع المعّمـد، والظـاهر أن       ) أ٤-١شكل  (غرب بموازاة الوادي    -باتجاه شرق 

                                                           
 كم ١,٥  Tell Balatah اليت كشفت عن أطالل شكيم الكنعانية يف موقع تل بالطة) م١٩٣٦ - ١٩١٣(حفرياته    Sellin أجرى عامل اآلثار األملاين ٧

 )٧:١٥٩ Vol ,١٩٦٣ Encyclopedia Britanica ..(ركز احلايل للمدينةإىل الشرق من امل
ابراهيم  ( مجيع احلفريات اليت أجريت يف أماكن خمتلفة من البلدة القدمية احلالية مل تقدم أي دليل أقدم من الفترة الرومانية واليت تقع مباشرة فوق الطبقة الصخرية٨

 .)٢٠٠٢مقابلة شخصية -الفين
 ).املقابلة السابقة ( ألف مشاهد١٥إىل مرتبة كولوين وكان مدرجها يتسع ألكثر من ) القرن الثالث امليالدي(ة يف عهد فيليب العرب  وصلت املدين٩
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ية كما يستدل على ذلك من العملة النقدية التي تعود لعهـد            المدينة كانت غير مسورة في البدا     

 واحتوت على حـارات ثالثـة هـي         ١٠)م٩٦-٨١ (Dumetianus-Qaiser قيصر   -دومتيانوس

والقريون والسمرة ولكل منها نبع خاص بها، ثم توسعت فـي           ) حيث مقر القيصر  (القيسارية  

وفـي  . عقبة والغرب والحبلة  م لتشمل احياء جديدة هي ال     ١٣٥ Hadrianusعهدي هادريانوس   

 بني سور للمدينة مع بوابتين رئيسيتين       ١١)م٢٤٩-٢٤٤( Arabicus Philip-Iعهد فيليب العرب    

 .في الشرق والغرب

وقد خرجت نابلس في تخطيطها عن االلتزام الشطرنجي الروماني منذ بداية العهـد             

اً إسالمي الطابع، أصـبحت     اإلسالمي في القرن السابع للميالد وشكلت مبانيها نسيجاً عمراني        

المدينة مؤلفة من أحياء رئيسية وحارات تعيش على شـكل مجموعـات تربطهـا قصـبتها                

الغرب، وتفرعت من حاراتهـا الـدروب الضـيقة         الى  التجارية التي تمتد طولياً من الشرق       

 وفـرت و اكثر تناسباً مع البيئة والمناخ فجلبت الظالل         لتصبح )٥-١شكل  (المتعرجة  واألزقة  

وصـفها  . فعندما قام المسلمون بفتحها، انتقلت إلى مرحلة عمرانية مختلفة         . جواً لطيفاً  لمدينةل

 :المقدسي حين زارها في القرن العاشر بدمشق الصغرى، وقال

 مـن   هاسوقيسمونها دمشق الصغرى، وهي في واد قد ضغطها جبالن،           "
 .١٢" وسطهاالجامع و نصف البلد إلى ر آخو، الباب الى الباب

أن هذه األسواق مزدحمة ومكتظة وأن أرصفتها معبدة وبيوتها من الحجر ويمر بها             أضاف ب و
ومع توفر المياه المنسابة في جداولها وكثرة أشجارها ثّبتت نابلس مكانتها ضمن            . جدول مياه 

 .مدن فلسطين كجنة صغيرة بين جبليين ضيقين وعلى طريق تجارية نشطه
                                                           

 .١٠٢ :١٩٤٧الدباغ  ١٠
 .٣٨٢ :١٩٥٧حيت  ١١
 .١٤٨: ١٩٨٧املقدسي  ١٢
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 ١٣

رسانها بتحويل المساجد إلى كنائس وبنوا قصراً أميريـاً         قام ف ون و وقد احتلها الصليبي   

، وقاموا ببنـاء    م١١٦١- ١١٥٢ /هـ ٥٥٦ - ٥٤٧ Melisende دنأصبح مقر لسكن الملكة مليس    

وجود بوابات للمدينـة إال     م  ١٠٩٩ /هـ ٤٩١يك  ووقد ذكر بالد  . أحد األبراج في وسط المدينة    

 يقول دانييـل    . غير محصنة وبال أسوار    ذكر أنها م  ١٢٨٣/ هـ ٦٨٢ Burkhardt اردكهأن بير 

 :الروسي

 الزيت  خرجأرض نابلس غنية بأشجار الفاكهة، التين والزيتون وهي ت        "
 ١٣"والعنب والفواكهة والقدس تعتمد عليها في الغذاء

 
 وبعد الفتح الصالحي أعيدت المساجد ونشطت حركة البناء، وكانت نابلس مقراً لبعض ملوك             

  اختلطت عمائر تلك الفترة      .١٤"س بلدة محشوة بساكنيها كالرمان    عادت نابل "األيوبيين و 

ـ  ٥٧٨  فـي عـام    وكثر إعادة استعمال مخلفاتها ذلك أن زلزالين شديدين ضربا المدينة          / هـ

  .١٥م١٢٠٢/ هـ٥٩٧م وعام ١١٨٢

 المملوكي حيث أقيمت بها األسواق الحرفية       عهدشهدت المدينة ازدهاراً ملموساً في ال      

 فيها فكرة األحياء وعمرت السبل وأصلحت العيون، وقد ازدهرت فيها           المتخصصة ورسخت 

 :وقد زارها ابن بطوطة فوجدها والصنائع المختلفة ١٦زراعة القطن والزيتون

مدينة عظيمة كثيرة االشجار والماء ومن أكثر بالد الشام زيتونا وبهـا             "
 "مسجد جامع متقن وحسن في وسطه بركة ماء عذب

                                                           
١٣ Benvenisiti١٦٣ :١٩٧٠ 
 ).٢٤ : ٥ج، ابن واصل (  أشهر عند مرضه٦ام هبا امللك صاحل ذكر ان امللك املعظم عيسى ابتىن له قصرا بنابلس كما أق ١٤
١٥ Warne ١٨٩٣:١٠٣. 
 .٢٠١:األنصاري الدمشقي، بت ١٦
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 ١٤

 
 أصبحت نابلس مركزاً للركب الشـامي وبنيـت الوكالـة           راكسةمماليك الج وفي نهاية حكم ال   

 وبنى قـالوون جـامع      الفروخية ليسكن فيها رجالها، وتوسعت المدينة باتجاه الشمال والغرب        

الخضرة وأقيم مقام عماد الدين على عيبال والشيخ غنيم على جرزيم، كما بنيـت المـدارس                

 .المختلفة

مطلع القرن العاشر كانت نابلس قد مرت بالعديد من مراحل          ولما جاء العثمانيون في      

كان، فكان غناها العمرانـي     ساالزدهار والتراجع، إال أنها في كل حاالتها لم تخل يوماً من ال           

 العثماني بالعديد من المنشآت فازدانت بالمساجد وأصبح ألحيائهـا  عهد وتوج طوال ال ،تراكمياً

ها الخانات واألسواق والزوايا والمصابن وعلت مساكنها       حماماتها الخاصة وسبلها وكثرت في    

 : م ذكرها واصفا١٦٧١/  هـ١٠٨٢ ولما زارها جلبي وقصورها، واتسعت من كل جانب

غرب، مبنيـة   -نابلس مدينة جميلة واقعة بين جبلين ممتدة باتجاه شرق        " 
من ثمانية عشر حيا، بلغ عدد بيوتها اربعة االف وستون بيتا، بضـمنها             

الحجر، وال يوجد فيهـا أي       لحاكم وبيوت اخرى، بنيت جميعها من     بيت ا 
 ١٧"بيت مبني من الخشب، تتخللها الحدائق

 
وصفا لمسجدها الكبير وسوق السلطان، وأشار الى وجود مـدارس للتعلـيم            جلبي   كما أورد   

ة عام  بدأ انشاء القصور المحلية بعد الحملة التأديبي      :  ومن أنشطة البناء   .وسبعة زوايا وحمامين  

م، وبناء مئذنة الجامع الصالحي ومشفى بقربه على يد مصطفى بك قائد حملـة الحـج                ١٥٧٦

وقـد  م،  ١٨٥٠واعتماد سوق السلطان المسقوف كسوق رئيسي بعد عـام          . م١٦٥١/ هـ١٠٥١

                                                           
١٧ Stephan ٤٨ :١٩٨٠. 
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 ١٥

ـ ١٢٧٣ -١٢٧١ (حتى إذا ما زارها قنصل بريطانيا في القـدس عـام  استمر ازدهارها    / هـ

 :قال) م١٨٥٦ -١٨٥٣

اليوم عاصمة المنطقة المتوسطة في فلسطين وتلـي القـدس فـي      نابلس  "

   ١٨"األهمية

م كونت بلدية نابلس وكانت ثاني بلدية أنشـئت بعـد القـدس فـي               ١٨٦٨/ هـ١٢٥٨ عام   في

ـ ١٢٩٢فلسطين، وعاد الحكم المركزي التركي للمدينة فكان مما أنشأوه القشـلة             م ١٨٧٥/ هـ

في هذه الفترة بنيت العديد مـن       . رج حدود البلدة  ويجاورها مخازن للسالح وكان البناءان خا     

 وصلت سكة الحديد للمدينة      كما الكنائس واألديرة كدير الالتين وكنيسة ومدرسة البروتستانت،      

ـ  ١٣٢٧-١٢٩٣(وبنيت محطتها شرق جامع االنبياء وذلك في عهد السلطان عبد الحميد             /  هـ

م والتـي   ١٩٠٠امع النصر عـام     بنيت المنارة وسط ساحة ج    في عهده كذلك    . )م١٩٠٩-١٨٧٦

وقد خرج البناء السكني خارج البلدة القديمة حـول         .  من حديقة الى ساحة عامة      الحقاً تحولت

م، وأصـلحت   ١٨٨٨/ هـ١٣٠٦المباني العامة الجديدة كالمستشفى الحكومي على جبل عيبال         

النبيـاء  م ومئذنة مسـجد ا    ١٨٨٩/هـ١٣٠٧المساجد وزيد عليها المآذن كمئذنة مسجد الخضر        

لنـزل  نجليز  إل ا اءم بن ١٩٠١/ هـ١٣١٩ عام   شهد. م ومئذنة مسجد الساطون   ١٨٩٣/ هـ١٣١١

 األوروبـي  تأثرت المباني المحيطة بـه بـالطراز         .لالطباءفي حي الشويترة الجديد ومنزل      

م وأقيمت حديقـة المنشـية      ١٩١١/ هـ١٣٢٩الوافد، كما أقيمت مدرستان شرقية وغربية عام        

وقد احصي بها في نهاية الفترة العثمانية احد        . _اليوم المكتبة العامة للمدينة   وهي  _وبها مقهى   

 عين  ١٢ ضريحا وثالث زوايا وأكثر من       ١٥عشر مسجدا وكنيسة للروم وكنيس للسامريين و      
                                                           

 .١٥ : ١٩٧٧الراميين  ١٨
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 خانات وسـوقا مقنطـرا يعـد        ة مصبنة وستة حمامات وثالث    ٣٢وثالث أسبلة وما يزيد عن      

 .األجمل في فلسطين

م تـم فـرض االنتـداب البريطـاني         ١٩١٤/ هـ١٣٣٣الحرب العالمية األولى    وبعد اندالع   

وحولت الى عاصمة السامرة، وفي عام      ) م١٩٤٨-١٨/ هـ١٣٦٧-٣٦(العسكري على المدينة    

م ضرب المدينة زلزال مدمر تلته مجاعة دفعت بسكان حاراتهـا الشـرقية             ١٩٢٧/ هـ١٣٤٦

أ البناء السكني باالنتشـار بشـكل واضـح         وبد". حارة المنكوبين "الى الجالء شرقا وانشاء     

 .خارج البلدة القديمة على جبلي جرزيم وعيبال وبأساليب جديدة
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  نابلس في الفترة العثمانية٢-١

ظهرت أهمية مدينة نابلس كمركز اداري واقتصادي هام في فلسطين طوال القـرون             

مح هذه الفتـرة باسـتعراض      األربعة التي تشكل الفترة العثمانية، ويمكن االشارة الى أهم مال         

 .مختصر لالوضاع االدارية واالقتصادية واالجتماعية

 : الوضع اإلداري ١:٢:١

ـ  ٩٢٢  عام )٦-١ شكل (دخلت مدن فلسطين ومنها نابلس ضمن الدولة العثمانية         / هـ

وقد أبقى العثمانيون على الهيكل اإلداري      . ١٩ في عهد السلطان سليم األول دون حرب       م١٥١٧

 .٢٠تشكل احدى مدن والية دمشق واتبعت لها مئـات القـرى           نابلس   فبقيتسابق  المملوكي ال 

وبعد وفاة األمير عساف ابن فروخ، آخر الحكام المماليك لمدينة نابلس بدأ في الدولة العثمانية               

ـ ١٢٦٣ فـي عـام   . االتجاه نحو االعتماد على والة عرب محليين لحكم المدينة         م ١٨٤٧ /هـ

ـ ١٢٦٤ تابعا لوالية الشام ومع بدايـة عـام        )٧-١شكل   (أصبحت نابلس سنجقا عثمانيا     /هـ

 عادت العائالت المحلية الحاكمة للتنافس فيما بينها مما دفع الدولـة العثمانيـة لحكـم                م١٨٤٨

ـ ١٣٠٦ شاء والية بيروت عـام    إنومع  . المدينة عن طريق حكام أتراك      فصـلت   م١٨٨٨ /هـ

حتـى انسـحاب العثمـانيين عـام         حيث بقيت تابعـة لهـا        ٢١نابلس والحقت بوالية بيروت   

م ثم الحقت بعد الحرب مع عكا الى متصرفية القدس ودعيت جميعـا باسـم               ١٩١٨/هـ١٣٣٦

 .٢٢فلسطين

                                                           
 .١٥٢ :٥ج ،١٩٦٣ ابن اياس ١٩
 .٢٣١ :١٩٥٩احلصري  ٢٠
 .١٥٢ : ١٩٨٠لوتسكي ٢١
 .٩ : ٦،ج١٩٨٨الدباغ  ٢٢
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أما أهم ما شهدته فلسطين في عهد اإلمبراطورية العثمانية فهو التغيير فـي إدارتهـا               

) التيمـار (المالية في نهاية القرن السادس عشر بأن اعتمدت نظامي اإلقطاعات العسـكرية             

 وهو نظام ضريبي يمثل مقدارا مقطوعا من المال الميري الـذي يقسـم              )االلتزام(واإلدارية  

على الملتزمين، ويتم جمعه من كل قرية حسب حصص بواسطة شيخ البلدة الذي يسلمه لشيخ               

كزية  في أسلوبها إلى اإلدارة الالمر      الدولة العثمانية   انتقلت هذه الطريقة وب. ٢٣الناحية ثم للوالي  

وغطيت فلسطين بالتيمـارات    . ٢٤شرفي وقت مبكر والذي استمر حتى أواسط القرن الثامن ع         

 .٢٥والزعامات االلتزامية التي ائتمر بها الحكام الذين أرسلتهم أو عينتهم القسطنطينية

أنواع أولها األراضي   مقسمة الى أربعة    وقد كانت ملكية األرض في الدولة العثمانية        

ا سلطانية مخصصة للدولة أو تيمارات عسكرية يصرف ريعهـا للجـيش            األميرية، وهي إم  

م وحولت لصالح الخزينة، أما النوع الثاني فهو أراضـي          ١٨٣٠/هـ١٢٤٦والتي تم حلّها عام     

الوقف وهي أما وقف خيري أو وقف ذري، وهناك النوع الثالث المسـمى األرض المـوات                

رض الخاصة وقد تعزز هـذا النـوع بعـد          ومن أشكاله المشاع وأخيرا النوع الرابع وهو األ       

م والتي سـاعدت    ١٨٧٢/ هـ١٢٨٩م وقانون األراضي    ١٨٧٠/ هـ١٢٨٧صدور قانون الطابو    

وقد تملكت العائالت الحاكمة أكثر من نوع فكان لها التيمارات          . على زيادة األرض وتسجيلها   

  .أو نسبة من االلتزام وكان لهم أيضا أوقافهم الذرية وأمالكهم الخاصة

وقد كان لهذه األنظمة بصعودها وهبوطها انعكاسات على الجوانب القانونية للملكيـة            

والحيازة وعلى رفع المكانة االجتماعية واالقتصادية لبعض الطبقات، ومن أهم ما أفرزته هذه             

                                                           
٢٣ Cohen ١٩٧: ١٩٧٣. 
 .٧٨: رجع السابقامل ٢٤
 .٢٠٩ : ١٩٩٠شولس ٢٥
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األنظمة ظهور عائالت حاكمة في المناطق الجغرافية المختلفة لفلسطين والتـي لعبـت دورا              

يالتها السياسية واالجتماعية منذ ذلك الحين، وقد سعت هـذه العـائالت إلـى              أساسيا في تشك  

توطيد استقرارها وسلطتها بمجرد وصولها لجبل نابلس عن طريق امتالك األراضي وبنـاء             

 .القصور

شجع الوضع االداري الالمركزي في مدينة نابلس نشأة عائالت حاكمـة           من هنا فقد    

ان معززتين بالسلطة العسكرية واالدارية الممنوحة لهما       جديدة، وتمكنت عائالت النمر وطوق    

من تثبيت ركائز سلطتها في المدينة، ونظرا ألن هاتين العائليتين من العائالت الوافدة علـى               

 .نةيالمدينة فقد سعت كل منهما الى اظهار وجودها من خالل تشييد القصور الحص

 ٢٦تزامن ونهاية عصرها الذهبي   وبما أن دخول فلسطين عموما ضمن الدولة العثمانية         

) الذي أدخل نظام االلتـزام    ) م١٥٦٦-١٥١٢(في عهدي سليم األول وخليفته سليمان القانوني        (

فإن الالمركزية األدارية كانت األسلوب الذي أديرت فيه نابلس غالبية فترة الحكم العثمـاني،              

 بعد ان   ٢٧رن الثامن عشر  ولم يحاول العثمانيون فرض سيطرتهم على ادارتها إال في نهاية الق          

وصل حكامهم إلى ضعف شديد وظهر الفساد في طبقاتهم وكثـر تـدخل القـوى الغربيـة                 

 اال أن القوى المحلية بقيـت هـي         ٢٨بشؤونهم، فأخذوا بتعيين حكام من األتراك على المدينة       

 . العامل األكثر تأثيرا طوال تلك الفترات

 

 

                                                           
 .٦٩ :١٩٥٤ بيهم ٢٦
 .)حممد القاسم ، حسني عبد اهلادي ، أمحد آغا النمر ، طوقان ، حممد بك عسقالن: ( ١٨٣٣كانت الزعامات عام  ٢٧
 .٦٩ : ١٩٧٧الراميين  ٢٨
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 : األوضاع االجتماعية واالقتصادية ٢:٢:١

ان سكان نابلس مزيجا من العرب والعجم وبعض العـائالت الكرديـة واأليوبيـة              ك

والمملوكية باالضافة لألتراك السالجقة وهم في غالبيتهم مسلمون اضافة لـبعض الطوائـف             

 .الصغيرة كالسامريين والمسيحيين الشرقيين

 ٦-٥ قدر عدد سكان نابلس في بداية العصر العثماني في القرن السادس عشر ما بين             

  إلى تسعة آالف   م١٨٩٤ نسمة وسنة    ٨٠٠٠إلى  ) م١٨٨٢/ هـ١٣٠٠( ليرتفع عام    ٢٩آالف نسمه 

 وقد أشارت سالنامة بيروت أنه      .٣٠لى اثني عشر الفا في فترة حكم عبد الحميد باشا         إووصلت  

 ). لزيادة الهجرة من الريف( ٣١ نسمة١٧٤٧٢قدر عدد السكان ب ) م١٩٠٠/ هـ١٣١٨(لعام 

طبقـة  :  االجتماعي لهؤالء  السكان أربعة طبقـات رئيسـية هـي           وقد افرز المبنى  

من رجال الدين والعلمـاء، طبقـة التجـار         : العائالت الحاكمة صاحبة النفوذ، طبقة األعيان     

 .واألثرياء، وطبقة العامة

وقد انعكس هذا التقسيم على أسلوب الملبوسات لكل طبقة، فكان لكل طبقة ملبوسها، بل تعدى               

التها الحاكمة أزياء يمتازون بها عن غيرهم، كما يظهر من األشارات الكثيـرة             ذلك فكان لعائ  

من خالل وثائق حصر األرث، والذي كان له أثر في تعزيز صناعة النسيج والدباغة وانتشار               

 .أسواقها في نابلس

فمسـاكن  : ولكن المهم هنا هو انعكاسات الطبقية األجتماعية على المساكن وتخطيطها         

االحواش تتسع وتضيق حسب حجم العائلة، ولم يكن هنالك أي غرفة تبنـى دون              العامة وهي   
                                                           

 .٨٩ : ١٩٩٥  العزة ٢٩
٣٠ J. Landav, no date, P٨٧ 
 .١٦ : ١٩٧٧  الراميين ٣١
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غرض مهما كانت طبقة ساكنيه أو غناهم، أما األعيان فتضاف لمساكنهم دواويـن الضـيافة               

أمر الزامي في مسكنه وذلك أن الفتاوى بـين         مثال  وذلك تبعا للوظيفة، فعمارة ديوان المفتي       

أما الحكام فيسكنون القصور ويقلدهم بعض األثريـاء مـن           .٣٢المتخاصمين ينظر فيها بمنزله   

التجار واألعيان، وهي مساكن تحوي الكثير من الخصائص التي تميزها عن غيرها والتـي              

 .سيشار اليها بالتفصيل في الفصول التالية

صاد وهو عصب حياة المدينة فهو استمرار لما كان في العهد المملوكي مـع              االقتأما  

ألسواق فقد بني العديد منها كسوق القماش المغطى وهـو مـن أجمـل أسـواق                التوسع في ا  

 من األسواق المتخصصة منها ما اختص بالقماش أو النسيج أو           وفلسطين والسوق الجديد  وه    

وقد كانت األحوال االقتصادية للمدينة تزدهر أو تتـدهور تبعـاً للظـروف             . الحدادة وغيرها 

المحيط الخارجي فقد كان ألهلها عدة مواقف في االمتنـاع          ل نابلس وعالقتها ب   بالسائدة في ج  

عن دفع الضرائب، إذ أن الضرائب التي كانت تجبى منها كانت األقل بالنسبة لأللوية األخرى               

وقد أثرت العـائالت الحاكمـة ثـراءا جمـا          . ٣٣وذلك على الرغم من انتعاش االقتصاد فيها      

ينة، وتمكنت من زيادة عقاراتها مـن المحـال         النخراطها في الحياة التجارية والصناعية للمد     

 ما شكله مساحة قصر طوقـان لوحـده مـن           ويمكن مالحظة والمصابن والبساتين والمباني،    

 .مساحة حارة القريون حيث يقع

                                                           
 .١٨٢ : ٢ج، ١٩٦١ النمر ٣٢
. ٢٠٤ :١٩٧٣ Cohen. "١٧٨٠ م ، وزادت ضريبة القطن عام ١٧٢٠و قد تعددت أنواع الضريبة يف هناية احلكم العثماين فأقرت ضريبة الصابون عام " ٣٣

 .٢٦٧ : ١٩٩٨  و دوماين
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 ة العثمانيفترةفي ال تخطيط مدينة نابلس  ٣:٢:١

طـيط المدينـة    لكي تكتمل الصورة حول البيئة التي نشأت بها القصور فال بد من تنـاول تخ              

 :وأحيائها وعناصرها المعمارية بشيء من التفصيل

 :الحارات والمحالت والقصبات الرئيسية

 ٣٤القريون، العقبـة، الغـرب     الياسمينة، الحبلة،:  محالت ٦إلى    البلدة القديمة  تقسم

وقد بنيت البلدة على عدة مراحل، فقد بنيت محـالت          . )٨-١ شكل(كما ذكر سابقا    والقيسارية  

والحبلة، ثـم   _  الحارة السامرية جزء منها     _ ارية والعقبة والقريون ثم محلة الياسمينة       القيس

وقد بقي  . ٣٥توسعت باتجاه الغرب فبنيت محلة الغرب في فترات متالحقة من العهد الروماني           

هذا التقسيم مستمرا في العهد المملوكي والعهد العثماني حيث تظهر أسماء هذه المحالت فـي               

وبالنسـبة  . ٣٦ منزال ٤٠٦٠ حيا و  ١٨ها  ءاحتوا) م١٦٥٠-م١٦٤٨ (ذكر أوليا جلبي  يو. السجالت

فال توجد فروق بالنسبة لمواقـع      ) ٩-١شكل  (م   ١٨٨٢ /هـ١٢٢٩  Kitchener لخريطة كتشنر 

 ستة  : حيا ١٢ تورد ف ) ١٠-١ شكل (م١٩٢٦ /هـ١٣٤٥ Jaussen جسيانخريطة  الحارات، أما   

.  ثم الياسمينه والحبلـه والغـرب      ٣٧يه والعقبة والقريون  هي القيسار  و منها احتفظت بأسمائها  

ويضاف إليها محلة الشويترة خارج البوابة الغربية وقد بنيت في أواخر القرن التاسع عشـر،               

 .م١٩٢٧ شرقا وهي امتداد للقيسارية وبنيت بعيد زلزال )المنكوبين (وحارة الجبالية

                                                           
  ).١٤٧ : ١٩٧٨  Cohen(وأمساها جسيان الفواخري   ٣٤
 .٢٠٠٢ية نابلس مقابلة شخصية، ابراهيم الفين ، اآلثار، بلد ٣٥
٣٦ Stephan ٤٨ :١٩٨٠. 
  ).١٤٨ : ١٩٧٨  Cohen( _١٦ القرن - ١٠٣٨سجل عن _وردت يف السجالت حتت اسم القليون ، وأيضا الدّبورة  ٣٧
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ية من فتـرة ألخـرى، حيـث تـورد          ويعود االختالف في عدد المحالت الى اختالف التسم       

السجالت بعض األسماء لخطوط أو أحياء صغيرة تحت تسمية محالت مثل محلـة الجـوزة،    

 .محلة البالط، محلة الكّريم، محلة الوسطى، محلة الفاخورة ومحلة الناموس

للبلدة ستة عشر بوابة تقفل في المساء والى جوارها غرفة الحـرس تفضـي الـى                وقد كان     

وتخلل البلدة طوليـا    . ٣٩ا العامة وأحواشه  ا الخاصة ومبانيه  ا بوابته  فكان لكل محلة    ٣٨محالتها

من الغـرب   واللذان يمتدان   ) طريق السرايا القديمة  (وجنوبي  ) طريق الخان (شمالي  طريقان  

ويقع . يلتقيان شرقاً عند الجامع الكبير كطريق واحد يستمر حتى البوابة الشرقية           و إلى الشرق 

وتتفرع منهما شبكة من الدروب       السلطان الذي عمره مصطفى الال باشا،      ضمنهما سوق خان  

، ومن الخطوط خط عين حسـين فـي محلـة            المختلفة ء المدينة  تؤدي إلى أحيا   ٤٠)الخطوط(

الغرب وخط عين السوق في محلة الحبلة، وأصغرها األزقة وهي غير نافذة مثل زقاق حمام               

 . لألحياء تخطيط واضح وكان). ١١-١ شكل( كما هو مبين في الخليلي

كان الحي يسمى حارة، والحارة تقسم إلى خطوط، جمع ِخط، فالحبلة           " 
خط تل  و، وِخط الفقوس وخط العنصرة      )االغا( مثال فيها ِخط الناموس     

الكريم، وكل ِخط يقسم إلى أحواش فمثال ِخط النـاموس فيـه حـوش              
، العداسي وحوش السخلة وحوش العكة وحوش الواوي وحـوش خالـد          

 ٤١" يحوي عدد من الدور والعائلة تسمى دارا  وكل حوش

                                                           
 .٥١٠: ٢، ج١٩٦١ النمر ٣٨
 .١٨٦ :١٩٧٧  الراميين ٣٩
 .٥٦٤ : ٢ج،١٩٦١ النمر ٤٠
 .٥٦٤ :السابقاملرجع  ٤١
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واحدة هي أمام جامع النصر وأمام سراي الحكومـة         عامة  وليس في قلب المدينة سوى ساحة       

 وهناك ساحة   .)١-١ لوحة (حيث أقيمت في وسطها منارة الساعة كتذكار عثماني لعبد الحميد         

  .)٢-١ حةلو( هي ساحة التوتة ثانوية تقع ضمن حارة القريون

  
 ٢-١لوحة      ١-١لوحة 

مثيالتها من المدن اإلسالمية كعمان والكرك      ب تخطيطها العام وأنماط مبانيها      وتتشابه نابلس في  

، وهذا التشابه ليس    )١٢-١شكل  (ودمشق وغيرها من المدن والحواضر ذات التاريخ العريق         

أصـلها  (به في التـاريخ المشـترك        الوظائف التي تحويها المدينة وإنما تتشا      علىفقط قائماً   

فوجـود األزقـة الضـيقة      : ، وكذلك بعناصر التخطيط   )الروماني وتوالي نفس العهود عليها    

والمتعرجة تزيد من اإلحساس باألمان، وكثرة عناصر المفاجأة وتعددها خلـف كـل زاويـة        

ل متشـابهة   يبعث على الحيوية، كما أن المدينة تمتاز بالوحدة مع التنويع فمعالجـة التفاصـي             

ولكنها غير متماثلة، كما يوفر تخطيط المدينة مناطق شبه خاصة تمثل نقاط اتصال بين العام               

والخاص، وتشبه المخططات خاليا النحل لوجود األفنية والساحات المتصلة، كما تتعدد فيهـا             

 وترتفع المباني حـول القصـبات الرئيسـية         .المستويات واالرتفاعات لذا نرى كثرة األدراج     

. مـن ظـالل    فتنشئ مناطق مظللة مع ما ينتجه إسـقاط المشـربيات الحجريـة والقنـاطر             
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 العمائر واألبنية 

للعهـد  _ في انشـائها    _ تعود غالبية المباني العامة والقصور والكثير من المساكن         

وقد قام الحكام المحليون بدور ريادي سواء في تشجيع البناء أو في التشـييد، ولـم                . العثماني

لك أمرا عرضيا وإنما ارتبط بتمكين سلطتهم المحلية االجتماعيـة واالقتصـادية التـي    يكن ذ 

 : ٤٢كانت إحدى دعائم حكمهم فقد

كانوا حريصين على أن يكون لهم جميع أنواع األمالك لكيال يحتاجون           " 
أحدا غيرهم، فكانت لهم المصبنة والحمام وبساتين الخضار والفـواخير          

ر الزيتون والسمسم والـدكاكين وأراضـي       والطواحين واألفران ومعاص  
لزراعة أنواع الغالل فال يشترون شيئا من غيرهم، وكـانوا يحرصـون    

 ."على األمالك ويوقفونها على ذراريهم ويعتبرونها أصلهم وجرثومتهم
 

 رجال الدين والتجار األثريـاء فانتشـرت الجوامـع وقصـور            وقد حذا حذوهم األعيان من    

مة الشبيهة بالقالع، اضافة الى المصابن الكثيرة والحمامـات ومـدابغ           العائالت المدنية الحاك  

 . الجلد ومشاغل الفخار والحياكة

 :يمكن تقسيم المباني تبعا لوظيفتها الى قسمين، العمائر العامة والعمائر الخاصةو

 :العمائر العامة -

-١شـكل    ( موزعة على المحـالت    ٤٣الجوامعالعمائر الدينية كالمساجد و    وأشهرها  

، الخضر والحنبلي بمحلة الغرب، الجامع الكبير بمحلـة العقبـة، والسـاطون بمحلـة               )أ١٣

 ويعتبـر جـامع     بمحلة القريون، وقد كان لكل محلة شيخها وأمامها       ) البيك(الياسمينة، والعين   
                                                           

 .٤٥  :٢ج، ١٩٦١النمر  ٤٢
 . م١٨٩٢ م ، التينة ١٨٨٩ م ، اخلضر ١٨٥٣ م ، الساطون ١٧٦٢ م ،االنبياء ١٥٢٦امع احلنبلي ومنها ج ٤٣
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شكل (هو الجامع الرئيس في الفترة العثمانية       ) باب الساحة (النصر المطل على ساحة السرايا      

في المدينة كنيستين احداهما بمحلة الغرب واألخرى بمحلة الياسـمينة وكنـيس             و ،)ب١٣-١

  .سامري واحد في محلة الياسمينة

األسواق المتخصصة والخانـات والوكـاالت      ك) أ١٤-١شكل  (  العمائر االقتصادية  أما

 الفروخيه،الوكالة  الوكالة الغربية و  مثل  فقد انتشرت على األطراف الخارجية      )ب١٤-١شكل  (

 وسـوق   )خان مصـطفى الال باشـا      ( حول مركزها النشط في ساحة النصر كخان التجار        أو

 .)ج١٤-١شكل  (ايةأو بين األحياء كسوق العطارين وسوق الشّو القماش،

 كحمام السمرة وحمام القاضي والجديدة والبيدرة       )١٥-١ شكل( كما انتشرت الحمامات  

والعيون مثل عين الصـافي وعـين       مياه   سبل ال  وكذلك انتشرت . والدرجة والتميمي والخليلي  

 كمـا    والمطاحن .)١٦-١شكل   ( ومصانع الصابون  الفواخيروحارة الياسمينة وعين القريون،     

 : فأصبحت كما دعاها العمري٤٤ظهر فيها تلغراف أثناء حكم عبدالحميد باشا

 ٤٥"اُيحتاج إليها وال تحتاج إلى غيرهمدينة "

 .)١٧-١ شكل ( مبنى عام٨٥ما يزيد عن وفي نهاية الفترة العثمانية كان بها 

  :)المساكن (العمائر الخاصة -

 األحـواش    والتي يمكن تقسيمها إلى نـوعين همـا        ٤٦ آالف مسكن  ٥-  ٤ احتوت نابلس على  

 :والدور الكبيرة

 

                                                           
٤٤ J Landav, nodate, P٨٧. 
 .٩٧ :٢جملد، ١٩٨٨الدباغ . ١٩٨٥العمري  ٤٥
٤٦ Stephan ٤٨ :١٩٨٠. 
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 : االحواش •

وهو في مفهوم العامة مجموعة من الـدور السـكنية           ٤٧ومفردها حوش وهو من االحاطة    

 دوامـيس  لهـم و" والتي أشار إليها المقدسـي  ) الدواميس(م ولعله الديماس يؤدي اليها نفق مظل   

 بداية العهود اإلسالمية كحوش الجيطان، ويسـكن        عرفت منذ ، فأحواش نابلس قديمة     ٤٨"عجيبة

مثل هذه االحواش عائالت متقاربة في النسب بحيث يطلق اسم العائلة على الحوش الذي تقطنه               

لكل حوش بوابته الخارجية الخاصة المؤدية للطريق، وعـدة         حوش الجيطان وحوش التميمي، و    

وألن نابلس لم تعرف يوما هدما تاما أو هجـرة سـكانية            .  حسب حجم العائلة   دوائر من الغرف  

خير مثال على هـذا     مركب و النمط   ال كبيرة فقد تزاحمت أحواشها ونمت من النمط البسيط إلى          

حيـث   قصور أعيان المدينة من ال التميمـي،         والذي كان في السابق احد     حوش التميمي    النمط

وعات من الغرف التـي     مجم مقبى معتم به أدراج حجرية تصل ل       الى دهليز اليوم  تفضي بوابته   

 .)أ١٨-١ شكل( ٤٩ العائلة الممتدة فروعمنمجموعة من األسر يقطنها 

العلوي : معماريا تتألف أحواش نابلس من مجموعة من الغرف تتوزع على أكثر من دور            

والسفلي وهو عـام الملكيـة      . وهي تشكل مساكن ألسر نووية لها نفس األصول       " البيوت  "فيهو

ويـتم الـدخول لهـذه      . يشترك فيه مجموع سكان الحوش وبه غرف تخزين األعالف والقدور         

األحواش من خالل مداخل منكسرة شديدة الخصوصية وغالبا ما تتألف مـن سـراديب رطبـة        

مكشوف تصعد منه العديد من األدراج الحجرية التي تـؤدي          ومعتمة تفضي الى فضاء صغير      
                                                           

 ).٢١٤ :١٩٢٢  الفيومي(  به واحتوش القوم بالصيد أحاطوا). ١٦٢: ١٩٢٦الرازي ( احتوش القوم على فالن جعلوه وسطهم : لغة ٤٧
 .١٤٨: ١٩٨٧املقدسي  ٤٨
وقد احتوى ) وهي من طبقة رجال الدين( دومن وله محام عام تابع للعائلة ١,٥لدى تتبع عمارة هذا احلوش تبني أنه كان أحد أكرب بيوت نابلس، يقوم على  ٤٩

 .رمي و االخر يؤدي لقسم الرجال و قد فصل هذا اجلزء الحقاالبناء سابقا على فناء به ايوان واسطبل وله مدخلني أحدمها يؤدي لغرف احل



 حملة تارخيية: الفصل األول
 

 ٢٨

أو تنفتح على حضران جديدة تتجمع حولها مجموعات جديدة مـن           ) البيوت(الى الغرف المقباة    

 . وقد تتميز بعض غرفها ألهمية سكانها كرب العائلة الممتدة أو ممثلها. البيوت

مالك، وقد تجزء بسـبب البيـع       وقد كان توريث البيوت يؤدي الى تجزئتها الى أكثر من           

الحوش دائـم   ولذا ف . وأحيانا تشمل شروط البيع حقوقا مشتركة في الطريق وحق االنتفاع بالقبو          

الـدار أو   (النمو إذ أن كل حدث عائلي رئيسي كزواج جديد أو وفاة يحدث تغييرا في العائلـة                 

 .ه مرة أخرىتعادة هيكلإمما يؤدي الى ) الحوش

 : رةالقصور والدور الكبي •

. يقطنها األثرياء من التجـار أو األعيـان أو الحكـام           ٥٠"القالع ذات البوابات الحديدية   " وهذه  

وتشمل المساكن التي تمتاز ببواباتها الفخمة وتخصص فراغاتها الوظيفية فهي تحـوي أفنيـة              

 .)ب١٨-١ شكل (الحرملك والسالملك والدواوين واإلسطبالت

ر عبر القرون واختلفـت بـاختالف مكانـة مالكيهـا           وقد تنوعت أشكال وأحجام هذه القصو     

 .االجتماعية ودورهم ونشاطاتهم، وهو ما سيتم التركيز عليه في الفصول التالية

                                                           
 .١٩١ : ١٩٩٠ شولتز ٥٠
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 ٢٩

 :سبق يتبينومما 

 . بمميزات الموقع على طرق تجارية هامة للقوافل منذ القدم نابلستتمتع -

 شر قرناً مـن الزمـان     ثّلت نابلس في نسيجها العمراني طابعاً إسالميا طوال اثني ع         م -

عمار دائبة ترتفـع فيهـا المـآذن والقبـاب          إ حركة   ؛)م١٩١٧ _٦٣٦/ هـ١٣٣٥_ ١٥(

وتتراص البيوت منفتحة على الداخل وتنتشر األسواق وتتفرع الدروب الضيقة لتصب           

وكان أوضحها أثرا هو العهد العثماني حيث يمكـن          في أسواقها التي تكتظ بالحوانيت،    

 .نية الطابعالقول أن نابلس عثما

تشترك نابلس القديمة في تخطيطها مع المدن اإلسالمية بالعديد من المزايا المشـتركة              -

 :وهي

 .والذي يقع في مركز المدينة) هو جامع النصر(وجود مسجد مركزي ضخم  -

 ).كسرايا الحكومة  والحوانيت(إحاطة المسجد بالمباني الحكومية والعامة المختلفة  -

 .والخان في مركز المدينةوجود الحمامات العامة  -

 .وجود سوق مركزي ثابت مقّسم حسب السلع -

 األسلوب الذي اتبعته السلطة العثمانية غالبية حكمهـا لمدينـة           ي ه ة الالمركزي دارةاال -

 .، خاصة في القرن الثامن عشر حين ساد نظام االلتزام قرون٤نابلس طوال 

ارة المساكن في المدينة مـن      كان للوضع االداري االجتماعي واالقتصادي أثره في عم        -

 .حيث الوظيفة أو إختيار الموقع أو التحصين الالزم له عند اشتداد النزاع



 

 

  :الفصل الثاني

 كم في مدينة نابلس في الفترة العثمانيةحبيوت ال

 
 

 

 "ویحكم أهالي نابلس زعماؤهم أنفسهم، المفوضون من قبل الباشا بفرمانات لهذا الغرض"
 

John Lewis Burkhardt ( א ١٩٧٧:٦٩א ) 



 بيوت احلكم يف مدينة نابلس يف الفترة العثمانية: الفصل الثاين

 ٣١

  في نابلس" بيوت الحكم"العائالت الحاكمة  أسباب بروز  ١-٢

أعتمد نظام الحكم العثماني منذ نشأته نوعا من النظم االقطاعية التي قسـمت األرض              

الى أمالك واقطاعات سلطانية، وكان سالطينها يتركون بعض األرض المفتوحـة ألنفسـهم،             

لوالتهم المخلصين مما شجع ظهور عائالت ذات سطوة فـي الشـام            خر  ويمنحون البعض اآل  

. ولبنان وفلسطين، خاصة وأن هذه االقطاعات وراثية ينالها الوالة كأجر على التزام أو تيمار             

 .٥١م١٨٥٦وقد بقي هذا النظام الى أن تم الغاؤه بصدور قانون الملكية العقارية عام 

ف فلسطين الحكومة العثمانية فـي تعيـين        ساعدت طبيعة البنية األجتماعية لري    كما و 

 غالبيـة مشايخ العائالت الكبيرة والمتسعة النفوذ على مناطقهم وتكليفهم بادارتها، وذلـك أن             

 _وهو تركيب عائلي هرمي يخدم الحياة الزراعيـة        _فلسطين ريفية تعتمد على نظام الحمايل     

ل، أما بالنسبة لمدينة نابلس فقد      وبذلك لم يجد العثمانيون صعوبة في ترشيح مشايخ تلك الحماي         

 كانت تركيبة المدينة قائمة على التجارة والصناعة وليس الزراعـة،           إذكانت لها خصوصيتها    

األقتصـادية  :  أما أعيانها فيعتمدون أحدى ركيـزتين      ٥٢وغالبية سكانها من أصحاب الحرف    

دها لترشـيح أصـحابها     كالتجار، أو الدينية كالعلماء والخطباء، ولم تكن أي منهما كافية لوح          

 .للمناصب االدارية

من حكم مدينة نابلس مـن أصـل         آخر   ،ومن جهة أخرى كانت عائلتي تقلي وفروخ       

، وقد   لها  قبيل دخول القوات العثمانية     التي كانت موجودة   عائالت المدينة   أشهر ومن مملوكي

 اداريا مألته بعض    عملوا بعد هزيمتهم على بيع أمالكهم والنزوح عن المدينة مما أوجد فراغا           

                                                           
 .٥١ :١٩٩٨مطاوع  ٥١
 .٢٢-٢١ : ١٩٨٤دروزة  ٥٢
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 ٣٢

 اجتمعت لهاتين العائلتين ثالثة عوامـل أدت  حيث. العائالت الوافدة وهم ال النمر وال طوقان     

 : للمدينة وهي المكانة االجتماعية والثروة والسلطة العسكريةحكم افرازهم كبيوت الى

تنحـدر هـذه    أما المكانة االجتماعية فكلتاهما من العائالت معروفة النسب، بالنسبة للثـروة ف           

وأخيـرا  . العائالت من أصول غنية والتي جعلت لهم قدرة على تملك العديد مـن العقـارات              

مما يعنـي   . السلطة العسكرية وذلك أن وجهاءهم احتلوا مراكز هامة ضمن الجردة العثمانية          

أنه كانت لهم المكانة والثروة والسطوة والوالء، األمر الذي جعل الحكومة العثمانيـة تكلفهـم         

 .المتسلمية واألميرالية وهي أعلى المراتب االدارية والعسكرية لنابلسب
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 ٣٣

 

 الدور التاريخي للعائالت الحاكمة وأثره على عمارة القصور ٢-٢

كان للعائالت الحاكمة في مدينة نابلس دورا تاريخيا بارزا وأثرا كبيرا على عمارة القصـور               

 :٥٣نعبر مرحلتين اساسيتيفيها حيث يبدأ هذا التاريخ 

 .م١٨٣١ الى الحملة المصرية عام م١٦٥٧من دخول العائالت الحاكمة األولى عام : األولى

 .م١٨٥٩ سقوط عرابة - م١٨٣١الحملة المصرية : الثانية

وهو تاريخ الحملة التأديبية الناجحة التي شـاركت بهـا   ، م١٦٥٧االولى بعد عام  المرحلة  تبدأ  

بيان أهمية الدور الذي لعبته بيوت الحكم في تلك         ول. أسر وجماعات قوية كآل النمر وطوقان     

الفترة وأثره في تاريخ وشخصية المدينة تجب االشارة الى تطور عالقاتها بـالقوى المحليـة               

. والخارجية، والتي انعكست الحقا على اختيار رؤسائهم ألماكن بناء قصورهم وخصائصـها           

في بدايـة العهـد     المصالح المشتركة، ف  حيث امتازت هذه الفترة بكثرة التحالفات المبنية على         

، األمر الذي شجع    ٥٤ال النمر على حساب ال طوقان     _ والة دمشق   _ يد ال العظم    أالعثماني  

ـ ١٠٩٧ وفيت(أميرهم يوسف أغا النمر       أول قصور نـابلس     على االستقرار وبناء  ) م١٦٨٥ / ه

ـ         .العثمانية وأقدمها  ة ألسـرته فاصـطدم     بالمقابل كان صالح باشا طوقان يرسي قواعد ثابت

بمصالح ال النمر ونشبت بينهم الخالفات، واتسعت دائرة الخالف فيما بعد لتشـمل أطرافـا               

أخرى عندما حاول مصطفى بك طوقان توسعة نفوذه في جبل نابلس بحيازة مشـيخة بنـي                

                                                           
ثه حول  ، أما العباسي يف حب    )حدود الزمان واملكان  :  جبل نابلس  أهايلانظر  ( قَسم دوماين تاريخ املنطقة اىل أربعة أقسام معتمدا األحداث السياسية األساسية             ٥٣

ولكن عند البحث يف أثر هذه األحـداث        . تاريخ عائلة طوقان فقد قسمها اىل ثالث فترات معتمدا على األحداث الداخلية و الشخصيات احملركة هلذه االسرة                
ا وعمرانيا ظهرت على إثره     مفصال تارخيي   بينهما  احلكم املصري  شكل يالحظ تبلور مرحلتني أساسيتني      ،على عمارة القصور ودون امهال أي من هذه االحداث        

 ).٦٥  - ٤٦ :١٩٩٨  دوماينو  .٨٨-٥٣: ، بتالعباسي(. تغريات أساسية يف عمارة القصور
٥٤ Canan ١٩٩٣:٤١ 
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 ٣٤

كبرى العائالت الريفية الحاكمـة فـي شـمال         _  فاصطدم بال جرار     م١٧٦٦ عام    في صعب

، م١٧٧٣ و   م١٧٧١عمر حاكم عكا  الذي حاصر المدينة مرتين عـامي           الاهر  ثم بظ _ فلسطين  

 عمر بالتحالف وتقسيم نـابلس للـدفاع عنهـا إلـى          الوقد تصدت مدينة نابلس لهجوم ظاهر       

غربية يقودها آل طوقان وتضم حارات الغرب والياسمينة والقريون ومركز دفاعها           : منطقتين

مركزها قصر آل النمر وتضم حارات القيسـارية        وشرقية و  .قصر طوقان حيث تمركز الجند    

وقـد   .والعقبة والحبلة وقد بقيت رواسب هذا االقتسام ظاهرة اجتماعيا لفترة طويلة بعد ذلـك   

والتي عززتها الحكومـة     ٥٥تعددت التحالفات والخالفات ومنها التنافس بين آل طوقان وجرار        

 .)م١٨٠٤_م١٧٧٥(لجزار العثمانية لتضمن والء الطرفين، أو مؤازرة آل طوقان ل

 اشتداد التنافس   ة لهذه الفترة على عمائر القصور والتي نبعت من        مباشرومن اآلثار ال  

دخال عناصر التحصين على قصورهم على غير عـادة         ، إ بين العائالت الحاكمة على السيادة    

 أثناء  المساكن في المدن وذلك أنهم كانوا يديرون المدينة منها فأذا وقعت الخالفات كما حدث             

،كانـت قصـورهم مهـددة وعرضـة        )م١٨٢٣ _ ١٨١٧بين عامي   (حكم موسى بك طوقان     

 .٥٦للهجوم

 حتـى  م١٨٣١ فتبدأ من الحملة المصـرية عـام   المرحلة الثانية من تاريخ المدينةأما  

  لنـابلس دخول القوات المصرية عيد  والتي انعكست على عمارتها ب    . م١٨٥٩سقوط عرابة عام    

 والتي حملت معها تغييرات أساسية في النواحي االدارية واالقتصادية،          بقيادة محمد علي باشا   

ز مجـالس الشـورى والتـي    ابر وإأهمها فتح الباب أمام التغلغل األوروبي التجاري والثقافي  

                                                           
على العكس من ال النمر وال طوقان الذين عمدوا اىل انشاء قصورهم يف نابلس، مل يقم ال جرار بذلك لوجود قلعتهم يف صانور واعتمادهم علـى دعـم                             ٥٥
 .يفالر
 .١٢١-١١٦: العباسي، بت ٥٦
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 ٣٥

  الحقا ، وهما أمران جلبا الكثير من التبعات      ٥٧عززت مكانة المدن على حساب نواحي الريف      

 نابلس بشكل خاص، فمن الناحيـة االقتصـادية زادت          بشكل عام وعلى  على تاريخ فلسطين    

كمـا  . مركزية المدينة واعتماد الريف عليها مما أثرى عائلتها الحاكمة الجديدة ثراءا فاحشـا            

واكـب  وقد  . ادى االنفتاح مع الغرب الى ظهور تأثيرات ثقافية وعمرانية جديدة على المدينة           

ز عائلـة عبـد     و بر أدى الى  و ٥٨عارضتهالحكم المصري قمع دموي للعائالت التي حاولت م       

وقد ظهرت في قصور هذه العائلة عناصر وتأثيرات جديدة واكبت هذا           ،  الهادي كمنافس جديد  

 . والتي سيتم تناولها في الفصل الخامسسواء في الواجهات أو الزخرفةر، التغيي

ت  عندما قـرر   م١٨٥٩ قائمة حتى سقوط عرابة عام        الحاكمة المحلية األسر   وقد بقيت 

مركز (الحكومة العثمانية أخذ زمام األمور بنفسها، فاستأجرت دار مردم بك في باب الساحة              

والتي عرفت بالسرايا كمقر ومسكن لمتسلميها الغرباء عن المدينـة، فيمـا تحولـت              ) المدينة

 .عائالتها الحاكمة الى العمل بالتجارة والتي كانت قد استثمرت بها طوال الفترات السابقة

 أنه على الرغم من أن مراكز السلطة المحلية في شـمال فلسـطين               مما سبق  يتبينو

عمر والجزار أو دمرها    الظاهر  والة الحكم العثماني في طبريا وعكا مثل        ووسطها قد امتصها    

 الحكم المصري إال أن جبل نابلس بقي سليماً واستطاع العودة للحياة بعد انسحاب المصريين،             

صـد آل النمـر   ك_الت الحاكمة في األمور الداخليـة والخارجيـة   تدخل العائ ل ه كان  وأن كما

وطوقان بالتعاون مع باقي مشايخ جبل نابلس للهجوم الفرنسي حتى أطلق على جبلهـا اسـم                

الواضـح  ثر  األ _جبل النار، وتحالف آل طوقان مع الجزار الذي عمل على إعادتهم لحكمهم           

 كما ويتبين أهمية االثـار      .القصور فيها  ارة انعكس على عم   الذيفي التاريخ المدني للمدينة و    
                                                           

 .٦١-٥٧: ١٩٩٨ دوماين ٥٧
 .)٦١: املرجع السابق (إعدام أمحد القاسم بقطع رأسه وبيع ممتلكاته ومنها نصف قصره والذي آل لغرميه حسني عبد اهلادي ٥٨
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 ٣٦

 التي ترتبت على الحكم المصري وما أحدثه من تغييرات مباشرة في بنية المدينـة االداريـة               

 . آل عبد الهاديه معوتحالف
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 ٣٧

  نابلسفي مدينة "بيوت الحكم " للعائالت الحاكمةة التاريخيالجذور ٣-٢

 متخـذة    نابلس مدينة_ عبد الهادي آل  النمر و آل  طوقان و آل    _سر هذه اال  قد قطنت و

هؤالء الحكام  ) ١ جدول(ق بهذا الفصل    حويبين الجدول المل  ،  إياها مقرا رئيسيا للحكم المحلي    

مع توضيح للمناصب التي شغلوها وهي تتركز في األسر النمر وطوقان وعبد الهادي وجرار              

العمـائر والقصـور التـي       وأهم لهذه األسر    جذور التاريخية الوفيما يلي إشارة إلى     وقاسم،  

 _:خلفوها وراءهم

 :آل النمر ١:٣:٢

 :النشأة واألصل

، يرجعون بنسبهم إلى بطـون      ٥٩عرف آل النمر باألمامية، وهم من أبناء بادية الشام          

وقد قدموا إلى نابلس فـي       ٦٠عنزة كبرى عشائر الشام وهي من قبيلة ربيعه بن معد العدنانية          

  _بعد اتخاذ المماليك لنابلس مركـزا للحـج السـامي         _ ٦١مطلع القرن الحادي عشر للهجرة    

 .٦٢ جبل نابلس كضباط للسباهية لدى الجيش العثمانيالىوحضروا 

عمل آل النمر ضمن الجيش العثماني في سوريا في القرن السابع عشـر وحضـروا               

والمسمى الحقـا  ) عسكر الشام(لفلسطين كحرس لجردة الحج، وجدهم هو عبد اهللا النمر أمير     

 وحصل على رضى البـاب العثمـاني   م١٦٥٧/هـ١٠٦٨يرلية، قاد جردة الحج لحمايتها سنة    ال

                                                           
 .٨٢: ٢، ج١٩٧٥النمر  ٥٩
 .٧٦١-٧٦٠ :١٩٩٤ شراب ٦٠
 .٨٢: ٢ ج،١٩٧٥النمر  . ٢٢٢ :١٩٩٠تزشول ٦١
 .٨٠: ٢، ج١٩٧٥  النمر ٦٢



 بيوت احلكم يف مدينة نابلس يف الفترة العثمانية: الفصل الثاين

 ٣٨

بعد أن ساعد في التخلص من والي نابلس إبن كيوان، وكان ابنه يوسف الغورباشي أول مـن                 

 .استقر في نابلس وبنى قصره فيها مؤسسا بذلك أول بيت للحكم في المدينة

 ١١٤٣عمر آغا اليوسفي النمـر      (ا المتسلمية   شغل آل النمر وظيفة األالي بك وأحيان      

ولكن سلطة األميراالي كانت الغالبة لهم، حيـث تـدخلوا فـي            ) ٦٤، محمد آغا النمر   ٦٣هـ  

 وكـان لمشـاركتهم     .رافقة جردة الحج أو دورة الـوالي      مالنزاعات وجمع الرجال للحرب و    

ر أكثر مـن ثالثـة      وقيادتهم لبعض األحداث أثره في تشكيل التاريخ المحلي لجبل نابلس عب          

قرون متالحقة من الحكم العثماني، ولفهم مركزهم تجب معرفة تدرج وظيفتهم فـي الجـيش               

األالي (وفرسانها السباهية، ولألالي أمير هو      ) أالي(الذي يتكون من كتائب تدعى      : العثماني

كرواتب لجيشـه، ويـأتمر     ) التيمار(له   ويأتي تعيينه مباشرة بفرمان سلطاني ويخصص     ) بك

) األغـوات جربجـي   (والضباط  ) السباهية(لألميراالي من ألف إلى ثالثة آالف من الفرسان         

 رجال في تيماره يجمعون التيمار ويخرجون للحرب، وكتائـب          ٤٠ إلى   ٣٠ولكل سباهية من    

 . بلدية) يرلية(أجنبية أو ) إنكشارية(الجيش العثماني إما 

عثمانية وأتمر بأوامرها حتى منتصف القرن      وقد بقي آل النمر بيت حكم محلي مثّل السلطة ال         

التاسع عشر حين أصبحت الميرالية تركية شأن بقية الوظائف اإلدارية تمشـيا مـع سياسـة                

 .٦٥الدولة في الحكم المباشر

التي تم اسـتقاء معلوماتهـا مـن         _)١-أالملحق   (٦٦تظهر شجرة العائلة   : في نابلس  النمرآل  

ر من أواسط القرن السابع عشر وحتى أواسط القـرن          تسلسل ال النم  _ مؤلفات احسان النمر  

                                                           
 .١٣٦ :١ج، ١٩٦١ النمر ٦٣
 .٢٥٩ :١ج، ١٩٦١ النمر ٦٤
 .١٠٣: ١٩٧٧  الراميين ٦٥
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 ٣٩

ممـن  التاسع عشر وفيها تم توضيح مسار يظهر أهم افراد العائلة من سكان القصور المحلية               

 وكانت له المتسلمية أو األميرالية وشارك في األحـداث التاريخيـة            حكم أو شارك في الحكم    

  :للمدينة وهم

أول من استقر فـي     فهو   ،ي المؤسس األول للعائلة   يوسف الغورباش  يعتبر :مؤسس العائلة  -

 متسـلما   م١٧٠٩نابلس وبنى قصره فيها مؤسسا بذلك أول بيت للحكم في المدينة، أصبح عام              

 .م١٧٢٣عام كذلك للقدس ثم طبرزون، و

أحب المشاريع العمرانية وقام ببعض     ،  هـ١١٤٣ متسلم نابلس لعام  : عمر آغا اليوسفي النمر    -

س ونابلس أهمها ردم ورفع مجرى الماء في القريون لتستفيد منـه مسـاجد              األعمال في القد  

، م١٧٦٦قد جر إلى داره من ماء القريون فأوجد الفسقية والشادروان عـام             "ويذكر بأنه   . البلد

كانت بداية النزاعات المحلية    .  ٦٧" هـ ومات ولده مصطفى في السنة التالية       ١١٨٢توفي سنة   

 عشية الثورة ضـد     م١٧٢٨ن عمر آغا وصالح باشا طوقان عام        طوقان زم آل  بين آل النمر و   

مقامه  إسماعيل باشا العظم الذي تشدد بالضرائب وقام بعزل صالح باشا وتعيين عمر آغا قائم             

 .٦٨في المتسلمية

 هــ   ١٢٢٥بعد موت الجزار عاد محمد لنابلس واشترى القصر الصغير          : محمد آغا النمر   -

 وأسكن صهره موسـى فـي       هـ١٢٢٦ القدس حّل محله سنة      ولما مات علي آغا النمر متسلم     

 .٦٩قصره

 
                                                                                                                                                                     

 .٢٥٤-٢٤٤: ١٩٨٦مناع . ١٧٦: ٢، ج١٩٧٥النمر . ١٨٦: النمر، بت . ١٠٦: ١، ج١٩٦١النمر  ٦٦
 .١٤٦ :١ج،١٩٦١  النمر ٦٧
 .١٣٤: العباسي،بت ٦٨
 .٢٥٩ :١ ج ،١٩٦١ النمر ٦٩
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 ٤٠

 :استقرار آل النمر وبناء قصورهم في نابلس

 آل النمر باالستقرار في مدينة نابلس وبالتحديد في المنطقة الشرقية منها، حيـث              أبد 

وهـم مـن المماليـك       _٧٠اشتروا بيوتا في محلة القيسارية ومحلة الحبلة بعضها من آل تقلي          

وهو ما سـمي الحقـا      _  راك الذين تواجدوا قبل آل فروخ آخر حكام المماليك في نابلس          األت

 الجزء الشـمالي مـن      و وه ٧١وبعضها االخر تم شراؤه من أمراء الشافعية      . بالقصر الصغير 

 .القصر الكبير

التي تشير الـى الـى    ٧٢وقد أورد النمر في كتابه تاريخ جبل نابلس صورا للعديد من الوثائق   

الشراء، كما أشارت سجالت المحكمة الشرعية الى التيمارات المخصصة لهم ومنها           عمليات  

، وقد امتلكوا مصبنة اليوسفية وهي      ٧٣سالم، بيت فوريك، عورتا، وعسكر    : قرى شرق نابلس  

فـي سـوق     والعديد من الـدكاكين      ٧٤من أقدم مصابن نابلس وكذلك نصف مصبنة السوارية       

 العديد مـن البسـاتين      هـ١١٤٨مالكانة الدولة في عام     المربعة وسوق المصلبة، وقد منحتهم      

، وهم يمتلكون أيضا نصف حمام الخليل كما يظهر من وقفيـة ال             ٧٥وجزءا من حمام الريش   

والتي يستدل منها تعدد أمالك ال النمر فباالضافة لملكيـة المصـبنة            ) ١-بالملحق   (٧٦النمر

وقـد   .حلة القيسارية ومقاهي متعددة   والحمام كان لهم خان الزبيب وبّدا لعصر الزيتون في م         

امتلكوا مجموعة من الدور في محلتّي الحبلة والقيسارية، ويالحظ أن غالبية أمـالك العائلـة               

                                                           
 .٧٥:  ١، ج١٩٧٥ النمر ٧٠
 .١٨٢ :١، ج١٩٧٥ مرالن ٧١
 .)٢٠٠٢ مقابلة شخصية (ذكرت يل ابنته يف مقابلة خاصة أن ما بقي من هذه الوثائق قد مت نقلها لتودع يف البنك العريب يف عمان ٧٢
 .١٠٦ : ٥سجل  و ،٣٤٢ :٤سجل  ٧٣
 ).٢٢٩ : ١٩٩٨  دوماين(متسلم القدس و الرملة و نابلس ) ١١٨٢/١٧٦٩ت (امتلكها عمر آغا النمر  ٧٤
 .٢٨: نقد رسالة الراميين، بت-النمر ٧٥
 ).٢٤/٥٣/١٦ملف / ١٢اضبارة ( وقفية ال النمر، -دائرة األوقاف األردنية ٧٦



 بيوت احلكم يف مدينة نابلس يف الفترة العثمانية: الفصل الثاين

 ٤١

العقارية تركزت بشكل أساسي في الجزء الشرقي من البلدة القديمة فيما تملكوا مجموعة مـن               

 .البساتين في شمال وشرق وغرب المدينة وعلى أطرافها

 :صورهم في المدينة فهيو أما ق

ويعرف حاليا بإسـم ديـوان ال       : القصر الكبير  

  .النمر، ويقع في محلة الحبلة بنابلس

  .وهو أثر دارس:  القصر الصغير 

   

 آل طوقان ٢:٣:٢

 :النشأة واألصل

هم من أبناء بادية الشام، ويرجعون بنسبهم إلى قبيلة طي وهم من أحفاد آل الفضـل                

السابع / إلى نابلس في القرن الحادي عشر للهجرة       ٧٨ من شمال سوريا   وقد قدموا  .٧٧بن ربيعه 

حيث عمل الرعيل األول من آل طوقان في التجارة، التي وسـعت ثـروتهم               ،٧٩عشر للميالد 

ومكنتهم من تثبيت أقدامهم في المدينة، فقد أشارت وثيقة حصر ارث الحاج محمود الطوقـان               

ة من حوانيت ومصابن ومعصرة زيتون وبيوت        إلى حيازته ممتلكات واسع    _جد صالح باشا  _

 .)٣-بالملحق  (للسكن وأراضي زراعية في دير شرف والسيلة وبيت دجن

                                                           
 .٧٦١-٧٦٠ : ١٩٩٤شراب  ٧٧
 ٨٢ : ٢ ج،١٩٧٥النمر  ٧٨
 .٨٢ : ٢ ج،١٩٧٥النمر  . ٢٢٢: ١٩٩٠ تزشول ٧٩
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 ٤٢

وقد كانت لهم مكانتهم في سوريا وبدء استقرارهم في جبل نابلس كتجار ذوي مكانـة       

وأمالك، وبرز شأنهم في التاريخ المحلي عندما انضم إبراهيم جوربجي طوقان لجردة الحـج              

 .٨٠قام مع أبنائه في المدينة وتاله تسلم ابنه صالح إدارة سناجق القدس فنابلس وغزةوأ

عمل آل طوقان في نابلس ضمن الحكومة العثمانية وقد كانت لهم المتسلمية، وجدهم             

وابنه الشيخ إبراهيم هـو بـاني   ، هو صالح باشا بن إبراهيم جوربجي وعرف أبناؤه بالبيكات    

 البيكات على مشيخة المغاريب فأصبحوا أحد شيوخ نـواحي          قصرهم في نابلس، وقد حصل    

 .  نابلس السبعة، وأصبحت لهم زعامة التزامية

ويعتبر آل طوقان من أرسخ العائالت وأعرق بيوت الحكم في نابلس، فقد جمعوا بين              

وقد اشتركوا في نزاعات داخليـة مـع        . إمارة النسب وإمارة المتسلمية التي كانت غالبة لهم       

فتحـالفوا أحيانـا مـع       .عمر وآل جرار  ال من آل النمر وأخرى خارجية مع ظاهر         خصومهم

حيث تولى البيكات الدفاع عن القسم      على نابلس،   عمر  الخصومهم كما حدث عند هجوم ظاهر       

وتولى آل النمر القسم الشرقي، ووقفـوا ضـد         ) الغرب، القريون، الياسمينة  (الغربي للمدينة   

ار فنجحوا أحيانا في االحتفاظ بمراكزهم وفشـلوا أحيانـا           آل جر  منخصومهم على السلطة    

لم يكن آلل طوقان شعبية في األوساط       ولما   .أخرى وبقوا على ذلك عبر ثالثة قرون متالحقة       

 رجل في بعـض     ٤٥٠٠  وصل قوامها الى   ٨١ اعتمدوا عسكريا على قوات خارجية     فقدالريفية  

 .األحيان

                                                           
 .٨٠ : ٢ ج،١٩٧٥لنمر ا ٨٠
يف ) حمافظ السرية(ورأيتم مناسب أن جتعلوا على أبواب املدينة أنفار معلوم ترتلوا سكمان باشي "  قصر موسى طوقان إىل مرسوم  يقضي بإنزال احلرس يف أشار النمر ٨١

النمر  (– عبده حممد درويش ١٢٣٥ب سنة ٢٥-.."دار موسى بك الربانية اخلارجية عن احلرمي وتسدوا الباب الفاصل بني الرباين واحلرمي على موجب الشرع الشريف 
 ٢٨٣: ١، ج١٩٦١
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 ٤٣

التي تم استقاء معلوماتها من كـل        _)٢-أالملحق  ( شجرة العائلة    تظهر :آل طوقان في نابلس   

تسلسل العائلة منذ القرن السادس     _  ٨٢من مصطفى عباسي، احسان النمر والسجالت المتوفرة      

أشهر من حكم المدينة فـي      عشر وحتى أواسط القرن التاسع عشر، ويظهر عليها مسار يبين           

 : وهم، من أبناء هذه العائلةالفترة العثمانية

 متسلما للقـدس    م١٧٠٩يعتبرصالح باشا المؤسس األول للعائلة، أصبح عام         :ائلةمؤسس الع  -

حاكما أللوية نابلس وغزة قبل أن يصبح حاكما لمدينة بعلبك، وطد            م١٧٢٣ثم طبرزون، وعام    

له، إال أن النزاعات العائلية بينهما نشأت        مقام عالقته بآل النمر بالنسب وتعيين عمر آغا قائم       

ب قيام إسماعيل باشا العظم بعزل صالح باشـا وتعيـين عمـر آغـا فـي                  بسب م١٧٢٨عام  

ـ ١١٥٥له سنة    توفي بعد دس السم    .٨٣المتسلمية ، ودفن في مقبرة عـين السـت        م١٧٤٢/  ه

 .وقد تضاعفت قوة آل جرار بعد مقتله. ٨٤سفل جامع النصرأبنابلس 

تابع بناء   و مسجد العين اشتغل بالعلم وهو باني قصرهم في نابلس وقد عّمر          : الشيخ إبراهيم  -

جالئهم بالقوة للخليل وذلك انهم     إ إلى   م١٧٣٠أدى خالفه مع آل سلطان بعد عام         .حمام الجديدة 

 .بغصب دار إلحدى نسائهم وبناء قصره على أنقاضها اتهموه

تصدى لمحاولة هجـوم     ،)م١٧٧٦- م١٧٧٤(اصبح واليا على مصر      :مصطفى باشا طوقان   -

 .م١٧٨٤ زمن الجزار  لنابلسل طوقان عودة آ، شهدالظاهر عمر

                                                           
 .١٥٦: ٢، ج١٩٧٥النمر . ٢١٨-٢١٧: ١٩٧٧الراميين . ٣٩٧-٣٩٥: هـ١١٠٠) ٢( سجل  ٨٢
 .١٣٤ :العباسي، بت ٨٣
 .١٥٥: ١، ج١٩٦١النمر  ٨٤
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 ٤٤

لم ينفذ أوامر الصدر األعظم بإرسـال   ،م١٧٩٩/هـ ١٢١٤متسلم لواء نابلس : خليل طوقان  -

 ولم يعد، فعين أخاه موسى وكـيال  م١٨٠١سافر للقاهرة عام  ألفي محارب إلخراج الفرنسيين،  

 .عنه في حكم نابلس

متسـلم  .  في القرن التاسع عشـر     وقان ال ط   أهم أعالم  من): م١٨٢٣-م  ١٧٨٤(موسى بك    -

تفاقم خالفه مع آل النمر فعمل على       ،  )م١٨٠٦/هـ١٢٢١،  م١٨٠٢/هـ١٢١٧(نابلس لعدة فترات    

ألبـان، مغاربـة    (واستعان بمرتزقة    م١٨١٦/هـ١٢٣١ رجب سنة    ١٤إخراجهم من نابلس في     

النمر واحتل  ، واستخدمهم في تأديب آل      ٨٥له وأسكنهم األحياء الغربية    كعسكر خاص ) وأتراك

ثورات محلية لقسوته في الحكم مما أدى       ) م١٨٢٣-م١٨١٧( قصرهم وقد شهدت فترة حكمه من     

لعزله وإرسال الوالي لقواته بقيادة بهلوان آغا وإقامة القوات في قصره وطلب الـوالي مـن                

الحاج احمد جرار تسليم الحراسة على أبواب المدينة لبهلـوان آغـا والتعـاون معـه بكـل              

مـات  . ٨٧م فأعاد لموسى بك أموالـه     ١٨٢٣- ١٨٢١ولكن عاد الوالي درويش باشا       ،٨٦األمور

 وكـان   م١٨٢٣مسموما في قصر آل قاسم في بيت وزن بعد أن تحالف عليه آل جرار عـام                 

 .مدينا بأموال طائلة

 :استقرار آل طوقان وبناء قصرهم في نابلس

                                                           
 .٢٥٧: ١ج،١٩٦١النمر  ٨٥
 .٣٩٢:  ٨سجل  ٨٦
ه وصفي خاطرنا عليه وصار حمسوبا لطرفنا واآلن أذنا له أن هو أنه خبصوص افتخار االمرا الكرام موسى بك زادة ، متسلم نابلس سابقا حضر لطرفنا وطيبنا خاطر"  ٨٧

 .)١٢٣ :العباسي، بت( .- م١٨٢١/ هـ١٢٣٦ رمضان ٢٤-"…يستقيم يف بيته وأتباعه
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انية واليعيشية والغرزانيـة     كالعثم ٨٨امتلك آل طوقان العديد من المباني منها المصابن        

ولكن أهم ممتلكاتهم في مدينة نابلس يتركز في الجزء الغربي منهـا وبالتحديـد فـي محلـة       

القريون ومحلة الغرب، فقد عمّروا بها مسجد العين والذي سمي الحقا جامع البيـك، حيـث                

 ٨٩يشير نقش االعمار الى صالح باشا طوقان، كما بنى مصطفى بك طوقان فوقـه مدرسـة               

وعّمر ابراهيم باشا طوقان حمام     . والتي بقيت عاملة كسكن للطالب حتى نهاية العهد العثماني        

 ولهم عدة بيوت أخرى سكنها      ، وقصرا وهو أهم آثارهم وأكثرها تميزا      ٩٠م١٧٩٠سنة  الجديدة  

 ٩١ وتشير وثيقة حصـر ارث محمـود طوقـان         .بعض فروعهم ممن لم تكن فيهم المتسلمية      

تالك العائلة لزيتون قرى صرة والسيلة ودير شرف وبيـت فوريـك            الى ام ) ٣-بالملحق  (

 .الفوقا، باالضافة الى امتالك بد لعصر الزيتون في محلة الغرب واخر في قرية دير شرف

 :و أما قصورهم في المدينة فهي

  ويعرف حاليا بإسم الدار الكبيرة،    : القصر الكبير  

  .)لةاللوحة المقاب (ويقع في محلة القريون بنابلس

ويعرف باسم دار االغا، ويقع     :  القصر الصغير  

 .)اللوحة المقابلة (في محلة الغرب

    

                                                           
فعية  ، حممد بن علي طوقان ميتلك قسما من الشام١٧٩٩، و يشددون على ملكية العثمانية م ١٧٩٨ال طوقان ميتلكون جزءا من الركابية : (من السجالت ٨٨

 .م١٨١٧  ، موسى بك طوقان ميتلك الغرزانية م١٨١١، وقف ثلثي الشيطانية كوقف أهلي خاص م١٨٠٧موسى بك طوقان ميتلك اليعيشية . م١٨٠١
 _ غري منشورةرسالة _  .٣٣: ١٩٩٨ كلبونة ٨٩
٩٠ Dow ١٠٢ : ١٩٩٦. 
 .٣٩٧-٣٩٥:هـ ١١٠٠) ٢(سجل  ٩١
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 آل عبد الهادي ٣:٣:٢

 :النشأة واألصل

عرف آل عبد الهادي بهذا االسم نسبة لجدهم عبد الهادي بن أبي بكر زعيم منطقـة                

بيلـة أزد   ، ويرجعون بنسبهم إلى حمولـة الشـقران إحـدى بطـون ق            ٩٢م١٨١٦نابلس عام   

 أي أنهم دخلوا فلسطين في      ،م١٦٦٩/هـ  ١٠٨٠وقد قدموا إلى مرج بن عامر عام         .٩٣القحطانية

ثم انتقلوا لعرابـة     السابع عشر للميالد بعد ثورة الكرك،     / أواسط القرن الحادي عشر للهجرة    

 .٩٤فبالد الحارثة

م واتسعت  اشتهر آل عبد الهادي بكثرة أمالكهم، حيث مالوا للزراعة، فكثرت أراضيه          

رقعتها في مرج بن عامر وجبل نابلس وبنوا قصرهم الريفي األول في قرية عرابة واتخذوها               

و أبـراج  وأحاط بكرسي آل عبد الهـادي سـور ذ        "كرسيا لهم وهو أكبر قصورهم وأشهرها       

 .٩٥"صغيرة ومجهز بأبواب مصفحة بالحديد

اهيم باشـا المصـرية     شغل آل عبد الهادي المتسلمية في نابلس بعد دعمهم لحملة إبر          

، محمد أفندي عبـد     م١٨٤٠/هـ١٢٥٦،  م١٨٣٣/هـ١٢٤٩سليمان عبد الهادي     (٩٦لفترات مختلفة 

وتنافسوا ) م١٨٥٥ و   ١٨٥٢/هـ١٢٧٢ و ١٢٦٩، محمود بك عبد الهادي      م١٨٤١/هـ١٢٥٧الهادي  

ت عليها مع آل طوقان وقد كانوا آخر بيت حكم محلي مثّل السلطة العثمانية في نابلس إذ انتقل                

 . ليد الحكام األتراكولىوحتى الحرب العالمية األ م١٨٥٦/ هـ١٢٧٣بعدهم عام 

                                                           
 . ٨٧٩: ١٩٩٤شراب  ٩٢
 .٨٥٩املرجع السابق ،  ٩٣
 .٦٩ :١٩٧٧  الراميين.  ١٥٩ :١ج،١٩٧٥النمر .  ٢٢٢: ١٩٩٠  تزشول ٩٤
٩٥ Rogers ١٥٤  :١٩٨٩. 
 .٢٤٣ : ١٩٨٤ دروزة ٩٦
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تسلسل أهم شخصـيات هـذه   ) ٣-ملحق أ (٩٧ تظهر شجرة العائلة : في نابلس  عبد الهادي آل  

 في نـابلس     حاليا والعائلة المتواجدة العائلة الحاكمة ممن أقام في نابلس وتعاقب على حكمها،          

  :تنقسم ألربعة فروع هي

ـ  ١٢٤٩ومـنهم سـليمان متسـلم نـابلس         " حبس الـدم  "ويسكن   :فرع السليمان  ، م١٨٣٣/ هـ

ـ ١٢٥٧ومنهم محمد أفندي متسلم نابلس      : فرع الحسين  و .م١٨٤٠/هـ١٢٥٦ فرع  و .م١٨٤١/  ه

 :شخصيات هذه العائلة ممن قطن في قصورهاأما أهم . عبد الرحيم وفرع الراغب

أهم زعماء نابلس وأكثرهم سطوة، ورث عن أبيه        من  : حسين عبد الهادي   :مؤسس العائلة  -

مشيخة قرية عرابة واتسع نفوذه ليشمل جنين ونابلس، ولي ايالة صيدا ومركزها عكا في عام               

-١٢٤٧(م، وعرف بتأييد اصالحات الدولة العثمانية، برز كحليف للحكـم المصـري             ١٨٣٣

لمحيط بالحارة الشرقية من    من أهم أعماله العمرانية بناؤه للسور ا      ). م١٨٤٠-١٨٣١/ هـ١٢٥٦

توفي فجأة في عكا عام     . ، وعّمر لنفسه قصرا في مدينة نابلس      ٩٨عرابة، وبناء مسجدها الكبير   

 .٩٩م١٨٥٣/هـ١٢٥٣

عين متسلما للواء يافا ابان الحكم المصري ثم تسلم حكـم لـواء             :  محمود بيك عبد الهادي    -

صلي األموال في نابلس عـام      بعد خروج الحكم المصري عين رئيسا لمح      . م١٨٤١نابلس عام   

ـ ١٢٦٢ ولمدة ثالث سنوات ثم قائمقام للمدينة ألكثر من مرة عام            م١٨٤٣/ هـ١٢٥٩  م١٨٤٦/هـ

في فترته احتدمت الصراعات بين عـائلتي طوقـان         . م١٨٥٦/ ـه١٢٧٢لثالث سنوات، وعام  

لقاء عـام   وعبد الهادي مما دفع الحكومة العثمانية إلقصائه عن الحكم ونفيه مع اسرته الى الب             

                                                           
 .٣٥: ١٩٩٠جرار . ٢٩: ١٩٨٤دروزة . ١٥٩: ١، ج١٩٦١ النمر  ٩٧
 .٢٦٤-٢٦٢ : ١٩٩٤ مناع ٩٨
 .١١٨ :  بت،اخلماش ٩٩
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 ٤٨

ـ ١٢٧٦، وانهاء االعتماد على العائالت المحلية في الحكم في كافة فلسطين عـام              م١٨٥٨ / هـ

من أهم عمائره في نابلس القصر المسمى بإسمه والمعروف اليوم بإسـم دار عبـد               . م١٨٥٩

 .الرحيم

ـ ١٢٤٨أحد أبناء الشيخ حسين، متسلم لواء نـابلس عـام           :  الشيخ سليمان عبد الهادي    - / هـ

 خلفا لمحمد قاسم االحمد، اضطربت عالقته مع الحكم المصري بعـد رفضـه جمـع                م١٨٣٣

 .وله في نابلس مقر عرف باسم حبس الدم. م١٨٤١/ هـ١٢٥٧الضرائب، توفي عام 

أحد أبناء الشيخ حسين، مدير والية عكا ابان الحكـم المصـري،            :  صالح بك عبد الهادي    -

 . أسرته بعد هدم عرابة ثم عاد واستقر في نابلس، نفي للبلقاء معم١٨٥٦وقائممقام حيفا عام 

أحد أبناء الشيخ حسين، متسلم لواء نابلس بعد وفاة اخيه سليمان،           :  محمد افندي عبد الهادي    -

نفي الى طبرزون ولكنه عاد وتحصن في عرابة حيث أعلن العصيان على الدولة العثمانيـة               

أ الى البلقاء ثم عاد وسكن نابلس بعد         فلج م١٨٥٩/ هـ١٢٧٦التي تمكنت من تدمير عرابة عام       

 .صدور العفو عن عائلته

  :استقرار آل عبد الهادي  وبناء قصورهم في نابلس

كان آل عبد الهادي شديدي الثراء عندما انتقلوا من مركزهم في عرابة الى نـابلس،               

دينـة   ذلك أن غالبية أراضـي الم      ١٠٠ستبدال األوقاف لشرائها  تخدموا نفوذهم ومالهم ال   وقد اس 

وعقاراتها كانت مأهولة أو موقوفة، وقد اشترى حسين عبد الهادي قصر آل سلطان بأسلوب              

) ٦- ب الملحـق (كما يظهر من وثيقة االستبدال       م١٨٣٣-١٨٣٢ /هـ١٢٤٩ استبدال الوقف عام  

والتي استبدل فيها دار وبستان ال سلطان القائمة في حارة الياسمينة والمكونة مـن جـزأين                

                                                           
 .٢٥٢: ١٩٩٨دوماين  ١٠٠
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قيمة ثالث وعشرين الف قرش دفعها لبنات الحاج يوسف بن علي اغا سلطان             شرقي وغربي ب  

 بشـراء نصـف دار      م١٨٣٤ثم أتبعها عام    بعد عرضها لالستبدال بحجة عدم اهليتها للسكن،        

 اجـراء   ظهـر والتـي ت  ) ٥- ب الملحق( كما يظهر في الوثيقة المرفقة       أحمد القاسم ومصبنته  

أثنـاء شـغل     فاته وابنه بعد احداث الحملة المصرية     االستبدال مع ورثة أحمد القاسم عقب و      

. ، حيث دفع جزء من المبلغ لسداد ديون المتوفى         لمنصبه كمدير ايالة صيدا    حسين عبد الهادي  

ابنه محمود  قد اشترى   و.  حصة أحمد آغا النمر من مصبنة الّسوارية       اشترى م١٨٣٦وفي عام   

عود ملكيتها ألكثر مـن خمسـين        أراض شاسعة من أرض الميري ت      م١٨٣٨عبد الهادي عام    

وقـد  . جزءا من مصبنة الحالقية في المدينةامتلك   م١٨٤١وفي عام    ١٠١مالكا في صفقة واحدة   

، وتوسـيع رقعـة     أكبر األثر في تمكنهم من منافسة أقرانهم آل طوقان        ة هذه العائلة    كان لثرو 

 .أمالكهم في مختلف أنحاء البلدة القديمة

 آل عبد الهادي باالستقرار في جبل نابلس بعـد الحملـة            أأما بالنسبة لمساكنهم فقد بد    

المصرية، حيث اشتروا بيوتـا فـي محلـة العقبـة ومحلـة الياسـمينة بعضـها مـن آل                    

 ١٠٣وبعضها مـن سـادة آل سـلطان        . وهو ما سمي الحقا بحبس الدم      ١٠٢)البشتاوي(الخطيب

  .المعروف باسم قصر سعيد الحسين) وهي قصر حسين عبد الهادي(

 :هم اثارهموعليه فأ

 .ويقع في محلة الياسمينة بنابلس: )قصر آل سلطان(قصر حسين عبد الهادي  

                                                           
 .١٩٣ :املصدر السابق ١٠١
 .٢٨ : ، بتار من احلضرة اإلنسيةاملخت: النمر  ١٠٢
 .١٧٣ :، بتاألسفار لآلثار: النمر .  ١٢٩-١٢٨ : ١ ج،١٩٦١ النمر ١٠٣
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ويقع في محلة القريـون     : )مسكن فرع عبد الرحيم   (قصر محمود بك عبد الهادي       

 .بنابلس

ويقـع فـي    : مسكن فرع السليمان  ): حبس الدم (قصر الشيخ سليمان عبد الهادي       

 .محلة القريون

     
 

 رجراآل  ٤:٣:٢

 ولكن من خالل قواعدهم وقصورهم الريفيـة         وجبلها  في حكم نابلس    هام كان آلل جرار دور   

 .حيث لم يحاولوا السكن في المدينة

 :النشأة واألصل

 وهـم  ١٠٤تعود اصول ال جرار الى الشقران وهم فرع من مـن الصـبح مـن قبيلـة األزد         

العائلة من القسطل فـي     انتقلت  . ١٠٦ومن شيوخ البلقاء منذ القرن التالث عشر      . ١٠٥قحطانيون

منطقة البلقاء  عبر نهر األردن الى مرج بن عامر في لواء اللجون في مطلع القرن السـابع                  

                                                           
 .٧٥٩ :١٩٩٤ شراب ١٠٤
 .٩: هـ١٢٢٩البغدادي  ١٠٥
 .٣٢ :١٩٩٠جرار ١٠٦
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، حيث تولى جدهم محمد الزبن متسلمية اللجون، ويتناقل افراد          ١٠٨م١٦٧٠ حوالي عام    ١٠٧عشر

العائلة أن أسرتهم جلت عن السلط بعد خالف مع ال قعوار حيث عبروا مـن جهـة البحـر                   

الميت ثم نزلوا البيرة مؤقتا قبل ان ينتقلوا الى سهل الحفيرة في عرابة ومنها توجهـوا الـى                  

 .١٠٩سهل صانور

لعب ال جرار دورا رئيسيا في الصراع الداخلي على السلطة مع ال طوقان منذ أواخر القرن                

 الثامن عشر، حيث صمدوا أمام محاوالت موسى بك طوقان لالستئثار بحكم جبل نابلس، كما             

 زمن الشيخ يوسف الجرار،     م١٧٧١/هـ١١٨٥هاجم ال جرار نابلس أكثر من سبع مرات عام          

وكانت مصـالحهم كثيـرا مـا       . وشاركوا ال طوقان في هدم مقر ال عبد الهادي في عرابة          

قوة ال جرار    وقد استندت .  تصطدم مع والة عكا الطامحين في السيطرة على مرج بن عامر          

 المتسلمية دون غيرهم من شيوخ النواحي، قوتها العسكرية بمـا           تولي شيوخها : لثالثة عوامل 

. ١١٠تحويه من أتباع وحلفاء وأخيرا قلعتها الحصينة المسيطرة على المدخل الشمالي لنـابلس            

 وظهور نجم حسين عبد     م١٨٣١وقد بقيت المتسلمية في يدهم حتى قدوم الحملة المصرية عام           

 . الهادي عميد ال عبد الهادي

نين لسنوات عديدة دلت على ما كانت هذه العائلة عليه          ج جرار متسلمية نابلس و    اجتمعت الل 

 :من مكانة وبأس وما شغلته من حيز، وقد كان من أبرز من حكم نابلس من ال جرار

                                                           
 .٢١٨ :١٩٩٠شولتز ١٠٧
 .١٦٠-١٥٩ : ١ ج،١٩٦١النمر ١٠٨
 .٢٠٠٣ ابراهيم هناد جرار، ايار ،مقابلة شخصية ١٠٩
 .٢١١ ،٥٠ :١٩٩٠شولتز ١١٠
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 ٥٢

منذ مقدمها الـى فلسـطين وفيهـا        ) ٤-ملحق أ  (١١١ شجرة العائلة   تظهر :في نابلس جرار  آل  

 : مية خاصة في نابلس ومن أبرزهمتوضيح ألهم من تولى منهم منصب المتسل

هو جد العائلة انتقل من القسطل الى عرابة ثم صـانور           :  محمد الزبن جرار   :مؤسس العائلة  -

مـن أوائـل    ) جنين وبيسان (في أوائل القرن الثامن عشر بعد أن عين متسلما للواء اللجون            

ـ       م١٧٧٠/ هـ١١٨٤القرن الثامن عشر وحتى عام       ث عمـر   ، يعتبر مؤسس قلعة صـانور حي

ذكر احسان النمر أن محمد جرار ومحمد اغا النمر قامـا           . م١٧٧٢، توفي عام    ١١٢الداثر منها 

ـ ١١٧٨كما حوصرت صانور في زمنـه عـام         . ١١٣م١٧٢٨بالقضاء على المشاقية عام      / هـ

م من قبل عثمان باشا والي الشام ويوسف الشـهابي حـاكم لبنـان اال أنـه اسـتطاع                   ١٧٦٤

 . ١١٤صدهما

ـ ١١٨٤(عين متسلما للواء اللجـون قرابـة األربعـين عامـا            : ار الشيخ يوسف الجر   -  -هـ

، جمـع بـين     ١١٥م١٧٩٨، حيث تولى المتسلمية بعد هزيمة نابليون        )م١٨٠٨-م١٧٧٠/ هـ١٢٢٢

 ١١٦م١٧٧٢متسلمية نابلس واللجون قرابة ثمانية عشر عاما حيث عين متسلما لنـابلس عـام               

مدة سنة قبل أن يعود مـرة أخـرى          ول م١٨٠١/ هـ١٢١٦، ثم عام    م١٧٩٠-م١٧٧٥وبين أعوام   

ـ ١٢٢٢  حتى وفاته عام   م١٨٠٧-١٨٠٥ /هـ١٢٢٢-هـ١٢٢٠متسلما لنابلس ألعوام     . م١٨٠٨/هـ

ـ ١١٨٨من أبرز أعماله بناؤه القلعة في صانور وانشاء السور حيث تم البناء فـي عـام                  / هـ

                                                           
 .١٨٥: ١٩٩٠جرار  ١١١
 .٣٢: ١٩٩٠جرار ١١٢
 .١٣١: ١، ج١٩٦١ النمر ١١٣
 .١٥٩: ١٩٩٠جرار ١١٤
 .٢٧  : ١٩٩٠شولتز ١١٥
 .٢٠٣-٢٠١: ١،ج١٩٦١ النمر ١١٦



 بيوت احلكم يف مدينة نابلس يف الفترة العثمانية: الفصل الثاين

 ٥٣

لتمركز في  ولم يعرف أنه اتخذ لنفسه منزال في نابلس واألغلب أنه فضل البقاء وا            . ١١٧م١٧٧٤

منطقة اللجون لموقعها االستراتيجي بين مرج بن عامر وجبل نابلس، وتمركز حلفائـه مـن               

العشائر حول تلك المنطقة، ويرى البعض أن طبيعته البدوية والريفية التي كانت غالبة عليـه               

ساهم في صـد الهجـوم      .  هي السبب في نفوره من السكن في مدينة كنابلس         ١١٨وعلى أبنائه 

 متناسيا خالفه مع الجزار حيث قاد الكثير من الكمائن في           م١٧٩٩نجدة عكا في عام     الفرنسي و 

 .جبل النار وأشهرها حصاره للقائد الفرنسي كليبر في مرج بن عامر

 وحتى وفاته   م١٨٠٩تولى متسلمية جنين بعد وفاة أخيه داوود في عام          :  أحمد يوسف الجرار   -

ـ ١٢١٩: جنين ونابلس مدة سبع سنوات هي     ، جمع بين متسلمية     م١٨١٩/ هـ١٢٣٥في عام    / هـ

 وحتـى   م١٨١٩/هـ١٢٣٥، وكذلك عام    م١٨١٦-١٨١١/ هـ١٢٣٢-هـ١٢٢٦ ولمدة سنة،    م١٨٠٤

 .وفاته

 حيـث   م١٨٣١م وعـام    ١٨٢٨/ هـ١٢٤٤تولى متسلمية نابلس عام     :  عبد اهللا يوسف الجرار    -

 باشـا والـي      حاصر عبد اهللا   م١٨٣٠عزل من منصبه لرفضه جمع الضرائب، في زمنه عام          

كما . عكا واالمير بشير الشهابي قلعة صانور ألكثر من ثالث شهور مما اضطره لالستسالم            

 حين اعتـرض    م١٨٣٤شارك بالثورة المحلية على ابراهيم باشا المصري مع ال القاسم عام            

المشايخ على التجنيد االجباري ومحاولة ابراهيم باشا تجريد الناس من السالح اال ان الثـورة               

  .١١٩شلت حيث وقع الشيخ عبد اهللا في األسر وقيل قتلف

                                                           
 .١٣٤: ١٩٩٠جرار ١١٧
 .٢٨٢: ١٩٩٠شولتز ١١٨
 .٧٣ :١٩٩٥مناع  ١١٩



 بيوت احلكم يف مدينة نابلس يف الفترة العثمانية: الفصل الثاين

 ٥٤

بعد وفاته تفرق ابناء ال جرار في القرى المحيطة مكونين فروعا للعائلة في كل من بـرقين،                 

، كفر صور، مرج صانور وجبع وميثلون والفندقومية وعرابـة والجديـدة            )البارد(الهاشمية  

لزراعـة وازداد تمسـكهم بقواعـدهم       وقد نزع غالبية ال جرار للعمل في ا       . ١٢٠وعكا وحيفا 

الريفية، اال أنه وبانتهاء الحكم المصري انحصر تأثير ال جرار عن نابلس وجبلها في قـرى                

مشاريق الجرار كشيوخ محليين لتلك القرى حيث يظهرون ضـمن التشـكيل األداري لعـام               

ـ         . ١٢١ لتلك القرى  م١٨٥٠ م المصـري   ومن أبنائها الذين بقوا كمشايخ محليين بعد نهاية الحك

الشيخ قاسم اغا داوود الجرار الذي عين مديرا لجنين حتى وفاته في            : وتحويل جنين لمديرية  

م، وكـذلك   ١٨٨٣-١٨٧٨مفلح الجرار مـن     ) قدورة( فخلفه في االدارة عبد القادر       م١٨٧٨عام  

الشيخ احمد الجرار، والذي زاره القنصل البريطاني فن وأخته ماري روجرز في قصره بجبع              

 .١٢٢استنكاره لوجودهم، كما أشارت روجرز لريفية أسرته وبساطة عيشهاوذكر 

  : نابلس جبل  وبناء قصورهم فيجراراستقرار آل 

قامت قوة العائلة االقتصادية على إمساكها بسنجق جنين في بداية القرن التاسع عشـر هـذا                

ـ    (اضافة لكونهم من المشايخ أصحاب الثروة  منذ كانوا في القسطل             وقـد  ). رارقلعـة ال ج

 موقعا مأهوال في بالد الحارثة تحت حكم األمير ٤٦ Survey of Western Palestianeأحصى 

الحارثي، حيث ساد ال جرار هذه المنطقة فيما بعد قبل أن يتمركزوا فـي صـانور وجبـع،                

ويرى مكالستر أن الحارثية القبليـة أو مشـاريق جـرار    . ويتمركز ال عبدالهادي في عرابة    

                                                           
 .١٢٦-١١٧: ٣ جملد ،١٩٨٨ الدباغ ١٢٠
 .٦٠ : ١٩٩٠شولتز ١٢١
 .٤٠٠:املرجع السابق  ١٢٢



 بيوت احلكم يف مدينة نابلس يف الفترة العثمانية: الفصل الثاين

 ٥٥

وقـد تـوارث ال   . ١٢٤ قريـة ٢٤ فيما يعدها الدباغ ١٢٣رية تحت سيطرة ال جرار    ق ٢٧تشمل  

جرار ملكيتهم في األراضي التي استصلحوها أو تملكوها في مرج صانور والتي تجـاوزت              

ـ ١٢٤٦في عـام    ) التيمار( وقلت ملكياتهم بعد حل االقطاعات       ١٢٥ ألف دونم  ١٤٠  م١٨٣٠/ هـ

 التـي   م١٨٧٢/ هـ١٢٨٩انون األراضي عام     وق م١٨٧٠/ هـ١٢٨٧وصدور قوانين الطابو عام     

 والتي تقدر بـأكثر مـن ثلـث سـهل     حلفاءأدت الى توزيع الملكية بين الورثة عدا الهبات لل        

 .١٢٦صانور

وعلى الرغم من أن ال جرار من أهم العائالت الحاكمة في جبل نابلس عموما ومدينة نابلس                

بادروا ببناء قلعة صانور وهي     على وجه الخصوص، اال أنهم لم يتركوا قصورا في نابلس و          

 .أهم أمالكهم، وتعرف بإسم قلعة جبل نابلس

 :قلعة صانور 

كانت قرية صانور أطالال محاطة بأساس قـديم لسـور          

عندما نزلها مؤسس العائلة محمد الزبن، فبـدء بتـرميم          

السور وبناء منازل للعائلة والظاهر أنه شرع بالبنـاء         

كان يسكنها قبل رحيلـه     متأثرا ببناء قلعة القسطل التي      

لفلسطين لالستقرار بها والتي كانت تدعى بقلعـة ابـن          

ويعد ابنه الشيخ يوسف بـاني القلعـة الفعلـي          . جرار

                                                           
 .٢١٨ :ع السابقاملرج ١٢٣
 .٢٨ :١٩٩٠جرار  ١٢٤
 .٢٠٠٣ ، ابراهيم هناد جرار،مقابلة شخصية ١٢٥
 .املرجع السابق ١٢٦



 بيوت احلكم يف مدينة نابلس يف الفترة العثمانية: الفصل الثاين

 ٥٦

وللقلعة ثالث بوابات وباب سري وثالث أبراج       . م١٧٧٤/هـ١١٨٨والسور حيث أتمها عام     

ضخمة أحدها بجوار البوابة الرئيسـة، وتشـمل        

على مساحة عشرة   ساحة مسّورة وقصورا قائمة     

دونمات، اال أن المساحة الكلية لمحيط القلعة قبل        

 ١٢٧هدمها تساوي عشرة أمثال المساحة الحاليـة      

  وقد صمدت هذه القلعة الحصينة أمام الحصار التركي ألكثر من مـرة              ).المقابلةاللوحات(

يعتصمون إن نابلس لم تبرح بعصيانها تقلق بعصيانها اإلدارة التركية وكان العصاة فيها              "

 ١٢٨"بقلعة صانور

هذا وللعائلة مجموعة من الدور في القرى التي استقروا بها وأهمها قصر أحمد جرار في               

ولم أجد اي دليل علـى      . جبع والذي تولى فيه حكم متسلمية نابلس ألكثر من سبع سنوات          

 .امتالك ال جرار ايا من العقارات أو االراضي في مدينة نابلس طيلة فترة حكمهم

 

 القاسمآل  ٥:٣:٢

آل القاسـم   : ومن العائالت المحلية والحاكمة التي حكمت نابلس لفترات متفاوتـة         

 .والذين امتلكوا قصرا فيها، اال أن قصرهم الرئيسي يقع في قرية بيت وزن

                                                           
 .٤٥٦: ٢ج،١٩٧٥ النمر ١٢٧
 .١٣١:٥كرد، بت، ج ١٢٨



 بيوت احلكم يف مدينة نابلس يف الفترة العثمانية: الفصل الثاين

 ٥٧

 :النشأة واألصل

يعود نسبهم لبني غازي، وهم من بني حسن في شرق األردن، قدموا ناحية جمـاعين عـام                 

هر منهم فرعان وصال درجة األمارة وهما آل القاسم وآل الريان، وقد عال             ، وظ ١٢٩هـ١٠٨٠

اتخذ جدهم قاسم األحمد    . شأنهم في النصف األول من القرن التاسع عشر ومعقلهم بيت وزن          

 .قرية بيت وزن مقرا له وهي عند المدخل الشمالي لمدينة نابلس وذات موقع ممتاز

 تسلسل هذه العائلة الحاكمة والتـي       )٥-ألحق  م( ١٣٠لةشجرة العائ  تظهر :في نابلس القاسم  آل  

 : ممن كان فيهم الحكمشخصيات العائلةمن أهم . كانت من أهم مشايخ ريف نابلس

عينـه ابـراهيم    .  كبير شيوخ جماعين وأحد زعماء جبل نابلس       : قاسم األحمد  :مؤسس العائلة  -

وهـو بـاني   . م غدر بهماباشا المصري متسلما للقدس، وثبت ابنه أحمد متسلما على نابلس ث         

 .قصرهم في بيت وزن

عين متسلما للواء نابلس، شارك مع عائلته في الثورة على ابراهيم باشا فـي              :  أحمد القاسم  -

وقاد العصيان في دير الغصون ولكنه هزم وفر        .  وأصبح من زعمائها   م١٨٣٤/ هـ١٢٥٠عام  

وقد بنى لنفسه قصرا    . ١٣٢ وولده ، حيث أعدم  ١٣١الى الخليل فالكرك فالبادية ثم سلم لوالي الشام       

 . في نابلس

 بين محمود أفندي القاسـم      م١٨٥٩احتدمت الصراعات في مطلع عام      :  محمود أفندي القاسم   -

وقد أدت هذه الخالفـات     ) شيخ جماعين الشرقية  (وسليمان اغا الريان    ) شيخ جماعين الغربية  (

 .والصراعات الى أضعاف العائلة
                                                           

 .٢٨: ١٩٩٠جرار ١٢٩
 .٢٩: املرجع السابق ١٣٠
 .٣١٠ :١٩٩٥مناع  ١٣١
 .٥٩ :١٩٩٨ دوماين ١٣٢



 بيوت احلكم يف مدينة نابلس يف الفترة العثمانية: الفصل الثاين

 ٥٨

 : نابلس جبلورهم في  وبناء قصالقاسماستقرار آل 

، وكان )م١٨٢٧/ هـ١٢٤٣(من أمالك ال القاسم التزاماتهم في قرية بيت وزن وجينصافوط 

، كما ولهم قصر في محلة )٥- بالملحق(لهم في نابلس قصرا ومصبنة في الجادة الغربية 

لدة القريون ال زال قسم من العائلة يعيش فيه، ولهم مسكن اخر يقع في األطراف الشمالية للب

 . ١٣٣القديمة على امتداد شارع حطين تم تحويله اليوم لعيادات طبية

 :أما أهم قصورهم

 من حجـارة قلعـة      م١٨٣٠/ هـ١٢٤٦بني عام   : قصر قاسم األحمد في بيت وزن      

ويـدعى  . ١٣٤الجنيد بعد هدمها وهو من طابقين، األرضي للديوان والخدم والثاني للسكن          

، وهـو يتجمـع     ٢ م ٧٢٠بعة ادوار بمساحة افقية     القصر حاليا بدار الشيخ ويتكون من ار      

حول ساحة وسطية خصص الدور االرضي فيه للضيافة وغـرف الحـرس والمطحنـة              

والسجن واالسطبالت، اما االول والثاني فبهما ايوانات صيفية وغرف لالستخدام الخاص،           

 .١٣٥وبه أربعة عليات) العاللي(والدور االخير

 .   ١٣٦قع في حي القريون بنابلسوي: قصر أحمد بك القاسم في نابلس 

 

                                                           
 .٢٠٠٤مقابلة شخصية، فاطمة القاسم، ١٣٣
 .١٧٢ :سفارالنمر، بت، اال ١٣٤
 .١٤-١٣: ٢٠٠١ شحادة ١٣٥
 .١٧٢ :النمر، بت، االسفار ١٣٦



 بيوت احلكم يف مدينة نابلس يف الفترة العثمانية: الفصل الثاين

 ٥٩

ـ ١٢٧٥-١١٢٧ ( في الفتـرة العثمانيـة     مدينة نابلس ل الحكام المحليين : ١جدول    هـ

 ) م١٨٥٨-١٧١٤/

 مالحظات املنصب السنة االسم الرقم
 م١٧١٤ صاحل باشا طوقان  )١

 م١٧٤٢
 متسلم القدس
 متسلم بعلبك

بداية اعتماد احلكومة 
العثمانية على حكام 

 حمليني
غا جورجبي علي ا  )٢

 النمر
/ يف بداية العشرينات
 القرن الثامن عشر

  متسلم نابلس

  متسلم نابلس هـ١١٤٣/ م١٧٣٠ عمر اغا النمر  )٣

حممد اغا جورجبي   )٤
 النمر

-١١٥٠/ م١٧٥٦-١٧٣٧

 هـ١١٧٠

  متسلم نابلس

-١١٧٠/ م١٧٦٣-١٧٥٦ عمر اغا النمر  )٥

 هـ١١٧٧

  متسلم نابلس

 م١٧٧٦-٧٤ووايل ملصر  تسلم نابلسم هـ١١٧٧/م١٧٦٣ مصطفى باشا طوقان  )٦

-١١٨٩/ م١٧٩٠-١٧٧٥ الشيخ يوسف جرار  )٧

 هـ١٢٠٤

  متسلم نابلس

  متسلم نابلس هـ١٢٠٤/ م١٧٩٠ اسعد بك طوقان  )٨

-١٢٠٥/ م١٧٩٨-١٧٩١ !إبراهيم باشا النمر  )٩

 هـ١٢١٣

  متسلم نابلس

  متسلم نابلس هـ١٢١٣/ م١٧٩٨ أمحد بك طوقان  )١٠

-١٢١٤/ م١٨٠١-١٧٩٩ خليل بك طوقان  )١١

 هـ١٢١٦

  متسلم نابلس

  متسلم نابلس هـ١٢١٦/ م١٨٠١ الشيخ يوسف اجلرار  )١٢

-١٢١٧/ م١٨٠٤-١٨٠٢ موسى بك طوقان  )١٣

 هـ١٢١٩

  متسلم نابلس
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 مالحظات املنصب السنة االسم الرقم
الشيخ أمحد يوسف   )١٤

 جرار
  متسلم نابلس هـ١٢١٩/ م١٨٠٤

-١٢٢٠/ م١٨٠٧-١٨٠٥ الشيخ يوسف اجلرار  )١٥

 هـ١٢٢٢

  متسلم نابلس

  متسلم نابلس هـ١٢٢١/ م١٨٠٦ موسى بك طوقان  )١٦

-١٢٢٣/ م١٨١١-١٨٠٩ موسى بك طوقان  )١٧

 هـ١٢٢٦

  متسلم نابلس

أمحد اغا يوسف   )١٨
 اجلرار

متسلم نابلس  هـ١٢٢٦/ م١٨١١
 واللجون

حممد اغا النمر متسلم 
 ١٨١١/١٢٢٦ للقدس

-١٢٣٢/ م١٨١٨-١٨١٦ موسى بك طوقان  )١٩

 هـ١٢٣٤

  متسلم نابلس

  متسلم نابلس  هـ١٢٣٤/ م١٨١٨ مصطفى بك طوقان  )٢٠

أمحد اغا يوسف   )٢١
 اجلرار

  متسلم نابلس هـ١٢٣٥/ م١٨١٩

-١٢٣٦/ م١٨٢٢-١٨٢٠ مصطفى بك طوقان  )٢٢

 هـ١٢٣٨

  متسلم نابلس

 حاكم غري حملي متسلم نابلس هـ١٢٣٧/ م١٨٢١ حسني اغا   )٢٣

 حاكم غري حملي متسلم نابلس هـ١٢٣٨/ م١٨٢٢ سليمان اغا  )٢٤

 حاكم غري حملي متسلم نابلس هـ١٢٣٩/ م١٨٢٣ مصطفى اغا  )٢٥

 حاكم غري حملي متسلم نابلس هـ١٢٤١/ م١٨٢٥ أمحد اغا  )٢٦

-١٢٤١/ م١٨٢٥ أسعد بك طوقان  )٢٧

 هـ١٢٤٢

  متسلم نابلس

السلحدار خورشيد   )٢٨
 اغا

 حاكم غري حملي متسلم نابلس هـ١٢٤٢/ م١٨٢٦
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 مالحظات املنصب السنة االسم الرقم
 حاكم غري حملي متسلم نابلس هـ١٢٤٣/ م١٨٢٧ مصطفى اغا  )٢٩

الشيخ عبد اهللا يوسف   )٣٠
 اجلرار

متسلم نابلس  هـ١٢٤٤/ م١٨٢٨
 واللجون

 

  متسلم نابلس هـ١٢٤٥/ م١٨٢٩ مصطفى بك طوقان  )٣١

الشيخ عبد اهللا يوسف   )٣٢
 اجلرار

  متسلم نابلس هـ١٢٤٦/ م١٨٣٠

-١٢٤٧/ م١٨٣٣-١٨٣١ الشيخ حممد القاسم  )٣٣

 هـ١٢٤٩

حسني : متسلم اللجون ابلسمتسلم ن
/ م١٨٣١عبد اهلادي 

 مث سليمان عبد هـ١٢٤٧
-٤٨/ م١٨٣٨-٣٢اهلادي 

 هـ١٢٥٤
الشيخ سليمان عبد   )٣٤

 اهلادي 
-١٢٤٩/ م١٨٤٠-١٨٣٣

 هـ١٢٥٦

متسلم نابلس 
 واللجون

حسني عبد اهلادي مدير 
/ م١٨٣٣ايالة صيدا 

  هـ١٢٤٩
الشيخ صادق الريان   )٣٥

 اجلماعيين
حممود عبد اهلادي متسلم  م نابلسمتسل هـ١٢٥٦/ م١٨٤٠

 مث هـ١٢٤٩/ م١٨٣٣يافا 
-٣٨متسلما لللجون 

 هـ١٢٥٦-٥٤/م١٨٤٠
الشيخ سليمان عبد   )٣٦

 اهلادي
متسلم نابلس  هـ١٢٥٦/ م١٨٤٠

 واللجون
تويف عام 
 هـ١٢٥٧/م١٨٤١

حممد افندي عبد   )٣٧
 اهلادي

-١٢٥٧/ م١٨٤٥-١٨٤١

 هـ١٢٦٢

حممود عبد اهلادي متسلم  متسلم نابلس
-٥٩/م١٨٤٥-٤٣ جلنني

 هـ١٢٦٢
-١٢٦٤/ م١٨٥١-١٨٤٦ سليمان بك طوقان  )٣٨

 هـ١٢٦٨

قائممقام 
 نابلس
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 مالحظات املنصب السنة االسم الرقم
قائممقام  هـ١٢٦٤/ م١٨٤٧ عثمان بك  )٣٩

 نابلس
 حاكم غري حملي

-١٢٦٨/ م١٨٥١حممود بك عبد اهلادي  )٤٠

 هـ١٢٦٩

قائممقام 
 نابلس

 

-١٢٦٩/ م١٨٥٣-١٨٥١ امني بك  )٤١

 هـ١٢٧٠

قائممقام 
 نابلس

 حاكم غري حملي

قائممقام  هـ١٢٧٠/ م١٨٥٣ علي بك طوقان  )٤٢
 نابلس وجنني

 

قائممقام  هـ١٢٧١/ م١٨٥٤ مصطفى محدي بك  )٤٣
 نابلس

 حاكم غري حملي

-١٢٧٢/ م١٨٥٨-١٨٥٥حممود بك عبد اهلادي  )٤٤

 هـ١٢٧٥

قائممقام 
 نابلس

صاحل عبد اهلادي قائمقام 
 حيفا

/ م١٩٠٠-م١٨٥٨ حكام غري حمليني 

  هـ-١٢٧٥

قائممقام 
 نابلس

 عودة احلكم املركزي

 

 :سبق يتبينمما 

 أن بيوت الحكم في نابلس عملت على بسط سيطرتها على هذه المدينة ذات الطابع                -

االقتصادي من خالل توسيع قاعدة أمالكها وتثبيت وجودها ببناء قصور ذات سـطوة       

 العائالت عالقاتها الخارجية    خاصة وأنها قدمت من خارج حدود المدينة وعززت هذه        

ا كممثلـين    مصالحها ، فهم وإن كانوا قد بـدؤ        عبر تحالفات اقليمية لضمان استمرار    

للدولة العثمانية اال أنهم سرعان ما انتقلوا الى تعزيز مكانتهم الفردية ساعدهم في ذلك              

 .طبيعة القوانين  العثمانية السائدة
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 .الى أصول عربية وافدةتعود أصول العائالت الحاكمة في نابلس  -

أدى اجتماع السلطة ودعم االدارة العثمانية المباشر والثراء والنسب لظهور عـائالت             -

 .حاكمة

اتخذ الحكام المحلييون مقرات لهم في المدينة باستثناء ال جرار، وقد نشأ عن ذلـك                -

 . عمارة القصور المدنية المحلية



 

 

 

 : الفصل الثالث

 مدينة نابلسعمارة القصور العثمانية في 

 

 
א א א א_א

 
و " دا      ه ا جي ة المقصوصة قص ارة الجميل ي بالحج و مبن طين، وه ي فلس ه ف كن رأیت ت س ل بي أجم

 "ومزدان باألرصفة الرخامية واألعمدة واألروقة المقنطرة

 

 م١٨٥٦ر ماري روجرز في زيارة للقص
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 القصور في مدينة نابلس في ظل الحكم المحلي ١-٣

 وفي اللغة يقال قصر الـدار أي        ٢٧٣يّعرف القصر لغويا بأنه كل بيت عال من حجر        

، ولكل هذه التعريفات    ٢٧٥ وتستخدم كلمة قاصرة بمعنى ساترة أو حابسة       ٢٧٤حّصنها بالحيطان 

جدت بأكثر من طـراز طـوال       وتفيد العلو والتحصين وقد     اللغوية دالالت معمارية واضحة     

 . المختلفةاإلسالميةالفترات 

، ٢٧٦اإلسالميوقد أخذت القصور عموما كثيرا من العناية والذوق مما اكسبها الطراز            

ومنه الطراز العثماني والذي يتمتع بميزات خاصة تتعلق بمعالجـة األروقـة ذات األكتـاف               

 في  اإلسالمية األقطار   أظهرتا و ، كم ٢٧٧ العلوية اإلضاءةواستخدام القباب الصغيرة وفتحات     

الفترة العثمانية تنوعا في المعالجة تبعا لطبيعة البالد وبيئتها ومناخها وكـذلك تبعـا لتـاريخ                

 .  بلد كل القصور وفقا ألهمية ومكانةبأعمارالمنطقة الذي اختلف معه حجم االهتمام 

علـى وجـه    وقد سبق بيان األوضاع اإلدارية لفلسطين على وجه العموم ونـابلس            

 ظهـور   إلـى الخصوص تبين فيها أن نابلس احتلت دورا مميزا في الفترة العثمانية مما أدى              

 في نهاية الفترة العثمانيـة ثالثـة         بها  أحصي حيث.  العديد من المباني العامة والقصور فيها     

، وهي من البيوت المسـتقلة التـي بنتهـا          )١-٣شكل   (٢٧٨وعشرين مبنى باعتبارها قصوراً   

                                                           
 .٣١٥: ١٩٨٨غالب  ٢٧٣
 .١١٧: الفريوزبادي، بت ٢٧٤
 .٦٩٣: ١٩٢٦الرازي  ٢٧٥
 .٤٢: ١٩٨٩نظيف  ٢٧٦
 .٣٢: املرجع السابق ٢٧٧
٢٧٨ Burgoyne ٨: ١٩٨٧. 
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 الثرية من الحكام واألعيان، وتعود معظم هذه المباني للفترة العثمانية، بعضها يعود             العائالت

إلى ما قبل القرن السابع عشر كقصور آل النمر أو للقرن الثامن عشر كقصور آل طوقـان                 

، أو القرن التاسع عشر كقصور آل النابلسي وآل عبد الهـادي، وحتـى              )م١٧٥٤(وآل هاشم   

إلـى طبقتـين     تعود ملكية هـذه المبـاني      و ).م١٩٠٧( قصر الغزاوي أوائل القرن العشرين ك   

 .رئيسيتين هما الطبقة الحاكمة وطبقة األعيان والتجار

 : قصور الحكام ١:١:٣

تعتبر قصور الحكام من أهم أنماط المباني السكنية وأكثرها تميزا في المدينـة وقـد               
نة وهم آل النمر وآل طوقـان وآل        في المدي " بيوت الحكم  "أو ما يدعى   .مثّلت األسر الحاكمة  

 ٢٨٠اإلقطاعيـة وهي المباني التي يطلق عليها دروزة اسم المباني         .٢٧٩عبد الهادي وآل القاسم   
 : وهي

 .م١٦٨٥/هـ١٠٩٧: قصر آل النمر الكبير •

 .م١٨١٠/ هـ١٢٢٥: قصر آل النمر الصغير •

 .م١٧٩٥/هـ١٢١٠: قصر آل طوقان •

 .م١٨٣٤/هـ١٢٥٠): آل سلطان سابقا(قصر حسين عبد الهادي  •

 .م١٨٥٨/هـ١٢٧٥: قصر محمود بك عبد الهادي •

 .غير مؤرخ): حبس الدم(قصر الشيخ سليمان عبد الهادي  •

 .هـ١٣أواسط ق: قصر آل القاسم •

                                                           
فقد متسكوا بقصورهم الريفية بعكس أبناء عمومتهم آل عبد _ دينة وهم ممن حكم امل_  أما ال جرار  يف بيت وزن ، الل القاسم الرئيسي احلكمكان قصر ٢٧٩

 .اهلادي
 .٣١-٢٩: ١٩٨٤ دروزة ٢٨٠
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هذه القصور جميعاً من نمط المساكن ذات األفنية والتي شهدت تطوراً في شكلها ومضمونها              

 ىلإر تنوعا في الحجم والتوزيع يعود       وتظهر القصو . المعماري طوال الثالثة قرون الماضية    

 .حجم العائلة والوظيفة التي كانت تشغلها

ويضاف إليها سرايا الحكومة وهي المعروفة باسم دار مردم بك والـذي اسـتأجره الحكـام                

، وهي تقع ضـمن السـاحة العامـة         األتراك لدى تعينهم متسلمين أو متصرفين على المدينة       

 ."باب الساحة"مسماة للمدينة بجوار جامع النصر وال

 :قصور األشراف والتجار ٢:١:٣

ضمت نابلس مجموعة من الدور الكبيرة التي اشتملت العديد من السمات العمرانيـة             

ببواباتها الفخمة وتخصص فراغاتها الوظيفية بشكل مّيزها عن بقية المسـاكن وجعلهـا فـي               

ب التغييرات االجتماعيـة    وقد تنوعت أنماط هذه القصور عبر القرون لتواك       . مصاف القصور 

 .أخرى من جهة اإلنشائيةمن جهة والعمرانية 

 :ومن األمثلة لقصور األثرياء واألعيان

 :٢،١ قصر هاشم  -

ـ ١١٦٨(عـام   للقرن الثامن عشر وهو مجاور للقصر األول للعائلة والمبني          ويعود بناؤه    / هـ

 ):أ١-٣لوحة  ( المقابل من النقش صورتهظهروالذي ت) م١٧٥٤
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 ِرَضى َموالك َوال ِزلِت ِفي َها الّداُر ال عِدمَنا ُعـالك       َيُّأ

 َوَعُدٍو َوحـاِسٍد َيقْـالَِك  ال َبِرْحِت َمُصوَنةً َعْن َمظْلُوم     

ـْطٍَة َوِغنـاِك  ِفي أََماَنٍة َوَرغِْد َعْيٍش َوِعـزٍّ       َوُسُروٍر َوِغب

ـَاِك       َما اْسَتناَر الّصّباُح َوالَح َبرٌق  َوَسقَاِك احلَيـا َعمَّ ُرب

 َصاَنِك اهللا ِبالُّتقَى َوَرَعـاِك        قُلُْت ِفيَها ُمَؤرِّخاً َبْعَد َهْدٍو

ف ـون وماية وألـة وستـانيـسنة ثم

 م١٧٥٤/ هـ١١٦٨

 وتفضـي  ،من ثالثـة أدوار  هذا القصر   ويتكون  

 مـوزع   إلىمنكسر   بوابته الرئيسية عبر مدخل   

 إلىجرات ودرج صاعد يصل     وثالث ح " دركاة"

 رواق، أما الدور األخير فيحوي حجرتـان        تقدمهاالفناء الرئيسي وهو محاط بثالثة حجرات       

وهذا . مخططات هذا القصر  ) أ،ب٣-٣شكل  (وتوضح األشكال   . هما تمثل الّعلية  اوحضير أحد 

جهتـه  ظهـر فـي وا    ي و ،للتشكيلالبناء يتبع النموذج المبكر والذي يركز على الفناء كأساس          

 .  طابعا خاصاوإعطائها) ب١-٣لوحة ( التفرد من خالل زخرفة النوافذ إلىالخارجية ميال 

   :٢قصر النابلسي  -

م ١٩٠١-١٨٣١ الفترة ما بين     إلىيعود بناؤه   

وهو مالصق لقصر طوقان الكبير من جهة       
 أ٢-٣ لوحة

 أ١-٣لوحة

 ب١-٣لوحة
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ويطل جزء منه على بستانهم يتكون مـن         )أ٢-٣لوحة  (السالملك  

 من الطابق األرضي عبر بوابة      إليهلدخول  ثالث أدوار حيث يتم ا    

متراجعة للخلف يعلوها عقد حدوة فرس وبقوس موتور داخلـي          

 ويؤدي  إيوان بهو معقود على شكل      إلى وتفضي،  وتحفها مكسلتان 

 محـاط بأربعـة     وهـو  )ب٢-٣لوحة   ( فناء تتوسطه نافورة   إلى

 مسقوفة بأقبيـة متقاطعـة،      كلها و  الشرقية ومثلها في الجهة الغربية،     جهةالحجرات اثنين من    

 من الحجرات مجمعة حول     كتلتين إلىدرج صاعد من زاوية الفناء الجنوبية الشرقية         ويؤدي

، وتمتاز شبابيكه الثالثية باسـتخدام      حضيرين

 .)ج٢-٣لوحة  (األعمدة كما يظهر في اللوحة      

وفي هذا الدور تقع أهم حجرات القصر وهي        

ـ      ة مسـتطيلة  العلية، ولهذه العلية نوافـذ ثنائي

أمـا  بيض وأسود و  أوأرضيتها مكسوة ببالط    

تغطيه قصارة مدهونة ومزخرفة ويعلوه تسقيف بالقرميـد وقـد اسـتخدمت     فخشبي  السقف  ال

الدور األخير فيمتد فوق الصبانة المجاورة ويتوسطه فناء علوي محـاط           . الستقبال الضيوف 

 مثال للنمـوذج     وهي القصرهذا   مخططات   )أ، ب ٤-٣شكل  (وتبين األشكال   . بأواوين فواحة 

 .  الحجرة الواحدةأبعاد الفناء بحيث أصبح يقارب أبعادالخليط حيث صغرت 

 .أسماء هذه القصور ومواقعها) ٢جدول (وتظهر القائمة 

 ب٢-٣ لوحة

 ج٢-٣ لوحة
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 قصور مدينة نابلس في نهاية الفترة العثمانية: ٢جدول 
 اني للمبم١٩٨٧لتي كانت سائدة عام هذه التسميات هي التسميات ا: مالحظة

 مالحظات املؤسس التاريخ املوقع  **اسم القصرالرقم
     شارع حطني-احلبلة  قصر سعد الدين ١

 جبانـب حـوش     –احلبلة   قصر النادي العريب ٢
 التميمي

   

     شارع حطني-احلبلة  قصر التميمي ٣

    ١٩القرن  حوش اجليطان ١قصر النابلسي  ٤

ة حبس   أعلى طلع  -احلبلة ٣قصر النابلسي  ٥
 الدم

   

٦ 

٧ 

 ١قصر هاشم 

 ٢ قصر هاشم

 أعلى طلعة حبس    -القريون
 الدم

١١٦٨/١٧٥٤    

 بيت حكم  بكإبراهيم ١٢١٠/١٧٩٥  خط البيك-القريون  قصر طوقان ٨

   ١٩القرن   خط البيك-القريون  ٢قصر النابلسي  ٩

 مبيت حك حممود بك ١٢٧٢/١٨٥٨  خط املصابن-القريون  قصر عبد اهلادي ١٠

ــل ١١ ــر الولوي / قص
 مصباح النابلسي

 بيت حكم أمحد القاسم   خط املصابن-القريون 

 

دار / ٢قصر طوقان    ١٢
 اآلغا

 القصبة الرئيسـية    -الغرب
 للمدينة

   

    الغرب قصر عرفات ١٣

    الغرب قصر بدران ١٤

 جبوار مسـجد    –يامسينة  ال قصر اجلوهري ١٥
 الساطون

   

 بيت حكم حسني بك ١٢٥٠/١٨٣٤ امسينةالي قصر عبد اهلادي ١٦



 عمارة القصور العثمانية يف مدينة نابلس: الفصل الثالث

 ٧١

 مالحظات املؤسس التاريخ املوقع اسم القصر الرقم
قصـــر الشـــيخ ١٧

 )عبد اهلادي(ماهر
    اليامسينة

قصر عبد اهلـادي     ١٨
 )حبس الدم(

 بيت حكم سليمان بك  طلعة حبس الدم

    الغرب قصر أبو غزالة ١٩

    )غرب اجلوهري(اليامسينة  قصر تفاحة ٢٠

 بيت حكم يوسف آغا ١٠٩٧/١٦٨٥ احلبلة قصر النمر ٢١

    القيساريةالسايح/ قصر محامة ٢٢

 /الغــزاويقصــر  ٢٣
 عبده

 القيسارية
١٣٢٥/١٩٠٧ 

  

 علي آغا النمر دارس احلبلة قصر النمر الصغري ٢٤

   ١٩القرن  القريون ٢قصر القاسم ٢٥

 /السرايا احلكومية  ٢٦
 دار مردم بك

بيت حكـم      باب الساحة
 غري حملي

 ٢٨١ (١٧-P١٦):١٩٨٧ Burgoyne:المصدر**

وقد تحولت القصور في أغلب األحيان إلى دواوين للعائالت والذين كانت لهم مناصب دينيـة               

وقد وصل عددها إلى قرابة األربعين ديوانا فـي         ، كالمفتي أو في التجارة كأصحاب المصابن     

 مسحا لعشرين ديوانا موزعة حسب الجـدول        ٢٨٢ةنهاية الحكم العثماني فيما تبين دراسة حديث      

ويضاف إليها ديوان الشافعي وديوان شاهين في محلـة القريـون وديـوان         ) ٣جدول  (التالي  

 ، دروزة في مذكراته أنها تأتي على أشكال متنوعة        هاالتميمي وديوان أمين القاسم والتي وصف     
                                                           

، _موضـوع البحـث   _هذه القائمة تضم ما اعتمده بورغوين كقصور وذلك اثناء املسح الذي قام به ألهم معامل املدينة واليت تشمل قصور بيوت احلكم                       ٢٨١
 فيمـا  مما يرون فيها أمهية معماريةودار صوفان ودار اخلماش والعديد من دور النابلسي،         رى كدار كنعان ودار عاشور      ويضيف بعض الدارسني احملليني دورا اخ     

 .يصنفون البعض اآلخر كأحواش تبعا لتطورها التراكمي الذي غّري معاملها وجعلها أكثر تداخال وتعقيدا ومنها حوش التميمي وحوش دار سعد الدين
 .٢٠٠٤ات مقابلة شخصية، عرف ٢٨٢
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ساحة سماوية لسهر الصيف    األجنحة المنفصلة عن سكن األسرة، وهي إما ذات         : وهي نوعان 

وقاعة شتوية لسهر الشتاء مع حجرات للطعام والخدم والقهوة كديوان التميمي، ومنها ما ليس              

 .٢٨٣ أما النوع الثاني فإن مدخله متصل مع مدخل السكن،له ساحة

 الدواوين يف هناية الفترة العثمانية: ٣ جدول
 **الدواوين املعروفة حاليا  الدواوين حسب دروزة

 مالحظات اسم الديوان املوقع اسم الديوان اسم احمللةرقمال
  ديوان عاشور  ديوان عاشور  ١

 عامل ديوان طوقان ديوان غزالة ٢

 ديوان الداري ٣

 حملة الغرب

  ديوان عرفات

 عامل ديوان العطعوط ديوان العطعوط ٤

  ديوان اجلوهري ديوان اجلوهري ٥

 عبد حممد احلسنيديوان  ٦
 اهلادي

ديوان حسني عبد 
 اهلادي

 

 عامل ديوان اخلماش ديوان اخلماش ٧

ديوان الشيخ شحادة  ٨
 اخلماش

ديوان الشيخ 
 شحادة اخلماش

 

 ديوان زيد الكيالين ديوان كنعان ٩

   ديوان حسن محاد ١٠

   ديوان عمر زعيتر ١١

   يوان حممود النابلسيد ١٢

   ٢ديوان اخلماش ١٣

  ديوان عبد اجمليد الشيحاين ١٤

١٥ 

حملة  وحملة الغرب
 اليامسينة

 ديوان محاد

 حملة اليامسينة

  

                                                           
 .٨٤-٨٣ : ١٩٨٤دروزة  ٢٨٣
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 **الدواوين املعروفة حاليا  الدواوين حسب دروزة
ديوان عبد الرحيم عبد  ١٦

 اهلادي
ديوان عبد الرحيم 

 عبد اهلادي
 

  ديوان  النابلسي  البيكديوان طوقان ١٧

  ديوان القاسم ديوان القاسم ١٨

 عامل ديوان هاشم ديوان هاشم ١٩

  ديوان هاشم ديوان هاشم ٢٠

٢١ 

 حملة القريون

  آغاديوان طوقان

 حملة القريون

  

  ديوان عسقالن ديوان أمحد العمد ٢٢

  ديوان اخلياط   ٢٣

٢٤ 

 حملة عقبة

 

 حملة عقبة

 
 ديوان اخلياط

 )الزاوية(
 عامل

 عامل ديوان النمر  الكبريديوان النمر ٢٥

  ديوان آغا النمر ديوان آغا النمر ٢٦

   ديوان العنبتاوي ٢٧

   العدسة/ديوان منكو  ٢٨

   ديوان الشافعي ٢٩

حسن / ديوان الشكعة ٣٠
 زهرة

  

   ديوان قناديلو ٣١

   ديوان شاهني ٣٢

٣٣ 

 لة احلبلةحم

 مني القاسمديوان أ

 حملة احلبلة

  

ويف الشارع القبلي  ٣٤
 جلهة الشرق

ديوان عبد الغين عبد 
 اهلادي

   

   ديوان عبد الكرمي عبد اهلادي طلعة حبس الدم ٣٥
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 **الدواوين املعروفة حاليا  الدواوين حسب دروزة
    ديوان اخلياط حوش السل ٣٦

    محامة/ ديوان السايح ٣٧

   داوود اخلياطديوان احلاج  ٣٨
٣٩ 

 القيسارية

    ديوان الغزاوي

  ) كتاب تحت النشر٢٠٠٤عرفات (و  ) ٨٤: ١٩٨٤ دروزة: ( المصادر**

ويتبين من الدراسة الميدانية التي أجريتها للقصور وبعد تحليـل مسـاقطها األفقيـة              

ين  نـوع  إلـى  األفقيـة  التي تبعتها المساقط     األنماطويمكن تقسيم   . مط أكثر من ن   إلىانتماءها  

السماوية ويظهر بثالثة نماذج، والنوع الثـاني هـو الـنمط ذو              هما النمط ذو الباحة    رئيسين

 ).٢-٣شكل (القاعة الوسطى، ويمكن فيهما مالحظة تطور المخططات زمنيا 

 :النمط ذو الباحة السماوية 

وأصل هذا النمط قديم جداً وقد مر بتغييرات زمنية         

: )٣-٣اللوحة  (واضحة اختلف فيها استعمال الفناء      

وتنوعت فيه العناصـر    ) قصر حسين عبد الهادي   

المعمارية المستخدمة وأساليب الزخرفـة ويمكـن       

تقسيم القصور العثمانية في نابلس وفقـا للنمـاذج         

 : التالية

واستمر من أواسط القرن السابع عشر والقـرن الثـامن عشـر            : قديم النموذج العثماني ال   -

هذا النموذج بطريقة معالجته الواضـحة لفنـائي الحرملـك          ويمتاز  . كقصري النمر وطوقان  

 ٣-٣ لوحة
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 وهذا النمـوذج  .والسالملك وطريقة الربط بينها ومعالجة المداخل وعالقاتها بالداخل والخارج       

 تفصيلها فـي    يتم كما يمتاز بسمات خاصة في الواجهات الخارجية، والتي س         به أكثر من فناء   

 .الفصل الخامس

 وظهر في نهاية القرن الثامن عشر واستمر طوال القرن التاسـع            : النموذج العثماني المبكر   -

ويشكل هذا النموذج حلقة الوصـل بـين        .  الكثير من الدور الكبيرة لألعيان     إليهعشر وينتمي   

النموذج المتقدم والخليط، حيث يمتاز بظهور سمات وعناصـر جديـدة واكبـت التغييـرات            

 الفردية سواء في توزيع الفراغات الداخلية       إلى التاريخية من جهة كما أظهر هذا النموذج ميال       

 .أو في معالجة الواجهات من جهة أخرى

وقـد تميـز بتصـغير      . ٢وقد ساد في القرن التاسع عشر كقصر النابلسي       : النموذج الخليط -

 عنصر الديوان أو المضافة بحيث طغت المسـاحات المغلقـة علـى             وإدخالمساحة األفنية   

ستعملت فيه مواد بناء جديدة كاألسقف الخشـبية فقلـت عـرض            كما ا . المساحات المفتوحة 

 .  الحوائط واستعملت نماذج أوسع من الفتحات ذات زخارف خاصة

 : المساكن ذات القاعة الوسطى 

وقد ساد هذا النمط في نهاية القرن التاسع عشر         

وبداية القرن العشرين، ويمكن اعتباره تطويرا      

جتمـاعي  للنموذج الخليط نشأ عن التغيـر اال      

 ٤-٣لوحةلألسر، وفيه اختفى الفناء المكشوف واسـتبدل       
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 .بقاعة وسطية مستطيلة تطل عليها حجرات المنزل

العقـود أو األسـقف المسـطحة أو         وقد تعددت أساليب تسقيف حجراته فمنها األسقف ذات       

والتي تبدو فيهـا مجموعـة مـن        ) ٤-٣لوحة  (القرميدية كما يظهر من الصورة الفوتغرافية       

 . في العقود األخيرة من الفترة العثمانيةإنشاؤه والذي تم ي الشويترة الجديدمساكن في ح

وبشكل عام تظهر واجهات قصور األعيان ميال إلى الفردية ومحـاوالت لتمييـز الواجهـة               

 ) أ، ب، ج   ٥-٣لوحة  (األمامية سواء بزخرفة المدخل أو الشبابيك، وتعرض اللوحات التالية          

ة بصرية لعناصر من الواجهات بين مجموعـة مـن قصـور             مقارن ) أ، ب، ج   ٦-٣لوحة  (و

 .األعيان وقصور الحكام على التوالي

زيادة الزخرفـة فـي      :البوابات
قصور األعيان مقارنـة بقصـور      

 الحكام

 ١قصر النابلسي: أ٥-٣لوحة رقم 

 ١قصر طوقان: أ٦-٣لوحة رقم 

 
 أ٥-٣لوحة 

 
 أ٦-٣لوحة 

 :الشبابيك

 ٢قصر هاشم: ب٥-٣لوحة رقم 

 ١قصر النمر: ب٦-٣وحة رقم ل
 

 ب٥-٣لوحة 

 
 ب٦-٣لوحة  
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 :الواجهات

  ٢قصر هاشم: ج٥-٣لوحة رقم 

   طوقانقصر: ج٦-٣لوحة رقم 

 ج٥-٣لوحة  
 

 ج٦-٣لوحة 

 

وصفا مختصرا ألهم _ في معرض المقارنة مع القصور الحاكمة_يتناول الفصل الخامس و
.القصورلهذه  المعمارية مميزاتال
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 " لحاكمةالبيوت ا" القصور عمارة ٢-٣

تشكيالت خاصة عكسـت ثـراء      _ موضوع البحث _حملت عمارة القصور الحاكمة     
الطبقة التي سكنتها باتساعها وتعدد أدوارها، كما ولعب الدور الوظيفي لساكنيها مـن الحكـام               

 .المحليين أثرا في توزيع الفراغات بطريقة مختلفة عن مساكن العموم من سكان المدينة

ذه القصور أهمية عمرانية بالنسبة لتاريخ عمارة المساكن في المدينة، والتي ظهر أثرها في              وله
 علـى العناصـر     ها واألهم من ذلك تأثير    ،تخطيط المدينة حيث تشغل حيزا واسعا من المدينة       

 .المعمارية والوظيفية للمساكن بشكل عام

 مع التركيز على قصر واحد لكل       "بيوت الحكم "ويتناول هذا الباب وصفا لعمارة قصور الحكام        
 .  عائلة محلية حاكمة

 قصور آل النمر ١:٢:٣

 النمـر   آلحكم آل النمر نابلس انطالقا من قصرين هما القصر الكبير والمسمى حاليا ديوان              
حيث سكن فيه األمير يوسف وأبناؤه وأحفاده من بعده، والقصر الثاني هو القصر الصـغير               

 .وأبناؤه من بعده) م١٨١١/ هـ١٢٢٦(ا النمر وسكنه متسلم القدس محمد آغ

 القصر الصغير )١

 يقع في الطريق السالكة، و٢٨٤ هـ من سليمان بك تقلي١٢٢٥اشتراه محمد آغا النمر سنة 

بجوار مئذنة  الجامع الكبير لجهة الشمال وهو القصر الثاني آلل النمر، وقـد شـهد بعـض                  

 .األحداث التاريخية المحلية الهامة

                                                           
 .١٣٧: ٢ ج،١٩٧٥ النمر ٢٨٤
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 :لقصراوصف 

 وقد احتوى علـى ديـوان       "طّيارة"تكّون القصر سابقا من ثالث طبقات إضافة لرابع         

وإسطبلين وفناء، إال أنه لم يعد باإلمكان تتبع أي منها وذلك أن مالمح هذا القصر قد زالـت                  

اليوم نتيجة إلضافة محال تجارية حديثة في الدور األرضي وهدم البوابـة، كمـا أن األدوار                

إلـى   ٢٨٥)٣- ب الملحـق (وتشير المراسـالت    . م١٩٢٧ضت للهدم إثر زلزال     العلوية قد تعر  

م والتي أزالت معالم هامة منه      ١٩٦٧عمليات هدم حدثت عند توسعة الطريق أمام القصر عام          

 .تورد وصفا لما كان عليه الوضع قبل الهدمالتي كما يالحظ من إحدى الشهادات 

عين بها لدعم المنشـآت الالحقـة       ولم يعد اليوم لهذا القصر سوى بضعة حوائط است        

 .والتي ال تحمل أية أهمية أثرية أو معمارية، فأصبح أثرا دارسا

 

 ):قصر يوسف آغا النمر(القصر الكبير ) ٢

 :الموقع العام والحدود

يقع القصر في الجزء الشمالي من محلة الَحَبلة ويحده من الشمال خط العداسي، ومن              

، ومن الجنوب الطريق المؤدية لبوابة      )حارة الحبلة (ي المحلة   الشرق الزقاق الرئيسي المقّبى ف    

 ).٥-٣ الشكل( للقصرالقصر، ومن الغرب البستان التابع 

                                                           
 .١٢،٥٢:  هـ ١٣٨٨سجل حمكمة شرعية بنابلس . ٦٢ : ١٩٢٧ أرشيف بلدية نابلس  ٢٨٥
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ويشكل القصر وحدة بناء مستقلة منفصلة عن سواها باستثناء جزئه الشـرقي حيـث              

 .تتراكب بعض حجرات الدور الثاني فوق الزقاق الرئيسي المقبى في حارة الحبلة

 :قصرلاوصف 

.  أدوار ويحتل مساحة دونمين من األرض وله بستان غربـي        ةيتكون القصر من ثالث   

 الـدور األرضـي     إلىيتم الدخول للقصر من الجهة الجنوبية من خالل بوابة رئيسية تفضي            

 وحجـرات الحـرس     اإلسـطبالت والذي يتألف من فناء رئيسي تحيط به األواوين، وفيـه           

 من خالل درج صاعد من الجهة الشرقية للفناء         إليهم الصعود    أما الدور الثاني فيت    ،والمخازن

الدور األخير يتكون من    .  الحجرات حولهاالرئيسي وهو يتألف من ساحتين مكشوفتين تتجمع        

 من الجهة الجنوبية للساحة األولى ويتكون مـن         إليهجنوبي يصعد   الجزء ال :  منفصلين جزأين

جـزء  الو. صاعد يؤدي للمقصورة الرئيسية   فناء تحيط به مجموعة من الحجرات وفيه درج         

 . من الجهة الغربية للساحة الثانية ويمثل وحدة مستقلة من الحجراتإليهشمالي غربي يصعد ال

 :تاريخ التأسيس

القـرن السـابع    /  أواخر القرن الحادي عشر الهجري     إلىتعود بداية تأسيس القصر     

ـ ١٠٩٧ ت(النمر  عشر الميالدي في فترة حكم األمير يوسف         وهو بناء متراكـب   ) م١٦٨٥/ ه

القرن العشرين للمـيالد،  /  حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجريإلعمارتوالت عليه مراحل ا  

سابق  وجود بناء    إلىوتشير النقوش التي وجدت في القصر       .  سنة من البناء   ٢٥٠أي أكثر من    

 .هـو األقـدم   و أليوبية ويعود للفترة ا    الجهة الشمالية الشرقية من القصر في محلة الحبلة        في
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حيث يشير النقش األول والموجود على بوابة قديمة جدا مطلة على زقاق يمر شرق القصـر                

_ أي في الفترة األيوبيـة    _  م   ١١٧٩هـ الموافق   ٥٧٥وتحت قنطرة معتمة نقش عليها تاريخ       

 .وآية قرآنية

 :وهو في سطرين: النقش

عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من        رة يا لطيف بسم اهللا الرحمن الرحيم قل يا          ..."

 .٢٨٦ ".٥٧٥....رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم

 صورة للنقش وهو بالخط النسخي ويقع في سطرين يفصـلهما خـط             )٧-٣  (وتظهر اللوحة 

، )سـم  ٢٥(زخرفي والنقش موجود على عتب حجري طوله حوالي المتر وارتفاعه مـدماك             

ويقع النقش أعلى باب مغلق ال يتجاوز ارتفاعه حاليا ستة مداميك حيث طمر جزء منه بسبب                

 . ارتفاع مستوى الطريق

وهناك نقش آخر داخل القصر لم أهتد لمكانه يشير إلى أن تاريخ اإلنشاء أو البناء قد تم فـي                   

 :م، وقد أورده العسلي١٣٢١هـ الموافق ٧٢١سنة 

                                                           
 .٥٤ آية قرآنية ، سورة الزمر،القرآن الكرمي ٢٨٦

٧-٣لوحة



 عمارة القصور العثمانية يف مدينة نابلس: الفصل الثالث

 ٨٢

 دار النمـر    إلى إشارة_ خل المنزل نفسه    وبداخل إطار مثبت في مد    "
مصـنع  : يقرأ المرء النقش التالي مكتوبا بحـروف صـغيرة        _ آغا  

 .٢٨٧"٧٢١ األعمال على اهللا تعالى في غرة رابيع اآلخر سنة

 شـراء األميـر     إلىوتؤكد الرواية التاريخية بناء القصر على بناء سابق حيث تشير           

أوفاه جميع ما يجـب أن      _ أي األمير   _  وأنه   ..جميل قصر إقطاعي    إلىحّولها  "يوسف دارا   

 .٢٨٨"واإلسطبالتيكون فيه حسب طراز ذلك العهد من الدواوين والحجرات والمقاصير 

وسآتي على ذكر مراحل البناء بالتفصيل بعد تحليل القصر معماريا حسـب سـمته الحاليـة                

 .ليسهل فهمه

 : المنشىء

. هللا آغا النمر أمير عسـكر الشـام        األمير عبد ا   ابنأسس القصر يوسف الغورباشي     

وهو أول من استقر من آل النمر في نابلس حيث نزل           " قائد السباهية "تولى منصب الميراالي    

لقب باألمير وهو المؤسس    ). محلة الحبلة (وجنوده أقصى الجزء الشمالي الشرقي من المدينة        

 وسالم وبيت فوريك، وهو     أقطعه العثمانيون تيمارا شمل قرى عورتا     .  للعائلة في نابلس   األول

 هــ   ١٠٩٧توفي عـام    ". اليوسفية"باني أقدم المصابن العثمانية في المدينة والمعروفة باسمه         

مـن المقبـرة    مسـتقل   جزء  اليوم  م ودفن ضمن مقابر آل النمر وهي        ١٦٨٦-١٦٨٥الموافق  

 . وقف ذري عائليإلىوقد حّول قصره بعد وفاته . ٢٨٩الشرقية

                                                           
 ٣٧١: ١٩٩٢ العسلي ٢٨٧
 . ٩٧-٩٦: ١ ج،١٩٦١النمر  ٢٨٨
 .٨٠ : ٢، ج١٩٧٥النمر  ٢٨٩
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 : قالوقفية والتاريخ الالح

وتصف اشتماله  " غا الكبيرة دار اآل "سم  إ القصر ب  إلى ٢٩٠)١-بالملحق  (تشير الوقفية   

 لربط الـدواب وبركـة مـاء معـين          ٢٩١على دورين علوي وسفلي وبراني وجواني وبوايك      

أما الجـزء الشـمالي     . وشادروان ماء، وتضيف الوقفية البستان داخل الدار ومنافع ومرافق        

وتصف الوقفيـة هـذا     " دار الشافعي سابقا  "لوقفية تحت اسم    الغربي للقصر فهو مذكور في ا     

 وعلى طبقتين وسطانيتين    ٢٩٢قصر علوي وطبقة علوية وعلى مرجوحة     "الجزء باشتماله على    

 ". فواح سفلي وعلى دهليز وأوضهوإيوان فواح علوي وإيوانوعلى بيتين سفليين 

 داللة لطبيعـة البنـاء      وهو يعطي .  حد كبير الوضع الحالي للقصر     إلىوهذا الوصف يطابق    

 الشـافعي   أل الالحقة عليه ويدل على أن تكوين القصر الحالي يشـتمل ضـم دار               واإلضافة

 .والبستان الغربي جميعا في بناء واحد

 :ثاريعمارة القصر والتحليل اآل

 اختيار موقع القصر: أوال

 في أمـاكن    في نهاية الفترة المملوكية كان نزول الحاميات في الجزء الشمالي للمدينة          

: في تلك المنطقة لسببين   تقع   الجنود ومرابط خيلهم     إسطبالتكوكالة الفروخية وكانت    محددة  

                                                           
 ).٢٤/٥٣/١٦، ملف ١٢اضبارة: (هـ١٢٨٤وقفية ال النمر  -ردنيةدائرة األوقاف األ ٢٩٠
 البايكة اسم يطلق على بناء يستخدم دعائم مربعة لرفع األسقف القبوية وهي تبىن يف األدوار السفلية لتحملها ومتانتها االنشائية وتستخدم يف األغلب ٢٩١

 .يفيةالدواب، وهي ختتلف عن تعبري البايكة املستخدمة يف العمارة الر
 .املرجوحة هي العلّية اليت يكون موقع بنائها يف الدور األخري قريبا من زاوية البناء أو مطلة على الطريق ٢٩٢
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األول ابتعادها النسبي عن مساكن أهل المدينة المحافظين، والثاني وقوعهـا علـى الطريـق               

 .التجاري للقوافل قريبا من بوابات المدينة الشمالية والشرقية

ثمانية لتحل مكان المماليك حيث أنزلت جنودها قرب محلة الحبلـة           ولذا كان نزول الحملة الع    

أمرا متوقعـا إذ أن نـزول       _ الحبلة_وكان نزول األمير يوسف النمر وجنده في تلك المحلة          

الجنود في تلك البقعة لم يكن ليثير حفيظة سكان المدينة الذين اعتادوا نـزول الغربـاء مـن                  

ير يوسف االستقرار في تلك المنطقة المتاخمة لمـداخل         وقد آثر األم  . ٢٩٣الريفيين والجند بها  

المدينة الشمالية والقريبة من البساتين لشراء منزل صغير عمل الحقا على زيادة البناء فيـه                

وقوع القصر في أطراف    ) ٥-٣الشكل(ويالحظ من خريطة الموقع     . وتحويله إلى قصر للحكم   

 .٢٩٤المدينة قريبا من البساتين الشمالية

 لوصف الخارجيا: ثانيا

 )٦-٣الشكل ():واجهة المدخل(الواجهة الجنوبية  -

وتشكل الواجهة األمامية للقصر وتمتد بمحاذاة      

  م ٤٠ الغرب بطـول     إلىالطريق من الشرق    

يغلب على الواجهـة اسـتخدام      ،  )٨-٣لوحة  (

 ويمكن تقسيمها   .الحجارة ذات القطع الصغير   

، حيث يبلـغ ارتفاعهـا فـي        أقسام ثالثة   إلى

                                                           
 .ىل أصول ريفية ومن العائالت الوافدة، وهي أكرب حمالت املدينة وأكثرها تنوعا من ناحية األصول االجتماعيةإ تعود غالبية أصول العائالت يف هذه احمللة ٢٩٣
 .ت حملة احلبلة يف الفترة العثمانية بشكل سريع فزاد عليها خط الكرمي وخط العنصرة لتصبح أكثر حمالت املدينة اكتظاظا من٢٩٤

 ٨-٣لوحة
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 .  م٨,٤ أما القسم الشرقي للواجهة فيرتفع بمقدار ، م٥مين األوسط والغربي القس

 ويمتد من نهاية باب الزقاق المقّبى الشرقي وحتى بدايـة السـاحة األماميـة               :القسم الشرقي 

، وهـذا   م٨,٤م وارتفـاع     ٢١,٥للمدخل بطول   

القسم عبارة عن واجهـة مصـمتة باسـتثناء         

عـن شـباك   ، األول عبـارة  شباكين مرتفعين 

مستقيم العتـب يعلـوه     )  أ ٩-٣لوحة  ( مزدوج

مدماك يحمل زخرفة هندسية ويعلوه عقد كاذب     

كسـابقه يعلـوه    هو   الغرب شباك مفرد أصغر حجما ذو عتب مستقيم و         إلى ويجاوره   .موتور

 رة على جانبي هذا الشباك مما يدل       الواجهة يالحظ عدم انتظام الحجا     إلىوبالنظر   ،عقد وتري 

كما يالحظ اختالف تركيب    . رميمات أدت ربما لتغيير شكله عما كان عليه سابقا        على حدوث ت  

 للواجهة وبروزها عن بقية مستوى الواجهة الشاقولي فهـي غيـر    يةالحجر في األجزاء السفل   

 . بناء أقدم أساسات بناء الجزء العلوي علىإعادة إلىقائمة على استقامة واحدة ويشير ذلك 

ومنـه يـتم الـدخول      : القسم األوسط للواجهة  

 متر  ٧,٨٥للقصر حيث تتراجع الواجهة بعمق      

 على  ،مشكّلة ساحة أمامية عرضها ستة أمتار     

جانبيها مقاعد حجرية كما يظهر في اللوحـة        

البوابـة   الواجهـة    تتوسـط ).  ب ٩-٣لوحة  (

  الواجهتين الجانبيتين للساحة األمامية فهما مصمتتان وكل منها محاطـة          أما ،سية للقصر يالرئ

  ب٩-٣ لوحة

  أ٩-٣ لوحة
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وتظهر زخارف هندسية على بعض الحجـارة       زخرفي مسنن على شكل عقد مخموس        بإطار

حيث يظهر فيهما   ) أ، ب ١٠-٣لوحة  (التي تحمل هذه العقود كما يظهر من اللوحتين التاليتين          

زخارف مختلفة كالنجمة السداسية والنجمة الثمانية كما ويظهر الشكل المقـرنص ذو العقـد              

 .الثية األوراقالمثلث ورسوم لزهرتين ث

على شكل نجمة   دائرية الشكل يحيط بها زخرفة      تتوسط كل واجهة طالقة علوية للتهوية       فيما  

 على جانبي الساحة األمامية توجـد مقاعـد         )ج١٠-٣لوحة  (

كما يوجـد مقعـدين     . حجرية للجلوس، أربعة من كل جهة     

 إضـافة  أمام الواجهة بمحاذاة الطريق الرئيسـي،        إضافيين

 .لواقعتين ضمن البوابة الرئيسيةللمكسلتين ا

عرضها مترين  ويبلغ   الرئيسية    القصر وابةيتوسط الواجهة ب  

يعلـو فتحـة    ). ١١-٣لوحـة (وارتفاعها قرابة الثالثة أمتار     

 ج١٠-٣لوحة  ب١٠-٣لوحة أ١٠-٣لوحة 

 ١١-٣لوحة 
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 ١٣-٣ لوحة

البوابة عقد موتور مكون من صنجات من الحجر المعشّق بارتفاع مدماكين ويعلو مفتاح الغلق            

 سـنتمترا للـداخل     ٤٠ع واجهة البوابة بمقـدار      ، وتتراج )أ١٢-٣ (حجر يحمل زخرفة نجمية   

 مداميك عقد حدوة فرس مدبب ينطلق من مركزين كما هو مبـين             ٨ويحيط بها على ارتفاع     

 وصنجات هذا العقد من مدماك واحد يتوسطه        . والذي يظهر مقاييس البوابة    )أ٧-٣الشكل  (في  

 النـوع مـن      هذا ٢٩٥كنعانوقد وصفت    .)ب١٢-٣ (مفتاح العقد الذي يحمل نحتا دائريا بارزا      

 ثم اختفى ليعاود الظهور في      ١٦ وذكرت أنه ظهر بشكل نادر في بداية القرن          العقود المنفوخة 

" اهللا"يعلو العقد المذكور مدماك يحمل أحد حجارته زخرفة كتابية لكلمة           .نهاية الفترة العثمانية  

 .)ج١٢-٣لوحة (

ببـاب خشـبي    بالنسبة لفتحة البوابة فقد كانت تغلق في السابق         

ويوجد بـه   ) ١٣-٣اللوحة  (مصفح بشرائح عرضية من الحديد      

 األيمـن إلى الجانب    .فتحة صغيرة لدخول األفراد تسمى خوخة     

من البوابة لجهة الشرق توجد طالقّة صغيرة مستطيلة الشـكل          

كان الحارس يستخدمها لرؤية الزائرين قبل      ) سم١٠x٢٥ (بأبعاد

  .السماح لهم بالدخول
                                                           

٢٩٥ Can'an ٤٣ :١٩٩٣. 

 ج١٢-٣لوحة  ب١٢-٣لوحة أ١٢-٣لوحة 
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 ١٥-٣لوحة 

هة المدخل إطار زخرفي على شكل صف من الحطات ذات العقد المدبب والمزينة             أحاط بواج 

بأشكال مختلفة، ثم توج القسم الوسطي من الواجهة أعلى البوابة الرئيسية بكـورنيش علـى               

 ).أ، ب١٤-٣( اللوحات كما هو مبين في ).ب٧-٣الشكل(شكل صف من المقرنصات 

متد من نهاية الساحة األمامية وحتى انتهـاء حـدود           القسم الغربي من الواجهة األمامية في      أما

م وارتفـاع   ١٣,٤٠القصر غربا وهو بطـول      

، ويتكون من واجهـة مصـمتة       أمتارخمسة  

 أنه تم استحداث بـاب      إال ،خالية من الفتحات  

 سـم   ٢,٧٥يبلغ عرضه المتـرين وارتفاعـه       

دكـان نجـارة    _ القصـر    إسطبل إلىيفضي  

 ._حاليا

 

 ب١٤-٣لوحة  أ١٤-٣لوحة
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 )٨-٣ الشكل (:الواجهة الشرقية -

 الجنـوب  إلىتمتد بمحاذاة الزقاق المقّبى من الشمال    

شمالي :  قسمين إلى مترا، ويمكن تقسيمها     ٥٠بطول  

ويعلـو  . م وهو بارتفاع دوريـن     ٢١,٨٠يبلغ طوله   

الجزء الشمالي منه علـى مسـتوى الـدور األول          

حجرتان من حجرات القصر محمولتان على قبـوين        

د هذا القسـم أقـدم      مترا، ويع  ٤,٥متقاطعين بارتفاع   

بؤرة في القصر حيث يمكن مالحظة باب مـنخفض         

ربمـا  _يزيد عرضه على المترين يعلوه عقد دائري  

وهذا الباب ال يتجاوز ارتفاعه اليوم عـن سـتة          _  للدواب إسطبلاستخدم كمدخل لمخزن أو     

-٣لوحـة    ( السفلي مطمور بسبب ارتفاع أرضية الزقاق عبر الزمن        طرفهمداميك وذلك أن    

) ب١٦-٣لوحة  ( وباالتجاه جنوبا أسفل القبو الثاني يوجد باب ضيق منخفض المنسوب            ،)أ١٦

 .م١١٧٩ /هـ٥٧٥ مؤرخ  in situيعلوه نقش تأسيسي

وربما كان المدخل للمنزل القديم الذي اشتراه       .  وبذلك يمكن تأريخ هذا القسم بالفترة األيوبية      

 بالحجر يعلوه علـى     إغالقهتم   شباك ل  محول آخراألمير يوسف النمر، وبجواره باب صغير       

 . لشباك مفردة مستقيمة العتبةمستوى الدور األول نافذ

 أ١٦-٣لوحة 

 ب١٦-٣لوحة
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يبلغ طول القسم الجنـوبي مـن الواجهـة         

 يوجد أسـفل    ،)ج١٦-٣لوحة   (م٢٩الشرقية  

العقود األربعة األولى أربعة أبواب مستقيمة      

 بوائـك القصـر والتـي       إلىالعتب تؤدي   

امـل، ويسـتدل    تستخدم اليوم كدكاكين ومع   

ميدانيا عند زيارة الموقع أن بعض األبواب       

ضمن هذه الواجهة قد تم ترميمه أو توسعته وربما استحداثه في فترة الحقة للبناء ويدعم هذا                

ويمكـن القـول    . نفسه لهذه البوائك من داخل القصر    _ مغلقة حاليا _وجود المداخل األصلية    

و تماما من النوافذ باستثناء طالقات صب الزيت        عموما أن الواجهة تمتاز بالتحصين حيث تخل      

وتبـين  . وفتحات التهوية العلوية وهي ذات أشكال مستطيلة ودائرية موزعة أعلى األبـواب           

أما بالنسـبة   . صورة إلحدى هذه الطالقات من الداخل والخارج      )  أ، ب ١٧-٣لوحة  (اللوحتان  

 مصمتة مع وجـود طالقـات       للعقد الخامس والذي يقع في أقصى الواجهة من الجنوب فهي         

 .الزيت أعالها وهي تحوي سبيل الماء الرئيسي في محلة الحبلة

 

 

 ج١٦-٣لوحة 

 ب١٧-٣لوحة  أ١٧-٣لوحة
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 :الواجهة الشمالية -

.  متـرا  ٢٧وتطل على ِخط العّداسي ويبلغ طولها       

وتقابل هذه الواجهة مصبنة اليوسفية حيث تسـتند        

 عدة أكتاف كما يظهر في اللوحـة المقابلـة          إليها

 تخلو مـن الفتحـات      هذه الواجهة ). ١٨-٣لوحة  (

يتشكل غالبية القسم الغربي من سور حجري       : وتتكون من قسمين  

بارتفاع دور واحد يتخلله بوابة صغيرة يفتح بابها جهـة الشـرق            

 فناء التخديم   إلىوهي البوابة الثانية للقصر وتفضي      ) ١٩-٣لوحة  (

 .وربما كانت سابقا مدخال لدار الشافعي التي اتبعت الحقا للقصر         

جزء الشرقي فيرتفع دوريـن وتعلـوه بعـض السـقاطات           أما ال 

من هذا الجزء يوجـد     على مستوى الدور األرضي وعلى مستوى الدور العلوي         ) الطالقات(

 .سم٥٠X٥٠ صغير مربع شباك

 )٩-٣الشكل  (: الواجهة الغربية -

تطل على بستان القصر، وهي مثال لما تكون عليه الواجهات الداخلية في القصـور، حيـث                

وتمتد مـن الشـمال     .  انفتاح كافة حجرات القصر من خالل نوافذ مزدوجة أو ثالثية          يالحظ

 :م وتتألف من ثالثة أقسام ٦٣للجنوب بطول 

 ١٨-٣لوحة

 ١٩-٣لوحة 



 عمارة القصور العثمانية يف مدينة نابلس: الفصل الثالث

 ٩٢

-٣لوحـة   (م  ١١,٦٥م ويرتفع   ٢٢ويمتد بطول   : يالقسم الشمال 

الدور األرضـي   . وتميزه الشرافات الزخرفية أعلى البناء    ) ٢٠

وسا مخموسـا وترتـد      م ق  ٦,٥ الجنوب يحوي على ارتفاع      إلى

 سـم ويقـع ضـمنها شـباكين         ٤٠ الداخل مسافة    إلىواجهته  

ثـم  ) أ٢١-٣ ( اللوحـة   كل منهما يعلوه قوس موتور يحمل زخارف دائرية كما في          متجاورين

الدور العلوي من هذه الواجهـة       .درج خارجي ملصق ببناء حديث يليه شباك مستطيل الشكل        

على أربعة كوابيل حجرية كل منها مكون مـن          الجنوب مشربية حجرية مرفوعة      إلىيحوي  

، والمشربية تبرز مسافة المتـر وتحـوي واجهتهـا شـباكين            )ب٢١-٣لوحة   (ثالث مداميك 

مستطيلي الشكل، أما واجهتها    

الجانبية فتحوي شباكا مفـردا     

 الشمال  إلى ،مستطيل الشكل 

من المشربية يوجد شـباكان     

 أما .مفردان مستطيلي الشكل  

 من الواجهة   أعلى هذا الجزء  

 كورنيش مقرنص فيتكون من   

  ).ج٢١-٣ لوحة (

تحـوي  . )٢٢-٣لوحـة   (م٦م ويرتفع لدور واحد مسـافة   ٢٠,٧ويمتد بطول   : القسم األوسط 

 كـل   )أ٢٣-٣لوحة   (الواجهة في جزئها الجنوبي ثالث فتحات متتالية لشبابيك مستطيلة الشكل         

 ٢٠-٣لوحة 

 أ٢١-٣لوحة 
 ب٢١-٣ة لوح

 ج٢١-٣لوحة 
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 ٩٣

-٣(في شـكل  يظهر  كما  " نفيس"بب   يعلو كل شباك قوس مد     ،م١,٨م وارتفاع   ١,٢منها بطول   

 الثالثية يوجد طاقة علوية دائرية مغطاة بالزجـاج الملـون ومحاطـة             شباك ال ا، وفوق هذ  )٩

 ويظهر في الطرف السفلي لهذا الجزء مدخل منخفض المنسـوب         . بطاقتين مستطيلتي الشكل  

واجهـة  يحـيط ب   . يصل البستان بالفناء الرئيسي من خالل درج هابط لألسفل         )أ٢٣-٣لوحة  (

. دعامتان حجريتان بعرض متر لدعم القبة أعلى الواجهـة         الثالثية من اليمين واليسار      لشباكا

 الشـمال   إلـى يلي الدعامة   

شباكين مسـتطيلي الشـكل     

بعرض متر يعلوهما قوسين    

موتورين ويليه باتجاه الشمال    

 شباكين مسـتطيلي الشـكل    

 .)ب٢٣-٣لوحة (

 

) اإلسـطبل واجهة (السفلي : م ويتألف من دورين٢٠,٦طول أما القسم الجنوبي للواجهة فيمتد ب   

م يقع بين كل دعامتين قـوس  ١,٢ ويحوي ثالث دعامات بعرض  ،)ج٢٣-٣لوحة   (م٦ يرتفعو

 متجـاورين  حامل يعلوه شباكين مسـتطيلين       إنشائي

 وهو  -أما الدور العلوي    . يعلوهما قوس موتور كاذب   

 -ر تم عقب الزالزل التي ضربت القص      ترميم متأخر 

 أربعة شبابيك مفـردة ذات      يحوي هذا الجزء ف   لواجهة

 .مستقيمعتب 

 ب٢٣-٣لوحة 

 ٢٢-٣لوحة 

 أ٢٣-٣لوحة

 ج٢٣-٣لوحة 
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 الوصف الداخلي للقصر: ثالثا

 :يتألف القصر من ثالث مستويات رئيسية هي

القسم الشـرقي   :  ثالثة أقسام  إلىويمكن دراسته بعد تقسيمه     ) أ١٠-٣شكل  ( الدور األرضي  -

القسم الغربي ويشـمل الفنـاء الرئيسـي        والشمالي الشرقي ويشمل البوائك والمنطقة المغلقة،       

 :والحجرات المطلة عليه، والقسم الشمالي ويشمل فناء التخديم والحجرات المطلة عليه

 البوائك الشرقية: القسم األول

 حاليـا   إليها وتقع في الجزء الشرقي من هذا الدور ويتم الوصول           )ب١٠-٣شكل   (:Dالبوائك  

 حيث يتم الـدخول     D١ من الجنوب للشمال يبدأ بالبائكة       أما الجزء الشرقي فيمتد   . من الخارج 

 قاعـة   إلـى  عبر باب يقع ضمن العقد الثاني للزقاق شرق القصر، ويفضي هذا البـاب               إليها

)١٢,٧X١,٥(تتوسطها دعامة   ) م٩,٧Xتتكون القاعة من أربع بالطات، وتستخدم حاليا       ). م١,٥

ل وتعلوه ثالث فتحات، اثنتـان منهـا        كمعمل للمخلالت، واجهة القاعة الشرقية تحوي المدخ      

والثالثة دائرية وهي بقطـر     " صبابات زيت "مستطيلة الشكل   

  القاعة الشمالية تظهر في واجهة البالطـة األولـى      ، سم ٧٠

شباك مزدوج ذو فتحتين مستطيلتي الشـكل       ) ٢٤-٣لوحة  (

م معقودة بعقد مخموس،    ٠,٥وتتراجع واجهته للخلف مسافة     

ن خزانتان حائطيتان عقد أعلى كل منهما بعقد على شكل قوس أوغي،            ويحيط بها من الجانبي   

  .وتعلو الواجهة في الوسط طاقة علوية مستطيلة الشكل

 ٢٤-٣لوحة 
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تحـوي واجهـة    . الفتحات مغلقة بالحجر  و  النوافذ وجميع هذه 

 شباكا مزدوجا يقع ضمن واجهة غـائرة        أيضاالبالطة الثانية   

ئطيـة بعقـد    م وتحيط به من كل جهة خزانة حا       ٠,٥للداخل  

 ت كان ةمغلقأبواب   آثارالواجهة الغربية للبائكة تظهر     . اوغي

، كما  )٢٥-٣لوحة  ( داخل القصر    B الموزع   إلىيفضي سابقا   

 علويـة   طاقـة  الجنـوب    إلىوتظهر واجهة البالطة التالية     

طـل علـى    أما الواجهة الجنوبية للبائكة فت    . مستطيلة الشكل 

اك المزدوج اللذان سبق تفصيلهما عند شرح الواجهـة          الشباك المفرد والشب    من خالل  الخارج

 مسـقوفة بأقبيـة      األربعة سابقة الـذكر    البالطاتكافة   ف لسقفل  بالنسبة وأما. األمامية للقصر 

 .متقاطعة

 وتستخدم اليوم كمحددة ولها بابين في واجهتها الشرقية، وتتكون من           D٢وباالتجاه شماال تقع    

 بعض الحوائط الحجرية مختلفة     إضافةبية متقاطعة وقد تم     مجموعة من البالطات المسقوفة بأق    

 كافـة    ألن D٣وقد تعذر علي استكشاف الجزء الشمالي الشرقي للقصر          .)قواطع(السماكات  

 . الطوبأو بالحجر إما مغلقة تماما مداخلها

 يتم الدخول للقصر من خالل      )سالملك القصر (:القسم الثاني 

وبية والتي تؤدي إلى دهليـز    بوابته الرئيسية في الواجهة الجن    

)A (    م٤,٣م وعرضـه    ١٢ الجنـوب    إلىطوله من الشمال .

-٣ لوحـة (رصفت أرضية الدهليز بحجارة منتظمة الشـكل        

 ٢٥-٣لوحة 

 أ٢٦-٣وحة ل
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في رصف السوق الرئيسي في المدينة       الذي تم استخدامه    البالط  حد بعيد  إلىتشبه  وهي  ) أ٢٦

 ويـنخفض مسـتوى      الواحـدة،   للبالطة  سم ٦٠-٣٠ها ما بين    أبعادتراوح  تو) خان الال باشا  (

 . سم عن مستوى الطريق الخارجي٦٠ الدهليز بمقدار أرضية

 مـن   هم، ويحف ب  ٤,٦يعلو الدهليز قبوان متقاطعان بارتفاع      

 في اللوحـة   أحداهماجانبيه الشرقي والغربي مسطبتان تظهر      

وقد استخدمت لجلوس الحـرس أو      . )ب٢٦-٣لوحة   (المقابلة

طبة الحجريـة الشـرقية نحـو       يبلغ عرض المس   .المنتظرين

أمـا  ". أوغي"سم، وتتخلل واجهتها كوات بعقود      ٧٥سم وارتفاعها   ٣,٥٥سم وطولها   ٦٠الداخل  

تحوي سم، وهي كمثيلتها    ٧٥سم وارتفاعها   ٧,٢٠سم وطولها   ٧٣المسطبة الغربية فيبلغ عرضها     

يتألف الحائط الشرقي للدهليز من     . خمس كوات ضمن واجهتها   

 يوجد فيه فتحة علوية مستطيلة الشكل       حجارة صغيرة الحجم،  

 B الشرق من الدهليز يوجـد مـوزع         إلىمن جهته الشمالية،    

وهـو ذو أرضـية غيـر       ) م١,٨٠X٤,٢٥(مستطيل الشـكل    

). ج٢٦-٣لوحة  (مرصوفة، الموزع مسقوف بقبوين متقاطعين      

يتخلل الحائط الجنوبي للموزع مدخل مغلق بالحجارة عرضـه         

علوه عتب مستقيم ثم طاقـة مغلقـة        وارتفاعه مترين وي   م١,٢٠

 مغلق  آخر، ويوجد في الواجهة الشرقية للموزع مدخل        ) السابقة ٢٥-٣لوحة   (قوس مدبب ذات  

م يعلوه عتب مستقيم فوقه طاقة تهوية دائرية بقطـر          ٢,٢٥م وارتفاعه   ٠,٩٠بالحجارة عرضه   

 ج٢٦-٣لوحة 

 ب٢٦-٣لوحة 
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د زخرفـت    سم، وق  ٢٥ سم وارتفاع    ٤٥ سنتمترا وهي مكونة من حجرين طول كل منهما          ٣٠

 الدواب  "بوايك" إلىوقد كان هذان البابان يؤديان سابقا       .  سم ٥حواف الفتحة بمسننات بعرض     

 ).D١ (االشارة اليهاالتي سبق 

أما الواجهة الشمالية للموزع فتؤدي إلى حجرة تخديم صغيرة         

تسمى القوناق وتستخدم إلعداد القهوة وأهم ما يميزها وجـود          

) ٢٧-٣لوحـة   ( بـالمقرنص    مسطبة حجرية زخرفت حافتها   

ويوجد في واجهة القوناق الشمالية خزانة حائطيـة مسـتطيلة          

 . سنتمتر٢٥الشكل بعمق 

الجدار الغربي للدهليز يحوي في زاويته الجنوبيـة الغربيـة          

) د٢٨-٣لوحـة   (على حجر بارز على شكل دالية مقرنصـة         

 ).أ٢٨-٣لوحة ( اإلضاءةربما استخدمت لتعليق قناديل 

كان سابقا يفضـي    ) ب٢٨-٣لوحة  ( نهاية المسطبة الغربية فيوجد باب مغلق بالحجر          أما عند 

م، يعلوه قوس   ٢,٢٥م وارتفاعه   ١,٥٥ الخيل، وهذا الباب ذو طراز مميز يبلغ عرضه          إلسطبل

 مستطيل على بعد من     بإطارمخموس مكون من صفين من الصنجات الحجرية، والباب محاط          

مكون من زخارف مقرنصة ضحلة من النـوع        ) ج٢٨-٣ة  لوح( اإلطار سم من كل جهة،      ٢٥

وهذه الزخرفة شبيهة بالزخرفة الموجودة حـول واجهـة مصـبنة           ) مدببالالقوس  (الشامي  

وهو " الياخور "C اإلسطبل إلىيؤدي هذا المدخل     . المصابن القديمة في نابلس    إحدىعاشور،  

 ٢٧-٣ لوحة

 أ٢٨-٣لوحة 
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-٣لوحـة   (اليوم منجرة   

 من  إليها يتم الدخول    )د٢٨

م اسـتحداثه   خالل باب ت  

ضمن واجهـة القصـر     

 . )األمامية

 

 

 تتألف من سـت بالطـات     ) م١٨,٣X٩,٣(وهو عبارة عن قاعة مستطيلة الشكل       : اإلسطبل -

م والقاعـة مسـقوفة باألقبيـة       ١,٢تتوسطها دعامتان حجريتان مربعتي المسقط  بطول ضلع         

) أ٢٩-٣ لوحة(المتقاطعة  

تحوي الواجهة الشـرقية    

 "ودمتـا "مذاود   لإلسطبل

للخيل كمـا يظهـر فـي       

-٣لوحـة   (التالية   اللوحة

، والتي تبدو فيهـا     )ب٢٩

 "المتـاود "المذاود   إحدى

 . لإلسطبل الجانب الجنوبي من المدخل المغلق إلىوهي تقع 

 د٢٨-٣لوحة  ب٢٨-٣لوحة

 ج٢٨-٣لوحة 

 ب٢٩-٣لوحة  أ٢٩-٣لوحة
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 ٩٩

 أ٣٠-٣لوحة

 ب٣٠-٣لوحة 

.  التي تغطي هذه الواجهـات     األخشابويصعب وصف الواجهات الداخلية لوجود الكثير من        

 المطلـة علـى بسـتان       شبابيك من ال  أزواجي ثالثة   م وتحو ١٨,٣تمتد الواجهة الغربية بطول     

أما الواجهة الشمالية فتحوي شباكا مزدوجا يطل على الفناء الرئيسي للقصر، فيمـا             .  القصر

وعلـى   . القصر أمام الطريق   إلى ويفضي   لإلسطبليقع المدخل الحالي في الواجهة الجنوبية       

 انه من غيـر     إال المكان كإسطبل،     يعكس وظيفة  اإلنشاءالرغم من أن وجود المتاود وأسلوب       

  .اإلسطبالتبهذا الشكل في عديدة المألوف وجود نوافذ 

 مترا  ١٣إلى الفناء الرئيسي للقصر والذي يبلغ طوله        ) A (الدهليزيفضي  : الفناء الرئيسي  -

تمتـد  .  سم عن أرضية الـدهليز     ١٢وعرضه تسعة أمتار وهو مبلط ببالط حجري ينخفض         

م تقريبا، على مسـتوى     ٩,٦وارتفاع  م   ٩,٨بطول  وهي  ) أ٣٠-٣لوحة  (للفناء  الواجهة الجنوبية   

 من هذه الواجهة    األرضيالدور  

يوجد شباك مزدوج ذو فتحتين     

مستطيلي الشكل، عرض الفتحة    

م والى الشرق   ١,٥م وارتفاعه   ١

منه يقع عقد الدهليز وهو عقـد       

  الغربـي  الجزءفيشكل  ) ب٣٠-٣لوحة  (منه   الدور العلوي    أمام،  ٥,٣يرتفع لمسافة    مخموس

 والى الشرق منه واجهـة      ، حديث تتخلله بعض الفتحات المستطيلة والمربعة      إسمنتي بناءا   منه

لحجرة تقع فوق الدهليز وتحوي شباكا مستطيال بارتفاع ستة مداميك، ويشكل الدور العلـوي              

 . ونسب الفتحاتترميما حديثا لبناء سابق كما يظهر من تراكب الحجارة واختالف مواد البناء
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 ١٠٠

الواجهة الشرقية للفناء تتألف مـن      

م وارتفاعه  ١٤,٣جدار حجري طوله    

تتخللـه فـي    ) أ٣١-٣لوحة  (م  ٦,٦

 بضـعة   األرضـي مستوى الـدور    

 مغلقة وفي نهاية الجدار مـن       أبواب

مدخل ) ب٣١-٣لوحة  (جهة الشمال   

 الـدور األول،    إلىالدرج الصاعد   

 على مسـتوى الـدور      أما،  موتوراميك ويعلوه عقد     متر وارتفاعه ثمانية مد    ١ويبلغ عرضه   

العلوي وفي نهاية الجدار من الجهة الشمالية فيطل منه شباك مزدوج ذو فتحتين مستطيلتين،              

  .عات حديدية عرضية تتداخل بها القضبان العموديةوتغطي الفتحة اليسرى مصّب

م ٩,٧وتمتد من الشرق للغـرب بطـول         الواجهة الشمالية للفناء    

) E( الجنوب   إلى صيفي مفتوح    إيوانرتفاع دورين ويبرز فيها     وا

وهو ذو طراز فريد من نوعه ليس له مثيل فـي           )أ٣٢ -٣لوحة  (

نابلس وربما كان تقليدا لما رآه حكام النمر في بالط آل العظم في دمشق، فقد سبقت اإلشارة                 

 .فترة اتصال آل النمر بآل العظم وتقربهم منهم في تلك الإلىفي فصل سابق 

م وهو مرتكز من الجهـة      ٥,٢٥ الصيفي من عقد مخموس يرتفع مسافة        اإليوانتتكون واجهة   

اليمنى على دعامة مربعة، ويتكون هذا العقد من صف واحد من الصنجات الحجرية وتعلـوه               

 علـى   اإلطـالع  بعـد الظاهر  من   الصيفي ف  اإليوانثالثة مداميك حجرية، أما بالنسبة ألعلى       

 أ٣٢-٣لوحة 

 ب٣١-٣لوحة  أ٣١-٣لوحة
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 اإليوان أن   ٢٩٦نهاية الثمانينات  في   أخذهام   ت  وصور اسكتشات

 ).ب٣٢-٣لوحة  (كان يعلوه كورنيش مسنن على شكل مثلث

م مكونـة   ٦,٦مسافة  منها  وتتراجع الواجهة في الجهة الغربية       

 صغيرة تم تحويلها لبركة ماء، وتحوي الواجهـة         أماميةساحة  

د  تم إغالق معظمه بالطوب والحجارة ويعلوه عق       إيوانخلفها على   

اللوحـة  (مدبب مخموس مكون من صفين من الصنجات الحجرية         

ويوجد فوقه على مستوى الدور العلـوي شـباكين األول           )ج٣٢-٣

 الغرب وهو شباك مزدوج ذو فتحتـين مسـتطيلتين تعلوهمـا            إلى

 إلـى ويليـه    . حجارة المداميك العلوية   إحدىزخرفة دائرية على    

هي الواجهة بكورنيش من مدماك حجري واحد       وتنت.  وهو ذو فتحة مستطيلة    آخرالشرق شباك   

 . الخارجإلى ينحني طرفه قليال

م بارتفاع دور واحد وتتألف     ١٤,٤الواجهة الغربية للفناء وهي األكثر أهمية وتمتد على طول          

 الشمال ويحوي شباك مزدوج يطل      إلى األول: من ثالث أجزاء  

لغربي  ا اإليوان ويشكل واجهة    األوسط الجزء   يليه. على البركة 

ويتألف من عقد مخموس مكون من صف واحد        ) أ٣٣-٣لوحة  (

من الصنجات الحجرية وتعلوه على ارتفـاع ثالثـة مـداميك           

 فـي مدماك حجري مطابق لكورنيش الواجهة الشمالية للفناء كما يظهر           :كورنيش مكون من  
                                                           

 plate٣ .( اعدته كنعان آخر اسكتش لطلبة العمارة يف جامعة النجاح كما ظهر يف اسكتشم١٩٨٧ صور فوتغرافية التقطت عام ظهر هذا الكورنيش يف ٢٩٦
 ،١٩٩٣ Can'an(. 

 أ٣٣-٣لوحة 

 ج٣٢-٣لوحة 

 ب٣٢-٣لوحة 
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يش والتي تبين كـورن   ) ج ٣٣-٣لوحة  (وتبين كورنيش الواجهة الغربية، و    )  ب ٣٣-٣لوحة  (

 .الواجهة الشمالية

 

أما الجزء األخير من الواجهة الغربيـة للفنـاء         

لوحة (فيشكل واجهة ما يدعى بالديوان الشتوي       

، ويمتد هذا الجزء من الشمال للجنـوب        )د٣٣-٣

م، حيث توجد في بدايته دعامة حجرية       ٧مسافة  

وتتكون الواجهة  . بارزة تدعم القبة أعلى الديوان    

 عتـب   علوهاي) ١,١٥X١,٦٠( من ثالثة شبابيك مستطيلة الشكل       ةالمقابل لوحةكما يظهر في ال   

مغطـاة  م  ٠,٧٥ أقواس مدببة، وتتوسط الواجهة أعلى الشبابيك طاقة دائريـة بقطـر             ومن ثم 

 درج  إليـه  أقصى الواجهة من الجنوب يوجد باب مستطيل الشكل يصل           إلى. الزجاج الملون 

 .  بستان القصر الغربيإلىهو يؤدي نازل من زاوية الفناء الجنوبية الغربية و

 

 د٣٣-٣لوحة 

 ج٣٣-٣ لوحة   ب٣٣-٣لوحة
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 ١٠٣

 :الحجرات واألواوين المطلة على الفناء الرئيسي

، )م٦,٤X٤,٥( من فراغ مستطيل الشكل      اإليوانيتكون  : F والبركة   E لشمالي ا اإليوان -

و ترتفع أرضيته عـن أرضـية الفنـاء         

 سم، يحيط به مـن الجهـات        ٣٠مسافة  

الشمالية والغربية والشـرقية مسـاطب      

 سـم كمـا     ٢٥ للجلوس بارتفاع    حجرية

، )أ٣٤-٣لوحة  (يظهر في اللوحة المقابلة     

 سـم مـن النـوع       ٥٠كما يوجد في زاويته الجنوبية الغربية مقعد حجري بارتفـاع           

 علـى شـكل قـوس       األمامية ة المقعد المستخدم عادة في الحضران وقد شكلت واجه      

  .وغيأ

 نوفرة تدعى الشادروان    اإليوانيتوسط  

كمـا فـي قصـر       _ )ب٣٤-٣لوحة  (

وأرضيته مبلطـة   _ سليمان باشا العظم    

أخضـر وأحمـر    (ببالط رخامي ملون    

مصفوفة بشكل هندسي جميـل     ) وأبيض

تفاصـيل هـذا    ) ١١-٣(ويظهر الشكل   

 .الشادروان ومقطع فيه

 ب٣٤-٣لوحة 

 أ٣٤-٣لوحة 
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 ١٠٤

 هـ٣٤-٣لوحة  د٣٤-٣لوحة 

وقد كانت مزدانة بسبعة    .وتتوسطه قصعة من الرخام األبيض     

 الثقـوب   عصافير وأفعى برونزية مثبتة في محيط القصعة في       

 الصور التي نشـرها     إحدىالثمانية الواقعة فيه وقد ظهرت في       

 .)ج٣٤-٣لوحة  (٢٩٧ النمر لهذا الشادروانإحسان

 وهناك قطعة ترتفع وتتوسط القصعة وهي من الرخام األبيض         

 تخرج منها المياه، وقـد      األسودالمعشق بزخارف من الرخام     

 القصـر    حجرات إحدىسقطت مع الزمن وتم االحتفاظ بها في        

ـ ٣٤-٣لوحة  ( التالية   اتكما يظهر في اللوح     فيتكون من قبو متقـاطع      اإليوانأما سقف   ).د، ه

  .تجويف كروي ضحلتوسطه يضحل 

 

 

 

                                                           
 .٤٢٠: ٢، ج١٩٧٥النمر  ٢٩٧

 ج٣٤-٣وحة ل
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-٣لوحة  ( بركة مياه    اإليوانتجاور  :  البركة -

 أن مياهها كانـت تجلـب       ٢٩٨ذكر النمر ) أ٣٥

هـذه البركـة    . عبر قنوات من عين القريون    

 عرضها  أما مترا   ٥,٨مستطيلة الشكل طولها    

م، وتظهر بعض فتحات المزاريـب      ٢,٥فيبلغ  

، وقد  األمامية ضمن واجهتها    )ب٣٥-٣لوحة  (

 مـن   حمايـة للتم وضع سياج حديدي خفيف      

ن ا اليسار مـن البركـة عمـود       إلى..الوقوع

 حجرية مضلعة الشـكل وتنتهـي       )ج٣٥-٣لوحة   (ن كل منهما مكون من عدة مداميك      احجري

ويوجد فوق سطوح   . ا يعمل كتاج العمود، وهما ذو ارتفاعين مختلفين       بحجر مضلع أكبر حجم   

ولكن .  الغربية بقايا ألعمدة مشابهة، ومن غير الواضح سبب استخدامها         واألواوينالحجرات  

 إلـى  يشبه األعمدة أن هذا النوع من إذ،  أمامية أروقة قامةإلربما كان هناك تفكير لدى البنّاء       

 قصر سليمان عبد الهادي وفي بناء أروقة الوكالة          بناء رواق في   حد بعيد تلك المستخدمة في    

 وجدت  ألعمدة استخدام   إعادةأو لعلها   . الغربية

  في الموقع فتم نشرها بهذه الطريقة

 أبعادهوهو إيوان فّواح    : H الغربي   اإليوان -

٧,٢Xيرتفع عن أرضية    )أ٣٦-٣لوحة  (م  ٥,٢ ،

                                                           
 .١٤٦: ١ ،ج١٩٦١ النمر  ٢٩٨

  ج٣٥-٣لوحة   ب٣٥-٣لوحة

 أ٣٥-٣لوحة 

 أ٣٦-٣لوحة  ب٣٦-٣لوحة 
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 نوفرة على شكل جرن ذو قاعدة مضـلعة ترتفـع           سم، وتتقدمه ٥٨الفناء عبر درجتين مسافة     

  سـم  ٣٥ سم وارتفاع    ٥٠بقطر  األضالع  حجرية ثمانية   ) نوفرة( سم تعلوها قصعة     ٨٠مسافة  

 الواجهـة الجنوبيـة     أمـا ،  G الشمالية تحوي مدخل الحجرة      اإليوانواجهة  . )ب٣٦-٣لوحة  (

. Iتب يؤدي الحجـرة      فتحوي شباكين متجاورين مستطيلي الشكل ومدخل مستطيل الع        لإليوان

 تم العناية بجماليتها حيث يتوسطها شباك مزدوج غائر ضمن الواجهة           لإليوانالواجهة الغربية   

 اليمين توجد خزانة حائطيـة ذات       إلى. وهو ذو فتحتين مستطيلتي الشكل تطالن على البستان       

ـ  أمـا في هذا القصر،    لمثل هذا النوع من العقود      قوس ثالثي وهو المثال الوحيد       ي الجهـة    ف

 فهو على شـكل قبـو       اإليوان سقف   أما.  خزانة حائطية ذات قوس مخموس     حوياليسرى فت 

 . مروحي

 عبـر بـاب يقـع ضـمن      إليهاتم الدخول   ي: G ة الحجر -

 الغربي الفواح، ويتألف المـدخل      لإليوانالواجهة الشمالية   

من فتحة مستطيلة الشكل يعلوها عتب مستطيل فوقه قوس         

. )٣٧-٣لوحـة    ( فتحته بـالحجر   قإغالمدبب مخموس تم    

وتوجـد  . م٤X٥ فـراغ مسـتطيل      إلىيفضي هذا المدخل    

مساطب من االسمنت تحيط بجوانـب الحجـرة، تحـوي          

واجهات الحجرة الداخلية الشمالية والجنوبية على خزائن حائطية أما الواجهة الشـرقية فبهـا              

 يطـل علـى     آخر مزدوج   شباك مزدوج مطل على البركة، يقابلها في الواجهة الغربية شباك         

 .وسقف هذه الحجرة على شكل قبة ضحلة. البستان

 ٣٧-٣لوحة 
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 ١٠٧

 أ٣٩-٣لوحة 

 

 ٣٨-٣لوحة 

يتكون من حجرة مربعـة طـول       : I ٢٩٩الديوان الشتوي  -

 من الباب الشـمالي الواقـع       إليهام يتم الدخول    ٦,٢ضلعها  

 تعلوها  شبابيك الغربي، للديوان ثالثة     اإليوانضمن واجهة   

. البسـتان طاقة دائرية تطل على الفناء ومثلها تطل علـى          

 ما يميز هذه الحجرة استخدام الزجاج الملون على الطاقات العلوية، وكذلك سـقفها              أهمومن  

 ). ٣٨-٣اللوحة (على شكل قبة نصف كروية محمولة على مثلثات كروية 

 عن طريق درج يقع في الواجهة الشـمالية الشـرقية           األوليتم الصعود للدور    : Kالدرج   -

م، ١,١متتالية ويبلغ عرضـه     " شواحط"ويمتد عبر ثالث    " المالن"للفناء، وهو من نوع الدرج      

-٣لوحة  ( كما سبق وذكرنا     موتوروهو مسقوف بشكل قبو برميلي، ولهذا الدرج مدخل يعلوه          

 فيتكون من عقد منفوخ علـى شـكل حـدوة           األول المخرج على مستوى الدور      وأما) ب٣١

 . الفرس

  )ب١٠-٣شكل  (:)الشماليالقسم (الثالث القسم 

 بالحجر والطوب، وقد تمكنت من خالل النظر        إغالقهيوجد خلف البركة وقد تم      : L اإليوان -

 الحجـرة   أو اإليوان لهذا   أن من مالحظة    أعالهعبر فتحة   

-٣اللوحة  (سقفا زخرفت قصارته على شكل مروحي جميل      

 إلـى ، وانه مفتوح من الجهة الشرقية حيـث يـؤدي           )أ٣٩

                                                           
 .)٤٤٦: ٢، ج١٩٧٥النمر  ( كغم١٢ مسندا يزن الواحد ٢٤ عرف هبذا االسم يف هناية الفترة العثمانية، وقد كان مفروشا مبقاعد خشبية عريضة عليها ٢٩٩
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 استخدمتا لفتـرة مـا      أنهماحيث يبدو   " فناء التخديم "ء الخلفي   حجرة مجاورة مطلة على الفنا    

 حيـث   األماميـة غالقهما الحقا من الجهة     إللوصل بين الفناء الخلفي والرئيسي ثم عمل على         

 .البركة

 ضـمن يؤدي الباب الخارجي للقصر والواقع      : الفناء الخلفي  -

 فنـاء   إلـى الواجهة الشرقية للسور المطل على خط العداسـي         

وتتكـون واجهـة الفنـاء      ) م٩,٢X٣,٥(ر مستطيل الشكل    صغي

 واجهتـه   أماالشمالية من جدار سميك مطل على خط العداسي،         

 L تـان يقع خلفه الحجر   )ب٣٩-٣لوحة  (الجنوبية فتحوي رواقا    

 .عالهأ الرواق لدعم الدرج الواقع أقيموقد 

 :N,Jجرتان  الحتفتح عليه M غربي فواح إيوانأما الواجهة الغربية فتتكون من 

 وأضيف )ج٣٩-٣لوحة   (األمامية واجهته   إغالقتم  : M اإليوان

حمام صغير في زاويته الجنوبية، وهو اليوم حجـرة مسـتطيلة           

٦,٢Xم، واجهته الشمالية تؤدي للحجرة      ٥N      من خـالل مـدخل 

 إلـى  الجنوبية فتحوي شباكين مفردين يليهمـا        أمابعرض متر،   

 الشباك  أنراسة المخطط   والظاهر من د  . Jالغرب باب الحجرة    

 فيما كان الباب الغربـي      J للحجرة   األصليالشرقي هو المدخل    

 . الحمامإضافةهو الشباك، وان التعديل قد حدث ربما بعد 

 ب٣٩-٣لوحة 

 ج٣٩-٣لوحة 
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 نوافـذها على التوالي وتظهر     م٤,٥X٧,٣م و   ٥X٨,٢ بأبعادمستطيلتي الشكل   : N,Jان  تالحجر

 ).م١,٨X٢,٨ (O موزع إلى Nتفضي الحجرة .  ترميمات الحقةآثارالخارجية 

 وهي حجرة صغيرة مربعة الشكل      P سابقة الذكر والحجرة     N الحجرتين   إلى Oيؤدي الموزع   

٤Xحضـير مسـتطيل الشـكل       إلـى م وهي تؤدي بدورها عبر باب في واجهتها الشمالية          ٤ 

٤,٥Xم يحوي في جهته الشرقية درجا مضافا للبناء من الخارج٣,٣. 

 :  القصربستان

ب من القصر ويشكل المتنفس الخاص لـه        ويقع إلى الغر  

 من  إليه،ويتم الوصول إليه عبر دهليز ينزل       )أ٤٠-٣لوحة  (

عدة درجات من الفناء أسفل الديوان الشتوي ويصل بـين          

 :والذي وصفه عبد الغني النابلسي بقوله. )ب٤٠-٣لوحة  (البستان والفناء الرئيسي

زل رحبة األكناف لطيفة الجوانب واألطراف      ثم أقمنا معه إلى جنة صغيرة في داخل ذلك المن         "
  .٣٠٠"فيها حوض ماء يجري بالعذب الزالل وإيوان عالي جديد البنيان وريف الظالل

 ).ج٤٠-٣لوحة (وال زاال أثر قناة الربط التي تصل البركة بالبستان ظاهرة 

                                                           
 .٧٨ : ١٩٦٢النابلسي ٣٠٠

 أ٤٠-٣لوحة 

 أ٤٠-٣لوحة أ٤٠-٣لوحة 
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 ١١٠

  )١٢-٣شكل ( :الدور األول

يـتم  : . حرملـك القصـر    مثّلويشمل حجرات النوم وقد     

 بحيـث   )أ٤١-٣لوحة  ( Kول إليه من خالل الدرج      الوص

 فناء صغير غير منتظم الشكل مبلط       إلىيفضي هذا الدرج    

جنـوبي  : قسـمين  إلىويمكن تقسيم الفناء    . ببالط حجري 

  (G, F-I)، وشمالي(A-H)وهو محاط بالحجرات (

 وهو ذو شكل مستطيل يمتد محوره     : الجنوبي للفناء  لقسما

ل واجهته الجنوبية من    جنوب وتتشك -باتجاه شمال 

معقود بعقد مدبب ومسقوف بشكل قبوي       Mإيوان  

 .)ب٤١-٣لوحـة    (كما هو ظاهر باللوحة المقابلة    

في الجهة اليمنى لإليوان ترتفـع سـت درجـات          

بعرض متر لتصل إلى باب مستقيم العتب أبعـاده         

١,٨٠Xم والمفضي عبر الدرج      ١Aق مهـدم   ويجاوره حيز ضي  .  إلى الدور العلوي واألخير    ١

ربما كان يستخدم سابقا كبيت خالء، والظاهر أن هذا اإليوان المعقود قد بنـي فـي مرحلـة                  

الحقة من بناء الدور األول عندما تم إقرار بناء الدور العلوي والمقصـورة فـي األعلـى،                 

 . ويتضح ذلك من تراكب حجر العقد على الواجهة الشرقية للفناء

 ب٤١-٣لوحة

 أ٤١-٣لوحة 
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 ١١١

 م١١,٣٠سـافة   تمتد الواجهـة الشـرقية للفنـاء م       

 وتتـألف مـن صـف مـن         وعرض ثالث أمتار  

وتتشــابه ) ج٤١-٣لوحــة () D_B١(الحجــرات 

واجهة هذه الحجرات من حيث اشتمال كل منهـا         

على باب ذو مدخل موتور تعلوه زخارف مختلفة        

 مستطيلة الشكل، كما توجد بعض طاقات       وشبابيك

وتعكس هذه الواجهـة    . التهوية العلوية المستطيلة  

الجة الواجهات الداخلية، فهـي بسـيطة       طريقة مع 

الزخرفة المعماريـة   مع اهتمام ب  وعملية ووظيفية   

Voussoirs         على شكل نحت على الحجـر بشـكل 

لوحة ( دائري أو إطار من المربعات فوق األبواب      

 ). د٤١-٣

 على حجرتين مهدمتين سدت أبوابهـا       Kالواجهة الغربية للفناء تحوي إلى الشمال من الدرج         

 ثالثة أمتـار  بعرض e١فتتكون من جدار من الحجر  والطوب، أما الواجهة الشماليةبالحجر 

 . سم٣٠تتخلله فتحة مستطيلة تفضي للجزء الشمالي من هذا الفناء والذي تنخفض أرضيته 

 :وتطل على هذا الفناء الحجرات التالية

وتور يعلوه  ومدخلها في الوسط ذو عقد مAوعددها أربعة، الحجرة :  الحجرات الشرقية-

وقد أغلق المدخل بالطوب ويقع إلى اليمين منه شباك ) م١X٠,٩(شباك مستطيل الشكل 

 ج٤١-٣لوحة

 د٤١-٣لوحة
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والحجرة ذات ) م١,٢٥X٠,٨( مداميك وهو بأبعاد ٤مستطيل الشكل يرتفع عن أرضية الفناء 

 وهي ذات مدخل ذو عقد موتور Bالحجرة . مسقط مربع الشكل يعلوها سقف قبوي متقاطع

والى اليمين منه شباك مزدوج ذو فتحتي ) السابقةاللوحة (ة ومربعة تعلوه زخارف نجمي

وتتخلل الواجهة ) م١,٦X١,٣(مستطيلتي الشكل ترتفع خمسة مداميك عن أرضية الفناء وأبعاده 

، الحجرة مربعة المسقط وهي ذات )م٠,٥X٠,٧٥(طاقة علوية صغيرة ذات شكل مستطيل 

لى امتداد الحجرات الشرقية السابقة وتشترك  وتقعان عC, Dالحجرتان  .سقف قبوي مروحي

 .معها في الصفات

وقد تهدم جزء من صف : الحجرات الغربية -

الحجرات الغربية وتظهر أثار الترميم وإعادة 

ثالث حجرات، هدمت : البناء على بعضها وهي

لوحة (اثنتان ورممت الثالثة بالطوب و االسمنت 

 :)هـ٤١-٣

وقد أغلق مدخلها بالحجارة والطوب ) ٤,٥X٧(واحدة إبعادها وهي اليوم حجرة : Eالحجرة 

وقد كانت في السابق حجرتان وقد سقط سقفيهما 

بفعل الزالزل على األغلب، وتظهر اللوحة 

السقف الهابط والشبابيك ) و٤١-٣لوحة (

المزدوجة الواقعة في واجهتهما الغربية والمطلة 

قة هي مالصف Hالحجرة  أما .على الفناء الرئيسي

 هـ٤١-٣لوحة

 و٤١-٣لوحة
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للحجرة السابقة من جهة الشمال وهي حديثة البناء ذات سقف إسمنتي مستوي، ويظهر أنها 

 . بنيت على أنقاض حجرة سابقة

 يقطعان الفناء ويفصالن الجزء الجنوبي e٢ ,e١يالحظ لدى دراسة المخطط وجود جدارين 

ين، أ الجزعن الجزء الشمالي من الفناء، مع وجود انخفاض في مستوى أرضية الفناء بين

والمرجح أنهما كانا جزءا من حجرة شكلت فاصال بين القصر في مراحل بنائه األولى وبين 

في زمن أحمد " الدار الكبيرة"الذي تم إلحاقه بالقصر " الدار الصغيرة"المسماة " منزل الشافعي"

ية غا النمر، ويساعد في الوصول لهذا االستنتاج الوصف الوارد لكال الدارين في الوقفآ

 . عندما تم ضم جزئي القصر معافي هذا الجزءهدم إحداث  وأنه تم ٣٠١)١-بملحق (

 في نهاية هذين الصفين من : الشماليالقسم

الحجرات باتجاه الشمال يتم الوصول إلى 

ويتألف من ساحة منخفضة ) الجزء الشمالي(

 عبر عن أرضية الجزء الجنوبي م٠,٤٥بمقدار 

 الفناء الشمالي عدة درجات، وتمتد الساحة أو

 من اويحده). أ٤٢-٣(غرب -باتجاه شرق

الشمال جدار حجري منكسر بارتفاع ثالثة أمتار 

، ويطل على  يتجاوز األربعة عشر متراوطول

خط العداسي وعلى فناء التخديم الواقع في الدور 

                                                           
 ).٢٤/٥٣/١٦، ملف ١٢اضبارة: (هـ١٢٨٤ النمر  وقفية ال-دائرة األوقاف األردنية ٣٠١

 أ٤٢-٣لوحة

 ب٤٢-٣لوحة 
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األرضي، وتظهر في واجهة الجدار من الداخل خزانة حائطية ذات عقد اوغي تتقدمها 

يحد الفناء من الشرق . يجاورها إلى الغرب بيت خالء) ب٤٢-٣( مزروعة اللوحة أحواض

 وهي حجرة مضافة على امتداد الحجرات الشرقية سابقة الذكر، وقد بنيت من Gالحجرة 

ومنها يمكن الوصول إلى ، الحجارة والطوب وهي مقسمة من الداخل بعدة قواطع من الطوب

دة درجات، وهذه الحجرة مربعة المسقط وهي راكبة على  والتي يصعد إليها عبر عIالحجرة 

 . الطريق العام شرق القصر وبها نوافذ مطلة على الطريق

 الجنوبية للفناء فتتكون من واجهةأما ال

 واجهة تليه e٢الشرق للغرب من الحائط 

 ثم واجهة حجرية يتخللها شباك Hالحجرة 

. يطل جنوبا على الفناء الرئيسي للقصر

 الغربية للفناء تحوي حجرة غربية الواجهة

F)  وقد أعيد بناء سقفها بالدوامر، وهي مجاورة للدرج الصاعد ) ج٤٢-٣لوحةMوالمتجه ٢ 

 .)مقصورة سكن الشافعي(غربا نحو 

  )١٣-٣شكل  (:الدور الثاني

واألخير من القصر من قسمين ) الثاني(يتألف الدور العلوي و. ويشمل العليات والمقاصير

 :منفصلين

 ج٤٢-٣لوحة 
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 يقع إلى الجنوب :)الدوائر الجنوبية (األولالقسم 

، وال زالت )٤٣-٣ (وغالبية هذا الطابق أعيد بناؤه

به ثالث حجرات تمتاز باتساعها وهي ذات أسقف 

وتتجمع . قبوية وجدرانها تحوي خزائن حائطيه

ع تقو) أ٤٤-٣لوحة (شرقية دائرة : حجراته حول حضائر في مجموعتين لكل منها خدماتها

.  تطل على البستان)ب٤٤-٣لوحة  (غربيةدائرة  و.فوق زقاق حارة الحبلة شرق القصر

ثم هدمت / هـ١٢٥٠وبني هذا الجزء في أواسط القرن الثالث عشر الهجري بعد زلزال 

 الذي أحدث فيه دمارا شديدا فأعيد بناء بعض حجراته في ١٣٤٦/١٩٢٧غالبيته بعد زلزال 

 .بداية القرن السابق

-٣شكل ( (a) لعلّيةهم ما يميز هذا القسم فهو اأما أ

، ويتم الوصول إليها من خالل درج يقع في )١٣

الجهة الشرقية وهي أعلى حجرات القصر، وهي 

 .اليوم مهدمة

 ٤٣-٣لوحة 

 ب٤٤-٣لوحة أ٤٤-٣لوحة 

 

 ج٤٤-٣لوحة
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، ترتفع عن كافة )م٤,٥X٤,٥(هي حجرة مربعة المسقط ) ج٤٤-٣لوحة (: (a) ةالعلّي -

 الباب والنوافذ وهي عبارة عن نحت بارز  هو الزخرفة أعلىهاأهم ما يميز. حجرات القصر

على الحجر على شكل نقوش دائرية ونجمية وتعلوها مسننات، هذه الزخارف النجمية سداسية 

 . فعلى شكل قبةتسقيفالأما ). ١٤-٣شكل (أو ثمانية األضالع كما يظهر من الشكل التحليلي 

 يتألف من ):الدوائر الشمالية(القسم الثاني 

وهو جزء من الدار التي تم ،  مستقلةدائرة

ضمها للقصر في أواسط القرن الثالث عشر 

 ويميزه )سكن الشافعي سابقا(الهجري وهي 

يتم الوصول . الشرفات المقرنصة أعلى البناء

تفتح عليه " حضير" وقد كان يؤدي سابقا إلى ساحة مكشوفة M٢إليها من خالل الدرج 

 -٣لوحة ( وقد حدثت تعديالت على البناء . االمقصورة الرئيسية جنوبا وحجرة أخرى شرق

وحولت إلى صالون وسطي، أما المقصورة الرئيسية فقد " الحضير"بحيث سقفت الساحة ) أ٤٥

تعرضت أيضا بفعل الزالزل للهدم فأعيد بناء جزء من سقفها الذي تهدم ولهذه المقصورة 

أعيد بناء الجهة الشمالية كما . مشربية حجرية عميقة تطل على بستان القصر باتجاه الغرب

 .وأضيف درج خلفي يصله بالطوابق السفلى

، وقد )م٨,٤X٤,٨( وهي حجرة مستطيلة الشكل )١٣-٣شكل  (:(b)المقصورة الشمالية -

 تتميز هذه المقصورة . تقريباأغلق بابها بالحجر وأعيد فتح باب آخر لها من وسط الواجهة

بوجود المشربية الحجرية المطلة على البستان كما بإفريز الشرفات المقرنصة أعالها، وكذلك 

 أ٤٥-٣لوحة 
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. )ب٤٥-٣لوحة ( يظهر في اللوحة المقابلة

ومن غير الواضح كيف كانت طريقة التسقيف 

 .م١٩٢٧قبل الهدم الذي حدث نتيجة زلزال 

 

 :مراحل بناء القصر: ارابع

 أن ،ي البناء نفسهيتبين من تتبع تاريخ البناء في هذا القصر ومن األدلة المادية المتمثلة ف

القصر قد شهد سلسلة من التطورات كما عانى من التدمير عبر فترة إعماره والتي امتدت 

ألكثر من قرنين، ففي البداية بينت النقوش التي وجدت في أقدم أقسام القصر أن القصر نشأ 

المية الباقية  وربما كان هذا الجزء من أقدم اآلثار اإلس،للفترة األيوبيةحول نواة قديمة تعود 

ن الرحالة النابلسي سمة هذا المنزل، وأضافت الوقفية ع ثم كشف الوصف الوارد ،في نابلس

الذرية للقصر تفصيال ألقسامه، واعتمادا على األوراق العائلية نقل إحسان النمر في مجلداته 

 إلقاء معلومات هامة حول تطور أجزاء من البناء، فيما ساعدت القراءة األثرية للمبنى من

 )١٥-٣الشكل ( بناء هذا القصريمكن تلخيص مراحلبناءا عليها و .الضوء على البعض اآلخر

 :كالتالي

أول بناء بالقصر هو الجزء الشرقي منه ):  م فما دون١٧/ هـ١١ق( المرحلة األولى -

ويعد من أقدم بيوت نابلس اإلسالمية حيث يشير نقش موجود على بوابة قديمة ) ١٥-٣الشكل(

 ب٤٥-٣لوحة 
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 ١١٨

)  م١١٧٩ -هـ٥٧٥( مطلة على زقاق يمر شرق القصر وتحت قنطرة معتمة إلى تاريخ جدا

 ).م١٣٢١/ هـ٧٢١(أي في الفترة األيوبية وآخر في داخل المنزل 

السادس / وقد أعاد عمارته القاضي الشيخ عبد القادر العلمي في القرن الحادي عشر للهجرة

بناء دراويش "مير يوسف وهو بناء عادي عشر للميالد، ولما رحل إلى اهللا وهبه لصهره األ

 .٣٠٢"والذي شكل الحقا الجهة الوسطى من الحرملك

ت (وهي اإلضافة التي وضعها األمير يوسف وتتمثل باإلسطبالت والبوابة          :  المرحلة الثانية  -

 ).م١٦٨٥/ هـ ١٠٩٧

لي آغا وهو من بناء الحاج ع) الديوان الشتوي(البناء من جهة الغرب :  المرحلة الثالثة-

 .جربجي ابن األمير يوسف

 وابن الحاج علي ١١٤٣/١٧٣٠متسلم نابلس (بنى عمر آغا اليوسفي النمر :  المرحلة الرابعة-

/ ١١٨٢توفي (م، ١٧٦٦/ هـ١٢البناء الشمالي والشادروان والقصعة في أواسط ق ) جربجي

١٧٦٨.( 

ن إنشاء أحمد آغا بن البناء الجنوبي على ظهور اإلسطبالت، وهو م:  المرحلة الخامسة-

علي آغا النمر، وذلك في أواسط القرن الثالث عشر للهجرة والغالب أنه قام بعمارته بعد 

 .هـ١٢٥٠زلزال 

 وهي ضم الجزء الشمالي والمعروف بالدار الصغيرة، فقد آلت بالوراثة:  المرحلة السادسة-
                                                           

 .٢٨:  النمر،بت ٣٠٢
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 والذي وصفه ٣٠٣الغربيألحمد آغا النمر عن أمه الست صالحة بك الشافعي ومعها البستان 

ثم أقمنا معه إلى جنة صغيرة في "بقوله ) م١٦٩٠/ هـ١١٠١(الرحالة عبد الغني النابلسي 

داخل ذلك المنزل رحبة األكناف لطيفة الجوانب واألطراف فيها حوض ماء يجري بالعذب 

 وبضم أحمد آغا لملك الشافعي، اكتمل. ٣٠٤"الزالل وإيوان عالي جديد البنيان ظريف الظالل

 .القصر بحدوده الحالية المعروفة

عمار والزيادة في البناء على هذا القصر جرت العديد من عمليات اإل:  المرحلة األخيرة-

وأهم هذه التعديالت إغالق . العثماني لتتالءم مع احتياجات سكانه أفقدته جزءا من خصائصه

م الفراغات ألغراض ، وإعادة استخدا)كأبواب اإلسطبالت(العديد من الفتحات واألبواب 

 إلىأو تغيير األسقف القبوية . جديدة، وإحداث بعض النوافذ التي لم تكن موجودة سابقا

 :عقب كوارث طبيعيةوقد كانت أهم مراحل الترميم الظاهرة قد حدثت . مستوية

وهو زلزال مدمر أدى لتدمير ربع البلدة وتخريب ربعها اآلخر، : م١٨٣٦/ هـ١٢٥٠ زلزال -

 . في القصر وهدم جزء من الحجرات العلوية وبعض الحوائطيواناإوقد هدم 

كنت في علية في الطابق الثالث فلم أخرج " وعنه يقول النمر ١٣٤٦/١٩٢٧:٣٠٥ثر زلزال أ -

حينما شعرت بالهزة ولكنني حينما اشتدت شعرت كأن شخصا حملني وأخرجني ولم أكد 

  ٣٠٦"أخرج حتى هبطت العلية على جهاتها األربع

                                                           
 .٣٨٥: ٢،١٩٧٥ النمر ٣٠٣
 .٧٨ :١٦٩٠النابلسي  ٣٠٤
 .١٠٦: ١٩٢٧  بلدية نابلس لزلزالأرشيف ٣٠٥
 .١٧٢-١٧١: ٣، ج١٩٧٥ النمر  ٣٠٦
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 :بق يتبينا سمم

أن اختيار موقع القصر الكبير كان ألسباب فرضتها طبيعة الظروف التـي أحاطـت               -

 .بمقدم آل النمر للمدينة، وطبيعتهم العسكرية

 و حتـى    ١٧أواسط ق   / أن بناء القصر تطور منذ نهاية القرن الحادي عشر للهجرة          -

 .أواسط القرن الثالث عشر للهجرة

 :ساكن المدينة وهي ظهور خصائص تميز هذا القصر عن م -

 . البوابة المميزة تحيطها مقاعد الحرس -

 . التحصين في الواجهات -

 . وجود اإلسطبالت و أواوين الضيافة والمقاصير -

 .   اتساع الدار وقسمتها وظيفيا إلى أجزاء للنساء والرجال والخدم -

 له هنا أهمية خاصة، فهو من ناحية مثال فريد فـي          تميز القصر بوجود الشادروان و     -

المدينة، ومن الناحية األخرى يشير إلى وجود تأثيرات شامية واضحة لنماذج دمشقية            

وهذا األمر أكثر واقعية مما قاله النمـر        . تابعة ألسلوب القرنين السابع والثامن عشر     

 .حول أن هذا الشادروان منقول عن مثال له في استنبول

روفة للقصور العثمانية المحلية     تكمن أهمية عمارة هذا القصر كونه أقدم األمثلة المع         -

 .في منطقة جبل نابلس
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 طوقانقصور آل  ٢:٢:٣

لفترات تعتبر األطول في تاريخ المدينة منذ النصف األول من القـرن             نابلس   طوقانحكم آل   

الثامن عشر حتى أواسط القرن التاسع عشر ولفترات متقطعة وقد بنوا ألنفسهم فـي نـابلس                

 :اثنين من القصور هي

  .غير مؤرخ): القصر الصغير(آلغا اقصر  •

 .م١٧٩٥/هـ١٢١٠: )القصر الكبير(البيك قصر  •

 وفيه سكن الحكام المحليين من آل طوقـان         ،أهم قصورهم ) قصر البيك ( القصر الكبير    يعتبر

 . وشهدت جدرانه الكثير من األحداث التاريخية وهو ما سيتم التركيز عليه

 :)غاقصر اآل(القصر الصغير ) ١

رث جد العائلة محمـود     إ سكناهم في نابلس في القصر الصغير كما يظهر من وثيقة            كان أول 

ما حدث فيـه    كثرة   وان كانت اليوم غالبية معالمه تعود للطراز العثماني المتأخر ل          ٣٠٧طوقان

 . نتيجة الزالزلمن هدم

 :الموقع العام والحدود

يحده من الشمال   . )أ١٦-٣ شكل( "الجديدة" الغرب من حمام     إلى،  غربيقع القصر في محلة ال    

، أمـا الجهـة     بستان القصر ومن الجنوب    ، مباني سكنية  طريق السرايا القديمة، ومن الغرب    

 . فهي مالصقة للحمام العام الذي بنته العائلةالشرقية 
                                                           

 .٣٩٧-٣٩٥) : هـ١١٠٠ (٢ سجل  ٣٠٧
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 :لقصرا وصف

 إليـه ، ويتم الدخول    أدواريتكون من بناء ضخم من ثالث       

 والـذي    حيث يقع المـدخل الرئيسـي      شمالية ال الجهةمن  

ويـتم   فنـاء صـغير،    إلىدرج صاعد يؤدي     إلىيفضي  

-٣لوحة   ( العلوي حيث الفناء الرئيسي    دور ال إلىالصعود  

 وتتوسطه نوفرة مياه ثمانية وتتجمع حـول الفنـاء          )أ٤٦

ويصعد منه ساللم حجرية    ،  وأواوين القصر ) اَُود(حجرات  

وقد أظهرت وثيقة حصـر      . مجموعة من المقاصير والعاللي تشكل الدور األخير       إلىتفضي  

 أن غالبية طراز الدور     إال. لقصر وحدوده ل صيلي وصف تف  ٣٠٨)٣-بملحق  (رث جد العائلة    إ

 .تعود لنهاية القرن التاسع عشر، )ب١٦-١ شكل(العلوي لهذا القصر 

  من  المقصورة ذات السقف    هذا القصر فهو    ما يميز  أما أهم 

ف مـن   سقأ من الداخل ب   المزين ،).ب٤٦-٣لوحة  (القرميد  

ـ  )أ٤٧-٣لوحة   (الخشب الملون   زخارفـه    تعكـس  ذي وال

 كالنجمـة والهـالل     في تلك الفتـرة   السائدة  السمات الفنية   

وفي نفـس   . وهو شعار الدولة العثمانية   ) ب٤٧ -٣ لوحة(

الوقت تظهر الزخارف النباتية واألوراق المحورة بأسلوب       

 ويحيط بالسقف إفريز من الخشـب       .يحمل تأثيرات غربية  

                                                           
 .٣٩٧-٣٩٥:  املرجع السابق ٣٠٨

 ب٤٦-٣وحة ل

 أ٤٦-٣لوحة 
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 ١٢٣

 ألعواد من القصب وأشـكال هندسـية   وسط رسومل على شكل صفين من التوريقات      المشغو

 . فيما رسم السقف بطريقة متماثلة حول المركز الذي تدلّت منه المصابيح. طولية النسب

 .  الزجاج الملون على الطاقة الدائريةكما ويظهر استخدام

البني الفـاتح علـى أرضـية       األلوان المستخدمة تسود فيها خطوط ألوان األخضر المزرق و        

 ).أ، ب، ج٤٧-٣ لوحة ( من اللوحاتهو مبينكما ضاربة إلى الصفرة 

تفاصيل التعامل مع الحجر في هذا القصر كاسـتخدام         ) أ، ب، ج  ٤٨-٣(كما وتظهر اللوحات    

، واستمرار استخدام العقد الموتور في      )أ٤٨-٣ لوحة(الزخارف النجمية أعلى أعتاب األبواب      

 .ات والعقد المدبب في األواوينمعالجة الفتح

 ج٤٧-٣لوحة                                    ب٤٧-٣لوحة                           أ٤٧-٣لوحة      

 ج٤٨-٣لوحة                                      ب٤٨-٣لوحة                               أ٤٨-٣لوحة        
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 ):البيك(القصر الكبير ) ٢

 :الموقع العام والحدود

يقع القصر في محلة القريون وبالتحديد في الجهة الشمالية الغربية منها، مقابل جامع العـين               

-٣ شكل(الغرب والياسمينة والقريون    : ويشكل موقعه مفصال بين ثالث محالت هي       ،)البيك(

الشمال طريق السرايا القديمة، ومن الغـرب الزقـاق المقّبـى فـي المحلـة               يحده من   ). ١٧

ومن الجنوب منزل النابلسي ومصبنة يعـيش، أمـا الجهـة            والمسمى ِخط البيك،  ) القريون(

 .الشرقية فتطل على البستان التابع للقصر

 :لقصراوصف 

 دونما والبقية   ٣القصر  (، ويحتل مساحة خمسة دونمات      أدواريتكون من بناء ضخم من ثالث       

 فناء  إلى حيث يقع المدخل الرئيسي والذي يفضي        ة الغربي الجهة من   إليه، ويتم الدخول    )بستان

 العلوي من الجهة    دور ال إلى، ويتم الصعود     فيه اإلسطبل وحجرات الحرس والمخازن     صغير

الثـة أفنيـة     ث دور ويحوي هذا ال    أو من البوابة الثانوية شمال البوابة الرئيسية،       الشرقية للفناء 

 القصر، وتصعد من أفنيته      وأواوين )داَُو(تتجمع حولها حجرات    و  تتوسطها نوافير مياه   متسعة

 دورتشكل ال   التي والعاللي مجموعة من المقاصير     إلىالعديد من الساللم الحجرية التي تفضي       

 .األخير
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 :تأسيستاريخ ال

 منزل  وأنقاضرض  ألى قطعة   ، ع )م١٧٩٥ / هـ١٢١٠ت  (بناه الشيخ إبراهيم بن صالح باشا       

أحمد آغا كـان يصـلح      " بأموال أبيه، وفي قصة للنمر عن سبب بناء القصر نعلم أن             اشتراه

جانبا في دار أبيه إبراهيم، فأشار ابن أخيه الشيخ إبراهيم على الّبناء برأي فلم يقبلـه عمـه                  

ن إحـدى نسـاء آل   فأقسم الشيخ أن ال ينام إال في دار خاصة له، فقام بشراء منزل مجاور م        

باالشـارة الـى    ، وقد دعم قصـته      ٣٠٩"ثم هدمها وبنى القصر على أنقاضها      سلطان ونام بها،  

 سـلطان   آلوفيها يـّدعي      سجالت المحكمة الشرعية بنابلس    كان قد اطلع عليها ضمن    قضية  

 . متهمين إياه بأخذ المنزل دون وجه حق من إحدى نساء العائلةإبراهيمعلى الشيخ 

وش المكتوبة، لم أجد في القصر أي نقش يمكن أن يؤرخ له كما لـم تـرد فـي                   بالنسبة للنق 

 .  عدا اإلشارة السابقةإليهالمراجع المكتوبة أو المروية ما يمكن الركون 

 :المنشىء

 بالعلوم الدينية وقـد     ل، عم  طوقان في نابلس   آلالشيخ إبراهيم بن صالح باشا هو باني قصر         

 حمام  وبناء .العينعمار مسجد   إ إعادةالعمرانية  م أعماله   من أه عرف بالتقوى وحسن الخلق،     

 إلى إجالئهم بـالقوة     م١٧٣٠أدى خالفه مع آل سلطان بعد عام        ). م١٧٩٠ /هـ١٢٠٥(الجديدة  

وهو أول مـن    .  اتهموه بغصب دار إلحدى نسائهم وبناء قصره على أنقاضها         بعد أن للخليل  

 .روا فيه كأهم بيت حكم في مدينة نابلسسكنه من فرع البيكوات من آل طوقان والذين استم

                                                           
 .١٢٧: ١، ج١٩٦١النمر  ٣٠٩
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 إلى تفاصـيل عديـدة متعلقـة       ٣١٠ تشير سجالت المحكمة الشرعية    :الوقفية والتاريخ الالحق  

بمساكن آل طوقان، وهي في األغلب تتعلق بترميمات حدثت إثر الزالزل، أو إثـر قضـايا                

ملحـق  (طوقان  وردت في وثيقة حصر إرث محمود       اإلشاراتخالفية بين الورثة، ولكن أهم      

، وفيهـا   _ باني القصر  إبراهيمجد الشيخ   _ جوربجي   إبراهيمهـ وهو والد    ١١٠٠لسنة  ) ٣-ب

واليوم يقوم مكانها القصـر الصـغير   (الدار الرئيسية : يرد ذكر مسكنين رئيسيين آلل طوقان    

 حيث ترد "  جوربجي إبراهيمدار  "، أما المسكن الثاني فهو      )للعائلة والمعروف باسم دار اآلغا    

 .  لتقسيم الحواصل والبوايك أسفل الدار المذكورة بين الورثةإشارات

  طوقـان الكبيـر    آلهذا البناء هو النواة التي نشأ منها قصر         

) الحج قائد جردة ( جوربجي   إبراهيم، فبعد وفاة    )٤٩-٣لوحة  (

انتقلت الملكية ألبنائه الثالثة أحمد ومصطفى وصـالح باشـا          

ظاهر أن العائلة سكنت معـا حتـى        ، وال )إبراهيموالد الشيخ   (

 وعمه أحمد، وقد كان نتيجة      إبراهيمحدوث الخالف بين الشيخ     

م منـزال   ١٧٣٠ قبيـل عـام      إبراهيمالخالف أن اشترى الشيخ     

 جوار مسكن   إلىمتهالكا وبستانا   

العائلة وقام بالتوسعة األساسـية     

 قصـر كبيـر     إلـى ياه  إمحوال  

واألغلــب أنــه بنــى البوابــة 

                                                           
 .٣٩٧-٣٩٥: هـ ١١٠٠) ٢(سجل  . ١٣٠: هـ١٢٥٠ )٩( سجل  ٣١٠

 ٤٩-٣لوحة 

 ب٥٠-٣لوحة    أ٥٠-٣لوحة
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أما الدور األخير وبعـض العليـات       . صر والدور األرضي وغالبية الدور األول     الرئيسية للق 

الراكبـة  " الساباط"، ومنها على سبيل المثال إضافة القنطرتين        اإلضافاتوالمقاصير فهي من    

فوق الطريق الغربي والبوابات الخارجية التي تغلق جزءا من الطريق والذي يعزى بناؤهـا              

 ).أ، ب٥٠ة لوح (م١٧٨٤ موسى طوقان إلى

 ثاريعمارة القصر والتحليل اآل

 _ ٣١١تظهر أعداد السكّان الواردة في سجالت القرن السادس عشر         اختيار موقع القصر  : أوال

 أن عدد سكان القريـون هـو األقـل وأن           _وهو تاريخ بداية استقرار آل طوقان في نابلس         

 .يون القريبةالبساتين كانت منتشرة بكثرة في تلك المنطقة وتروى من عين القر

وأنهم مع نزعـة رعـيلهم      . آل طوقان شراء عقاراتهم بعيدا عن منافسيهم آل النمر        قد آثر   و

األول للتجارة فضلوا السكن في وسط المدينة قرب القصبة الرئيسية للمدينة ووسـط مفصـل               

سكن  وقد سهلت طبيعتهم التجارية المدنية الطابع ال       .هام بين أحياء القريون والغرب والياسمينة     

  . جوار ممتلكاتهم من مصابن ومحال مختلفةإلىوسط أهالي المدينة 

 على خط البيك غربا وهي واجهة       ةواحدة، مطل للقصر واجهة رئيسة     الوصف الخارجي : ثانيا

 الجهتين الشرقية والقبلية فالبناء فيهمـا       ا، أم  شمالية ملتصقة باألبنية المحيطة    ىالمدخل، وأخر 

 .مطل على بستان القصر

 
                                                           

و  ) ٣٩-٩٤/١٥٣٨( ١٠٣٨جداول لسكان احلارات املختلفة بناءا على سجل رقم  " ١٦السكان وعائدات الضرائب يف القرن "  أورد كوهني يف كتابه عن ٣١١
 .)p١٤٩ : ١٩٧٨ Cohen( يتنب منها أن سكان القليون هم األقل يف املدينة ١٥٤٩-٩٥٥/١٥٤٨سجل 
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 ج٥٢-٣لوحة   ب٥٢-٣لوحة

 أ٥٢-٣لوحة 

 ٥١-٣لوحة

 )١٨-٣ الشكل ():واجهة المدخل(لواجهة الغربية ا -

 من الشمال  يـاذاة الطريق الغربـ، وتمتد بمح)٥١-٣لوحة  (هي الواجهة األمامية للقصر

 أدوار من الحجر المشغول الصغير بارتفاع يتـراوح         لثالث وترتفع مترا   ٧٠ للجنوب مسافة   

 :قسام عدة أإلى، ويمكن تقسيم الواجهة متراً ١٤ إلى ١٠بين 

والتـي  " الحرملـك " القسم األول شمال القصر، ويشكل واجهة بوابة         يبدأ

" مـالن " عبر درج    إليها حيث يتم الوصول     ،ترتفع عن مستوى الطريق   

)  متر ١ X ٢(مدخل   م، البوابة تتألف من      ٣  درجة بعرض  ٢١مكون من   

 ٣,٥ ويعلوه عقد مخموس بارتفـاع       Segmentalمنخفض   ذو عقد موتور  

سـم  ٣٠ض مترين وهو غـائر      مترا وعر 

ويظهر من تركيبة الحجـر     .  الواجهة داخل

 تغيير فتحة الباب    إلىالبناء قد عمد     معلم أن

ربمـا  _ ) ، ج أ، ب  ٥٢-٣ لوحة (ابتضييقه

لتتالءم أكثر مع وظيفة هذا المدخل الخاصة       

قسم الترميم-بلدية نابلس: املصدر
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وتحف المدخل مكسلتان بارتفاع متر والى الجانب األيسر منهـا مـدخل            _ كبوابة للحرملك   

 على مستوى الدور العلوي توجد واجهة ألحدى العليات الغربية المقببـة فـي              للحاشية) ِسر(

  شباك مزدوج مستقيم العتبا القصر ويتوسطه

دوار، يحـوي فـي     أ م ويرتفع لثالثـة      ٨,٨ القسم الثاني ويبلغ طوله   

 م، ذو عقـد  ٢,٢  م وارتفـاع ١,٥ مستوى الدور األرضي بابا بعرض  

 من الصنج الحجرية ويعلوه عقـد مخمـوس         موتور مكون من صفين   

يعلو المدخل على مستوى الدور     .  الشمال شباك مستطيل   إلىويجاوره  

األول آثار لمشربية حجرية حيث ال زالت الكوابيل الحجرية األربعـة           

). متـر  ١,٨ ٢,٢X( شباك مستطيل    إلى التي أغلقت وحولت     )٥٣-٣ لوحة (بارزة في الواجهة  

 حـد كبيـر الـدعائم       إلى هذه المشربية تظهر دعامتان طوليتان تشبه         اليمين واليسار من   إلى

مما قد  _ لمنع قوى الدفع في الزوايا    _ المستخدمة عند سقف العلّيات بالقباب على قاعدة ثمانية       

 هذا الحد قبـل     إلى أن البناء كان يصل      إلىيشير  

 الطابق األخير والذي فتحت فـي واجهتـه         إضافة

 وقد عثـر فـي      .ورةأربع شبابيك مستطيلة متجا   

ربمـا  ) ٥٤-٣ لوحة(المكان على قطع من القرميد      

 من السقف النهائي لهذا القسم قبل أن يتحول         تكان

 ".دوامر" سقف مستوي إلى

 ٥٣-٣لوحة 

 ٥٤-٣لوحة
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 . م ١٣  م ومتوسـط ارتفاعـه     ١١ القسم التالي من الواجهة والممتد حتى القنطرة يبلغ طولـه         

 يسـاره  إلـى  يعلوه عقد مخمـوس،   يحوي بابا ذو عتب موتور    الواجهة المستوى السفلي من  

وتخلو الواجهة في المستويات    . ذو عتب موتور  " نفيس" يعلوه   ) متر ٠,٩X١,٢(شباك مستطيل   

 . ثالثة من الشبابيك المستحدثةباستثناءالعلوية من هذا القسم من الفتحات 

-٣لوحـة    (تظهر لوحة قديمة رسمت لهذه الواجهة رسمت في الثمانينات من القرن العشرين           

 نهايته كانت مكونة من شـرافات علـى شـكل           أن،  أن هذا القسم كان بارتفاع دورين      )أ٥٥

 الحقا ليحل محلها الـدور      أزيلتوقد  " كيزان"صفوف من القوارير الفخارية على شكل مثلثات      

 . )ب٥٥-٣ لوحة (األخير والمبني من االسمنت

  أ، ب٥٥-٣لوحة
 P٩٨ :١٩٩٦ Awad: املصدر

 بلدية نابلس ، قسم الترميم: املصدر
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موتور يعلوه عقد تخفيـف     بمتابعة السير صعودا باتجاه الجنوب يالحظ وجود باب ذو عتب           و

 الشمالي على كابول حجري من صفين، يعلوه على مستوى الدور األول شـباك              طرفهاستند  

طولي مستقيم العتب ثم شباك مزدوج على مستوى الدور األخير، وأعلى هذا الجزء مسقوف              

 . بسقف من القرميد

 القسم األوسط من الواجهة ويمتد من القنطرة للقنطرة بطـول         

. تفاع دورين، وتتوسطه البوابة الرئيسـية للقصـر        م وار  ٢٧

 الشمال من البوابة وأسفل القنطـرة       إلى يحوي   الدور األرضي 

باب مستحدث مستطيل العتب تعلوه طاقتـان مسـتطيلتي         على  

 ما كان سابقا حجرة لحـرس القصـر،         إلىالشكل وهو يفضي    

ذات شبابيك مزدوجة مطلة    " ساباط"وتعلوه قنطرة تحمل حجرة     

، وبالسـير جنوبـا   )٥٦-٣ لوحـة  (لشمال والجنوب على الطريق كما في اللوحة المقابلة       من ا 

  .نصل لبوابة القصر، وهي تتوسط الواجهة الغربية للقصر

م وارتفاعها اثني عشـر مـدماكا       ٢,٥يبلغ عرض فتحة البوابة     

 موتور منخفض يتكون مـن      عقديعلو المدخل    ،)١٩-٣ الشكل(

لزخرفة باستثناء ثالثـة أقـراص      صف من الصنج الخالية من ا     

سم داخـل   ٣٠ المدخل غائر    .زخرفية صغيرة حول مفتاح العقد    

  مخموس يتكون من صفين    عقديعلوه  و،  )أ٥٧-٣لوحة   (الواجهة

 المخمـوس   عقـد  أسفل ال  بإطارمن الصنج وقد تم تأكيد المدخل       

 ٥٦-٣لوحة 

 أ٥٧-٣لوحة 
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تتكـون  والتي   عند قدمي العقد     هندسيةزخرفة من الحليات ال   بو

  على شكل محاريـب    ايا الشبيهة بالمقرنص  من سطر من الحن   

 .) ب٥٧-٣ لوحة(

بارتفاع ثالثة مـداميك     ). ج٥٧-٣ اللوحة (وللمدخل مكسلتان 

 المدخل ضـخامته     هذا ، وتظهر طبيعة تصميم   لجلوس الحرس 

أعلى البوابة وعلى مستوى الـدور      .همية المبنى والتي تشير أل  

 رمـي  األول يوجد شباك مزدوج مستقيم العتب تعلوه طالقـة       

 الجنـوب مـن   إلىوتخلو الواجهة . والى الجنوب منه شباك ثالثي الفتحات يعلوه عقد تخفيف     

ويظهـر  . البوابة الرئيسية وحتى نهاية القنطرة الثانية من أية فتحات فهـي مصـمتة تمامـا              

 في اعتداءاته المتكررة علـى      اإلسرائيليالمخطط القديم دورا ثالثا تم هدمه من قبل االحتالل          

  . المدينةمعالم

نحو الشـرق     القسم األخير من هذه الواجهة تنكسر الطريق بعد القنطرة الثانية          إلىوللوصول  

 قبل أن تتابع الطريق صعودها باتجاه الجنوب بمحاذاة القسم األخير مـن             خمسة أمتار لمسافة  

 .الواجهة

مصـمت   مدماكا وهـو     ٣٨ م وارتفاعه    ١٩ القسم األخير يتكون من جدار حجري يبلغ طوله       

ويحوي ثمانية من طالقات الرمي على مستوى الدور األول، وهو يعكس السمة التحصـينية              

 ). أ، ب٥٨-٣ اللوحة(لهذا القصر 

 ج٥٧-٣لوحة 

 ب٥٧-٣لوحة 
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بقية واجهات القصر الخارجية مصمتة  : واجهات القصـر  

 خالية من أية فتحات وذلك أنها مالصقة لمباني مجـاورة         

 ).٥٩-٣ لوحة (أو مطلة على البستان

 )أ٢٠-٣شكل  (صف الداخلي للقصرالو: ثالثا

 :يتألف القصر من ثالث مستويات رئيسية هي

 يتم الدخول للقصر مـن خـالل المـدخل          :األرضيالدور  

الرئيسي وهو مرتفع وواسـع يكفـي لـدخول وخـروج           

مبلط بالبالط  ) a(  دهليز مقبى  إلى  ويؤدي المدخل  .األحمال
 ٦٠-٣لوحة 

 ب٥٨-٣لوحة      أ٥٨-٣لوحة 

 ٥٩-٣لوحة 
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سطبة الشمالية وتمتـد علـى طـول        ، الم الحجري السلطاني وتحفه مسطبتان لجلوس الحرس     

واجهة الدهليز الشـمالية تحـوي شـباكا        .  سنتمترا ٩٠وعمق    ستة أمتار  الدهليز وهي بطول  

-٣ لوحة(الجنوبية  أما واجهة الدهليز    . مزدوجا يطل على حجرة الحرس مغلق حاليا بالحجر       

ويعلوهـا  را،   سنتمت ٨٠وعمق  م  ٣,٣ شرقا بالمسطبة الجنوبية والتي تمتد بطول        تبدأفهي  ) ٦٠

 وهـو   تسعة مداميك،  م وارتفاع    ١,٢ ويجاورها مدخل اإلسطبل وهو بعرض    . شباك مستطيل 

 .ذو عقد موتور مكون من صف واحد من الصنج الحجرية

  )أ٢٠-٣ شكل( :اإلسطبل

بقبوين  مستطيلة مسقوفة    )b ( من مدخل يقع يمين الدهليز، ويتكون من قاعة        إليهيتم الوصول   

وقد كان يفتح على الرواق الجنوبي للفناء من خالل مدخل جانبي ) Cross Vaults (متقاطعين

  الشـرقية والغربيـة     وفي جدرانه  .مغلق حاليا بالحجر وله نافذة مستطيلة تطل على الدهليز        

 مخموسـة    مدببة عقود من حنيات ذات      واجهتها تتكون،  ) أ ٦١-٣ لوحة( للخيل   "متاود" مذاود

 ).ب، ج٦١-٣ لوحة(كما يظهر في اللوحة 

 

  ج٦١-٣لوحة   ب٦١-٣لوحةأ٦١-٣لوحة
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 :لفناءا

 مـبلط بـالط     )م٩,٥X١٣,٥ (مسـتطيل  فناء   إلى الدهليز   يفضي

 في الزاوية الشـمالية الغربيـة للفنـاء         ) أ ٦٢-٣لوحة  (.حجري

 لهـا   )c ( معقودة بسقف قبـوي     صغيرة موّزع مكون من حجرة   

 حجرة  إلىكان يؤدي في السابق     ) مغلقان بالحجر حاليا  (مدخالن  

 ذات  )متـر ٦,٥ ٥X(الشـكل   وهي حجرة مستطيلة    ) d(الحرس  

 الطريـق   إلىسقف قبوي متقاطع، وقد استحدث لها باب يؤدي         

واجهـات الفنـاء    )  ب ٢٠-٣شكل  (يظهر الشكل   ". مخزن"الغربي بعد تحويلها لمحل تجاري      

 :الداخلية

كل منها  مكونة من أروقة     للفناء   الجنوبيةو) e (الواجهتين الشمالية 

وية متقاطعة محمولـة علـى      سقف قب أب مكون من بالطات معقودة   

 )f (ويتميز الـرواق الجنـوبي    ).  ب٦٢-٣ لوحة( دعامات مربعة 

، )  ج ٦٢-٣ لوحـة ( الـداخلي    اره في جـد   "متاود"  مذاود بوجود

الواجهة الغربيـة للفنـاء     .  اليوم مغلق ويستخدم كمنجرة    الرواقو

 د٦٢-٣لوحة  هـ٦٢-٣لوحة و٦٢-٣لوحة 

 أ٦٢-٣لوحة 

 ب٦٢-٣لوحة 

 ج٦٢-٣لوحة 
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لى الشمال منه   إ و ،) د ٦٢-٣ لوحة ( غربي كإيوانمكونة من عقد الدهليز والذي يفتح على الفناء         

ـ  ٦٢-٣ لوحـة  (أما الواجهة الشرقية للفنـاء    .  مدخل مغلق بالحجر ذو عتب مخموس       ) هـ

ينتهي ببسـطة تصـله بالـدور       )  درجة ١٨(مترا يصعد   ١,٥ سلم حجري بعرض     تتكون من ف

 .)g( وتقع أسفله حجرة صغيرة ) و٦٢-٣ لوحة( األول

  :الدور األول

جنـوبي  : جزأينويتألف من    ).ملك والسالملك والتخديم  الحر(ويشمل أقسام القصر الرئيسية     

 وبعد صعود سلمه الحجـري      اإلسطبالت عبر فناء    إليهويسمى بالدار الصغيرة، ويتم الدخول      

 عبر البسطة التي ينتهـي      إليهباتجاه الجنوب، وشمالي ويسمى بالدار الكبيرة، ويتم الوصول         

 مدخل منكسر، أو من خـالل الصـعود          وذلك عبر  اإلسطبالت السلم الحجري من فناء      إليها

 .)٢١-٣ شكل( ."بوابة الحرملك "للبوابة النافذة على خط البيك

  :الدار الصغيرة

يتم الوصـول   . والغالب أن هذه الدار هي سالملك القصر الذي كان يستقبل به الحاكم ضيوفه            

 .لمن الطرف الشمالي الشرقي من خالل الدرج الصاعد من فناء اإلسطب الفناء إلى

 إلـى وهـو ذو شـكل يميـل         ):A (الفناء الجنوبي 

 وعرضه  خمس وعشرون مترا  االستطالة ويبلغ طوله    

 ٢٤-٣ شـكل ( أفنية القصر  وهو أكبر    ستة عشر مترا  

 أ٦٣-٣لوحة )  متـر ٧,٥ X ٤(، تتوسطه بركة حجريـة كبيـرة        )أ
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،  التبلـيط الحجـري    آثاراألرضية بقايا   في  فيما تظهر    ، ) أ ٦٣-٣ لوحة( األشجاروتنمو فيه   

 الواجهة الشـمالية للفنـاء      .توجد مساطب حجرية في محيط الفناء الشرقي لجلوس الضيوف        و

الواجهـة  يطل على فناء اإلسطبالت، وكـذلك       و مترا١٢ يبلغ طوله    تتكون من سور حجري   

 وفـي   ،يطل على بسـتان القصـر     بطول عشرون مترا وهو     تتألف من سور    والتي  الشرقية  

 ).أ، ب٢٢-٣ شكل ( خالء قرب مدخل الفناءزاويته الشمالية الشرقية يوجد بيتي

 الرئيسي الفواح والذي تنفتح على جانبيه       إليواناللفناء تحوي    )ب٦٣-٣ لوحة (الواجهة القبلية 

حجرتان متسعتان وجميعها مسقوفة بأقبية متقاطعة، والى جوارها في الزاوية الجنوبية الغربية            

 الوسـطي ذو العقـود      اإليوانهم ما يميزها     وأ ، وترتفع هذه الواجهة لدورين    حجرتان للتخديم 

المخموسة المرفوعة على كوابيل جانبية والى اليمين منه بروز أشـبه بالمشـربية يعلوهـا               

 فوق العتـب المسـتقيم    ويوجد ،كورنيش على شكل مسننات وتحوي شباكين مستطيلي الشكل       

 ". النفيس"طاقة ذات عقد مخموس وهي ما يسمى 

عهود عناية:                                    رسمب٦٣-٣لوحة
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 تظهر  )بيتين(حجرتين  يحوي   متر و  ١٣بطول  شمالي  : تألف من جزأين   فت أما الواجهة الغربية  

جنوبي الجزء  أما ال واجهتهما مدخلين بعرض المتر وارتفاع مترين، وثالثة شبابيك مستحدثة،          

وتعلوه طالقات رمي السـهام      م   ٥,٦بطول عشرة أمتار وارتفاع     يتألف من سور حجري     فهو  

 الحجـرات  إلىيؤدي سابقا " معلق" درج إليه ويستند   ،"ِخط البيك "المطلة على الطريق الغربي     

 .العلوية الغربية التي سبق ذكر هدمها

 :أما أهم الحجرات المطلة على الفناء فهي

تحـيط بـه    )  متر ٦X٧,٥(مستطيل الشكل   ) a( فواح   إيوانتتألف من   :  الحجرات الجنوبية  -

شرقية والغربيـة أبـواب     المساطب من ثالثة جهات وهو مسقوف بقبو متقاطع، في واجهته ال          

علـى  )  متـر  ٩,٥X٧(و)  متـر  ٩X٥( ، وأبعادها )b,c(  حجرتين مستطيلتي الشكل   إلىتؤدي  

 تتخلل جدرانها الداخلية خزائن حائطية، أما سقوفها فقد تمت معالجة شكلها المستطيل             التوالي

األقرب أما الجزء المتبقي    " ركب طايرة "بأن تم سقف غالب الحجرة بقبو متقاطع مرفوع على          

-٣ شـكل (لباب الحجرة فيسقف على شكل عقد خاص يميل لالستطالة كما هو مبين بالشكل              

مستطيلتي الشكل بعرض ال يزيد     ) d،e(في الجهة الجنوبية الغربية حجرتان صغيرتان       ). ٢٣

وتظهر الواجهة علـى    . ، أما أسقفها فهي برميلية ويبدو أنها استخدمت للتخديم        ) م ٢,٥-٢ (عن

 .لوي باتجاه الشرق آثار لحجرات مهدمةالمستوى الع

وتفتح مداخلها على الفناء مباشرة، وهما مستطيلتي       ) f،g(وهما حجرتان   :  الحجرات الغربية  -

المسقط تحوي حوائطها خزائن حائطية، وهما مسقوفتان باألقبية بالطريقـة نفسـها المبينـة              

وتبلـغ أبعـاده    ) t١(ديم  حيز تخ  إلىالوصول  ) f(، ويمكن من الحجرة     )٢٣-٣شكل  (بالشكل  
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)٢,٢X (دركاهتؤدي  ).  م ١,١ h(  أسفل الدرج )(حجـرة  إلى ال  ذات سقف قبوي متقاطع   ) م i( 

 والتي تقع أسفلها بوابة إذا أغلقت أصبح الطريق جزءا          ،القائمة فوق القنطرة أعلى خط البيك     

 .٣١٢المهدمةللحجرات العلوية كان يؤدي فقد صاعد اللدرج ا أما. من القصر

  :ر الكبيرةالدا

 الذي دفـع   األمروهي أكثر أقسام القصر خصوصية، تمتاز ببراعة توزيع مداخلها المنكسرة           

ويصعب على الزائر االهتداء إلى طريق تبين مسـالكه دون دليـل،            "... فدوى طوقان للقول  

. ٣١٣"فالمرء ال يعرف هل هو مفض إلى حجراتة استقبال أم إلى قن دجاج أم إلـى المطـبخ                 

 بوابة على طريق البيـك      لدار، ول )D (شرقيو) B (القسم فنائين رئيسيين غربي   ويحوي هذا   

، ويفضـي   الفناءينتعمل كموزع بين    )) C(الفناء الشمالي   ( ساحة صغيرة مكشوفة     إلىتؤدي  

المدخل القبلـي للفنـاء     فيما يفضي    الفناء الشرقي،    إلىالمدخل المنكسر في زاويتها الشرقية      

 .الغربي

)  ب ٢٤-٣ شكل(ويتوسط القصر ويرتبط بجميع أجزائه بمداخل منكسرة         :)B(غربي  الفناء ال 

 وآخر شـرقي يفضـي للفنـاء الشـرقي،          اإلسطبالتمنها المدخل القبلي الذي يفضي لفناء       

 القصـر   "حرملك " يفضي للساحة المكشوفة المفضية لبوابة     أحدهاومدخالن شماليين للخروج    

ويحتوي هذا الفناء علـى     .  البوابة يسار إلى  يفضي مباشرة للطريق من خالل الدرج      واآلخر

 فقد تـم    لفناءويالحظ أنه لزيادة خصوصية هذا ا     . ندوريأغلب حجرات القصر إذ يتكون من       

                                                           
هدمت احلجرات العلوية على يد االحتالل االسرائيلي ابان االنتفاضة األوىل إضافة اىل احلجراتة فوق القنطرة واليت رممت يف وقت الحق من قبل بلدية  ٣١٢

 .نابلس
 .٤٤، ١٩٩٠طوقان  ٣١٣
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وتمثل الدار الكبيرة حرملـك القصـر مـع         ". الكيزان"رفع واجهاته باستخدام جدران فخارية      

 . لسكن الحاكم)D( المجاور  الشرقيلفناءتخصيص ا

 إلـى طيل الشكل يمتد طوليا مـن الشـرق         الفناء مست 

 م، وهو مبلط    ١٣,٢ م وهو بعرض   ١٧,٥ الغرب مسافة 

بركـة  ببالط حجري، وتنتشر فيه األشـجار، وفيـه         

)  م ٥,٢ ٣,٥X(مستطيلة الشـكل  ) ٦٤-٣ لوحة( حجرية

واوين، تصـعد   ذات نوفرة، وتحيط به الحجرات واأل     

درج "، األول   حجراتدائرة منفصلة من ال    إلىمنه العديد من الساللم الحجرية تؤدي كل منها         

 منه مدخال منزويا يؤدي للفنـاء       شمال بجوار المدخل المنكسر للفناء والذي يخفي إلى ال        "لقمّع

،  تكنة علويـة   إلى الشمالية للفناء ويؤدي     وسط الواجهة ، والثاني سلم حجري يقع في       شرقيال

  .ودرج ثالث في زاوية الفناء الجنوبية الغربية

 ٦٤-٣لوحة 

بلدية نابلس، قسم الترميم: املصدر                             ٦٥-٣لوحة
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 وارتفاعهـا دور واحـد      سبعة عشر متـرا   يبلغ طولها    )٦٥-٣ لوحة( الفناء الشمالية    واجهة

باستثناء الجزء الغربي الذي يرتفع لدورين، في الجزء الشرقي يمكن مالحظة مدخل ذو عقد              

 ذو عتب   ، يليه باتجاه الغرب مدخل مغلق بالحجارة      )C( إيوان يصله بالفناء     إلىموتور يفضي   

يلي المـدخل    ).D(ا بالساحة    كان يصله يوم   مستقيم

 يصـعد   )أ٦٦-٣ لوحة( درج حجري جميل التشكيل   

باتجاه الغرب، وفيه تم استخدام أسفل الدرج لعمـل         

خزانة حائطية ذات عقد أوغي فيما حّمـل الـدرج          

 . عقد مخموسإلىمستندا 

: الجزء الغربي من هذه الواجهة مكّون من دوريـن        

رات يليها  ويحوي مدخال وشباكا مفردا إلحدى الحج     

 باالسمنت واسـتحداث بـاب      إغالقه جانبي تم    إيوان

 الطريق الغربي أمـام     إلىخالله وقد كان يؤدي سابقا      

أما مستوى الـدور العلـوي مـن         ".بوابة الحرملك "

العلوي " للحضير"الواجهة فهو عبارة عن جدار مرتفع       

وقد تّوج أعاله باستخدام صف واحد مـن المثلثـات          

 .) ب٦٦-٣ لوحة(" الكيزان"الفخارية 

 إيـوان  في السابق على     احتوتالواجهة الغربية للفناء    

 حجرة بـأن    إلى اإليوان أنه تم تحويل      إال غربي وسطي محاط من اليمين واليسار بحجرتين      
 ٦٧-٣لوحة 

 أ٦٦-٣لوحة

 ب٦٦-٣لوحة
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سدت واجهته واستحدث فيها مدخل وشباك عرضي مستقيم العتب، ولكـن ال يـزال العقـد                

الواجهـة   فـي  يختلط. هرا في وسط الواجهة   المخموس ذو الطبقتين من الصنج الحجرية ظا      

 بعض الجدران على مستوى الدور السفلي كما أعيد بناء وسقف           إضافةالقديم بالجديد إذ تمت     

 .)٦٧-٣ لوحة(كما يظهر في اللوحة " الحضران"بعض الساحات 

ولكن ال زال باإلمكان مالحظة غنى الواجهة في الجهـة          

يـة البسـيطة أعلـى      الشمالية متمثلة بالتفاصيل الزخرف   

علـى  ) أ٦٨ -٣لوحـة   ( الزخرفة النجمية    سواءاألبواب  

الصنج الحجرية للعقد الموتور أو على المـداميك التـي          

تعلوه وما تحمله من أشكال هندسـية مربعـة أو أوراق           

النخيل النباتية تتخللها أماكن خصصت للصحون الخزفية       

وفي ). ب٦٨-٣لوحة  (

الواجهة أيضـا بـروز     

وابيـل  مرفوع علـى ك   

حجرية استخدم لحمـل    

 ).ج٦٨-٣لوحة (الممر أعاله كما يالحظ في اللوحة 

الواجهة الجنوبية للفناء تتألف غالبيتها من واجهة مصمتة باستثناء الفتحة المتسـعة إلحـدى              

 عقد نصف دائـري، وبعـض الشـبابيك         هي ذات م و ٢,٥م وارتفاع   ٢العليات وهي بعرض    

 ج٦٨-٣وحة ل ب٦٨-٣وحة ل

 أ٦٨-٣وحة ل
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مان في الواجهـة سـلّ    و). أ٢٥-٣ الشكل(بالحجر  المغلقة  

حجريان األول غربي يصعد باتجاه الجنوب نحو دائـرة         

أهم ما يميز هذه الواجهة فهي معالجـة   من الحجرات أما

 )٦٩-٣لوحة  (الزاوية الشرقية فيها، وتظهر اللوحة التالية       

عد شرقا يخفي أسـفله شـباك       هذا الجزء وفيه درج صا    

لوية رفع جزء منها على دعامة مسـتطيلة         ويؤدي الدرج لدائرة ع    إلحدى الحجرات، ومدخل  

وهذه الدعامة هي جزء     ). السابقة لوحةال( م ارتكزت عليها الكوابيل      ٠,٨٠م وسماكة   ٢بعرض  

زواياها مدخال منكسـرا يفـوه بابـه        إحدى  والتي تحوي في     المصمتة من الواجهة الشرقية  

 .للجنوب ويؤدي للفناء الشرقي

 ويمثل الحرملك   )ج٢٤-٣ شكل( هذا الفناء مركز القصر   يعتبر   :الحجرات المطلة على الفناء   

 دوائر منفصلة من الحجرات تمثل      إلىوهو يحوي غالبية الحجرات ويؤدي من خالل أدراجه         

 .العليات

مسقوفة بقبو متقـاطع    ) م٣,٦ ٣,٦X(مربعة المسقط   ) j(الحجرة  ): j،k( الحجرات الشمالية    -

 إلـى تفضي شـماال    ) م٣,٦ ٢X ()k (ا دركاه  الغرب منه  إلىوتحوي جدرانها خزائن حائطية     

 .خارج القصر

له شباك مستحدث يطـل علـى       ) م٤,٥ ٦X) (m (إيوانيتوسط الواجهة   :  الحجرات الغربية  -

 حجرتان مسـتطيلتي المسـقط      باإليوانتحيط  .  مسقوف بقبو متقاطع   واإليوانالطريق الغربي   

 ٦٩-٣لوحة 
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)l،n(        ك مزدوجة على الفناء وقد سقفت      كل منهما تحوي جدرانها خزائن حائطية وتطل بشبابي

 .بقبو متقاطع يجاوره عقد طولي

 يليها الدرج الذي يصـعد      )o (اإلضافاتتحوي الزاوية الغربية بعض     :  الحجرات الجنوبية  -

 ٤,٢X(مستطيل الشـكل    ) p ("حضير" ة ما كان سابقا ساحة مفتوح     إلىعشرة درجات ليصل    

وتطل على  .  السطح إلىويستمر الدرج في الصعود من طرف الحضير الشرقي ليصل          ) م١٠

وتقع مباشرة فوق بوابة القصر وهـي مسـتطيلة    ) q(، األولى   مجموعة من الحجرات  الساحة  

 ، تطل عبر شبابيك مزدوجة على الحضير شماال وعلى الطريـق غربـا          )م٤,٨ ٦,٨X( الشكل

) م٤,٨ ٤,٢X) (r(أما الحجرة الثانيـة     . اإلسطبالتناء  كما يوجد لها شباك مطل شرقا على ف       

فهي راكبة فوق الطريق الغربي وتفتح جدرانها من الشمال والشرق والجنوب عبر شـبابيك              

كـان  _ مغلق حاليـا  _ أما من الجهة الشرقية للحضير وبجوار الدرج فيوجد مدخل           .مزدوجة

اء اإلسطبالت، حيث يؤدي المـدخل      أقيمتا فوق الرواق الشمالي لفن    ) s,t(يؤدي الى حجرتين    

وهي مسـتطيلة   ) t(والتي تفضي إلى الحجرة     ) t٣(المحتوية على حيز تخديم     ) s(الى الحجرة   

تطل على فناء اإلسـطبالت وشـباك       _ مغلقة حاليا _وتحوي طاقة صغيرة    ) م٤ ٣,٢X(الشكل  

 )B(آخر يطل على فناء الحرملك 
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والـذي  ) u(لواجهة يوجد المدخل المنكسـر      على مستوى أرضية الفناء الغربي وفي وسط ا       

يمكن رؤية هذا المدخل من     ) أ ٧-٣لوحة  ( والحرملك، وفي اللوحة     اإلسطبالتيصل بين فناء    

هذا المدخل من جهة الفناء الغربـي       ) ب ٧-٣لوحة  (، فيما تظهر اللوحة     اإلسطبالتجهة فناء   

 .لى شكل زاوية قائمةوفيه تم كسر الرؤيا عبر المدخل برفع جدار حجري ع) الحرملك(

والمعقود ) م٣ ١,٩X) (v(الموزع  يقع   زاوية الفناء الجنوبية الشرقية      في:  الحجرات الشرقية  -

 مـن ناحيـة     )l،n(وهي شبيهة بالحجرات    ) م٦,٢ ٤,٧X) (x( الحجرة    إلى بقبو متقاطع يؤدي  

ـ   و) م١,٩ ٤,٥X(وهي مستطيلة المسـقط     ) w( والى جوارها حجرة     .التسقيف و مسـقوفة بقب

 .برميلي

 أ٧٠-٣لوحة ب٧٠-٣لوحة 
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 ٢,٩X(  دهليز معقود بسـقف قبـوي      إلىتؤدي بوابة الحرملك الغربية      :)C( الشمالي   الفناء

أمـا الواجهـة    ) م٢,٢ ٣,٥X) (y( حجرة صـغيرة     إلى، واجهة الدهليز الشمالية تفضي      )م٣,٩

) م١١,٨ ٥,٥X(  ساحة صغيرة  "الفناء" إلى مفتوح يفضي    إيوانالشرقية للدهليز فهي على شكل      

 والذي تشكل واجهتها الشمالية الحد الفاصل بين القصـر         باألشجار، عة جزئها الشمالي  تم زرا 

 ).٧١-٣لوحة (ومباني الجيران المالصقة 

جدار تنتهي ب ) م٤ ٤X( تفضي في طرفها الشرقي الى ساحة صغيرة         الواجهة الجنوبية للساحة  

) z(حجـرة واحـدة     يوجد في هذه الساحة     . حجري كان به باب يؤدي للفناء الغربي مباشرة       

)٥,٥X أما  .زين أو لنوم الخدم   ذات سقف قبوي متقاطع وأغلب الظن أنها استخدمت للتخ        ) م٤

 مـدخل   اإليـوان  يتقدم   ، جانبي صغير  إيواندور واحد وتحوي على     ل ترتفعالواجهة الشرقية   

 .)D ( الشرقيالفناء إلى ذو عقد موتور يؤدي بطريقة المدخل المنكسر م١,٣ بعرض جميل

بلدية نابلس، قسم الترميم: املصدر                             ٧١-٣لوحة
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 ١٤٧

وهو فناء مستطيل الشكل يمتد من الشرق    : )D(شرقي  فناء ال ال

 وهـو   إثني عشر مترا،   وعرض   عشرون مترا للغرب بطول   

مسـتطيلة  ويتوسط هذا الفنـاء بركـة       مبلط بالبالط الحجري    

)٣,٥X منها   الغربي اإليوان إلىقرب  أ، وهي   ذات نوفرة ) م٥ 

  .)٧٢-٣لوحة ( كما يظهر في اللوحة المقابلة إلى وسط الفناء

 من جهته الغربية التـي تصـله مـع          إلى الفناء يتم الوصول   

. بستان القصر ويمكن الوصول منه إلى     كما  ، )C,D (الفناءين

يـة   لدائرتين من الحجرات، ومنها الـدائرة التابعـة لعلّ         مكن الصعود  ي نحجرييمين   سلّ وعبر

 .الحاكم

 تسعة عشر مترا  يبلغ طولها    ) ب ٢٥-٣شكل: (الواجهة الشمالية 

 ).أ٧٣-٣ لوحة(_ الدور العلوي مهدم حاليا_ارتفاعها لدورين و

تظهر الواجهة أقصى الشرق مدخال بعقد موتور يجاوره شباك         

صغير ألحدى الحجرات يليه أهم عناصر هذه الواجهة وهـو          

 درجـة باتجـاه     ١١ يصـعد    إذالدرج المعلق وله تشكيل فريد      

مـن  أربعـة    الشرق قبل أن تبرز بسطة الدرج محمولة على       

 سـتمر ثـم ي  ) ب٧٣-٣ لوحة( مداميك كما يظهر في اللوحة       ٦الكوابيل الحجرية على ارتفاع     

بقية الواجهـة   . باتجاه الشرق حتى الوصول للممر المعلق في الواجهة الشرقية        صعودا  الدرج  

 ٧٢-٣لوحة 

 أ٧٣-٣لوحة 

 ب٧٣-٣لوحة 
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 ١٤٨

 الجـانبي بجـدار طـوب       اإليوان أغلقفيما  .  بالحجر إغالقهاتحوي بعض الفتحات التي تم      

  مستقيم العتبواستحدث فيه باب

 ١٩(م وارتفاعها لدور واحد     ١٠,٦يبلغ طولها   : الواجهة الغربية 

 الواجهة مدخل منفـرد يعلـوه       في المتوسط، في وسط   ) مدماك

يصعد " مالن" درج   إلىوهو يؤدي   ) ٧٤-٣لوحة  (عقد موتور   

 "حضير" إلىليصل  " شواحط"لمستوى الدور العلوي عبر عدة      

 الفناء وتظهر فـي اللوحـة        علوية، وله فتحة تطل على     ساحة

المقابلة وهي ذات عقد موتور تعلوه على مفتاح العقد زخرفـة           

 جانبيـان   إيوانان اليمين واليسار من الواجهة يوجد       إلى. نجمية

ويبـدو  ). B(والثاني للفناء   ) C( األول للفناء    اإليوان مدخل منكسر يصل     إلىكل منهما يقود    

 .وهو ذو عقد مخموس) B( الفناء إلىلمؤدي  ااإليوان جانب من السابقةفي اللوحة 

 وارتفاعها لـدور    عشرون مترا، يبلغ طولها   : الواجهة الجنوبية 

) أ٧٥-٣لوحـة   ( الغربـي    اإليـوان واحد، وتتشكل من واجهة     

 وتتكون واجهته من عقـد مـدبب        .والحجرتان المجاورتان له  

مـن  مخموس مكون من صفين من الصنج الحجريـة وهـي           

تحـوي   و ،)ب٧٥-٣لوحـة    ()يض وأحمر أب(الحجر األشهب   

يـؤدي لبسـتان     واجهته الداخلية الجنوبية على مدخل ضـيق      

 .يظهر أثر لمدخل مغلق  الشرقيةاإليوانالقصر، وفي واجهة 

 أ٧٥-٣حة لو

 ٧٤-٣لوحة 

 ب٧٥-٣لوحة 
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 ١٤٩

. )ج٧٥-٣لوحـة   ( من اليمين واليسار مدخالن بعقد موتور تؤديان للحجرتين          اإليوانيجاور  

جـا ذو عقـد     كما وتظهر واجهة الحجرة اليمنى شـباكا مزدو       

مستقيم يعلوه مدماك بحجارة تحمل بعض الزخرفة أما واجهة         

 .على الفناءيطل  فلها شباك مفرد اإليوانالحجرة يسار 

يبلغ طولها  ) ٧٦-٣ لوحة(وهي واجهة جميلة    : الواجهة الشرقية 

يعلوه ممر  على شكل رواق     األول مكون من بروز حجري        المستوى م وترتفع لدورين،  ١١,٧

 على كوابيل حجرية كما     محمولة سم، يرتكز الممر على ثالثة عقود مدببة         ٩٠ضيق بعرض   

 ج٧٥-٣لوحة 

 ٧٦-٣لوحة
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 ١٥٠

 تدعيم الكوابيل في    إلىالتالية، ويالحظ أن البنّاء عمد      ) أ٧٧-٣ لوحة(يظهر في زاوية اللوحة     

 .فترة الحقة باستخدام دعامات حجرية أضافها أسفلها

 ذو عتب مستقيم، تعلوه مداميك       الجنوب شباكا مزدوجا   إلى الخلف، وتحوي    إلىترتد الواجهة   

حجرية تحمل بعض حجارتها أماكن للصحون الخزفية، العقد الجنوبي فهو كما يظهـر مـن               

، يحوي العقد األوسـط     اتمسننيتألف من صنجات حجرية مزخرفة ب     ) ب٧٧-٣لوحة  (اللوحة  

ضمن واجهته مدخال ذو عتب موتور مكون من ثالث صنجات حجريـة أوسـطها يحمـل                

 . جانبيإيوانة أما العقد الشمالي فيقع خلفه زخرفة نجمي

 ما  ةواجهالدور العلوي من الواجهة فيتشكل من       

، ويتوسط هذه الواجهة    "علية الحاكم "يعرف باسم   

شباك مزدوج يعلوه عتب مستقيم ثـم فتحتـين         

بعقود مدببة وقـد زخرفـت      _ مغلقة بالحجارة _

. بعض الحجارة فوق الشباك بتشكيالت دائريـة      

 أ٧٧-٣لوحة ب٧٧-٣لوحة 

 ٧٨-٣لوحة
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 ١٥١

 )٧٨-٣ لوحـة (حظ وجود دعامتين حجريتين لدعم زوايا الحجرة عند نقاط دفع القبة            هذا ويال 

  .وسيأتي تفصيل هذه الحجرة في الفصل التالي

 :حجرات المطلة على هذا الفناء فهيأما بالنسبة لل

ومدخلها يطـل   ) a( الشرق حجرة    إلىوتتكون من ستة حجرات أوالها      :  الحجرات الشمالية  -

، يليهـا    متقـاطع  ذات سقف قبوي  ) م٤,٣ ٤,٣X(الدرج وهي حجرة مربعة     على الفناء أسفل    

 داخلـي   من خـالل بـاب    وهما متصلتان   ) م٣,٣ ٣,٢X) (c(والحجرة  ) م٤ ٣X) (b(الحجرة  

ؤية استخدام الفخاريات في    بسقفها البرميلي والذي يمكن ر    ) b(وتتميز الحجرة   يربطهما معا،   

لطرف الغربي للفناء وهو معقود بسقف قبوي وتطل        يقع في ا  ) م٣,٨ ٣,١X) (d( اإليوان   .هسقف

 ٤,٣X) (f( ويقابلها الحجـرة  ،معقودة بقبوين متقاطعين) م٣,١ ١,٤X) (e(عليه حجرة صغيرة   

والظـاهر أن هـذه     ). d( اإليـوان  على   واآلخراء  نولها مدخالن أحدها يطل على الف     ) م٤,٣

 .ة التخزين والطبخ والخدمالحجرات استخدمت ألغراض

والذي يحوي في واجهتـه     ) م٢,٨ ٣,٨X) (g( الجانبي   اإليوانتتألف من   : جرات الغربية  الح -

 جـوار   إلـى ). C( الفناء   إلىيصل  )  م١,٣ ١,٣X(  موزع صغير  إلىالقبلية على فتحة تؤدي     

 ٣,١X) (i (اإليـوان يصعد في ثالث شواحط ألعلى، ثـم        ) h( يقع درج بعرض متر      اإليوان

 الفنـاء  إلىدة درجات وفي واجهته القبلية مدخل صغير يفضي         ع أرضيتهوالذي ترتفع   ) م٣,٢

)B.( 
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 ١٥٢

) م٦,٧ ٦,٥X( )K ( القبلي الجميـل   إيوانهبأهم ما يميز هذا الفناء      هي  و: ةجنوبي الحجرات ال  -

 وهو معقود بقبو متقاطع ومن جهته القبليـة          سم ٥٠والذي ترتفع أرضيته عن مستوى الفناء       

 ٨,٥X) (j,l(تان متسـعتان    وهناك حجر  .تان القصر  بس إلىيمكن الوصول عبر مدخل صغير      

  . وجميعها تفتح على الفناءبأقبية متقاطعة) م٥,٥

ويليهـا  ) م٥,٨ ٧,٩X(وهي مستطيلة الشكل    ) n(وهما الحجرة المتسعة    :  الحجرات الشرقية  -

 معقود بقبو   )م٣,٥ ٣,٥X( آخر حيز إلىوهو معقود بقبو متقاطع ويفضي مباشرة       ) m (اإليوان

 .٣١٤اطع وتظهر في واجهاته الداخلية بعض الطالقات وطاقات التهويةمتق

  : القصربستان

 وهو متنفس القصر، يحده القصر من الشمال والغرب، أما جهته القبلية فيحدها قصر النابلسي             

 أقيمـت  مبان حديثـة     وتحده شرقا  ومصبنة يعيش،    م١٨٢٠ والذي أقيم بعد عام      )٧٩-٣لوحة  (

 .وهو مزروع باألشجار المثمرة. على أجزاء من البستان

                                                           
 .بات املناخواألغلب أن اهلدم حدث ألسباب طبيعية تعود لتقل ٢٠٠٤-٢٠٠١هذه احلجرة هتدمت يف الفترة ما بني  ٣١٤

 ٧٩-٣لوحة
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 ١٥٣

 : الدور الثاني

تؤدي مجموعة من الساللم الحجرية في كل مـن األفنيـة            ،ويشمل المقاصير وحجرات النوم   

، تحوي كل منها علـى حجـرة        "الدوائر"  مجموعة من األجنحة المستقلة    إلى  الرئيسية الثالث

وأهم هـذه الـدوائر هـي        في أغلب األحيان،     "حضير"رئيسية تدعى بيت وبعض المرافق و     

:  أما بقية الدوائر فتتـوزع كالتـالي        متمثلة بالمقصورة الرئيسية،   الموجودة في الفناء الشرقي   

حوي دائرة  يالفناء الشرقي ويحوي دائرتين، الغربي ويحوي أربعة دوائر، أما الفناء الجنوبي ف           

 . )٢٦-٣شكل  (واحدة

ت في فترات متالحقة حسب حاجة سـكانها        وبتتبع طريقة تراكب هذه الدوائر نالحظ أنها بني       

 هو بناء الحـق للفنـاء       إليهافالدرج المؤدي   " مقصورة الحاكم "وأنها تعود لعدة فترات، ومنها      

 أسـقف كما أن بعـض     .  بالجدار الحقا  وألصقت الدعامات التي تحمله قد بنيت       أنالشرقي إذ   

قة أو كثيرة النوافذ مما يفيد       مع جدران رقي   الحجرات في دوائر الفناء الغربي هي من القرميد       

 وباختيـار   هـا واجهاتباهتمام البنّاء ب  بشكل عام    وتمتاز هذه الدوائر     .بناءها بتقنية أكثر حداثة   

 . لهاالموقع المناسب

 الدائرة  إلى كان يؤدي سابقا     )st١ (يصعد من هذا الفناء درج خارجي     :  دوائر الفناء الجنوبي   -

، ويـروى أن هـذه      )a٢,a١ (ت من حجـرتين وخـدماتهما     الوحيدة في هذا الفناء والتي تكون     

 . القصر، وهي اليوم مهدمة بالكاملالحجرات استخدمت لنوم ضيوف
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وعددها أربعة وتقع على مستويات مختلفة، الدائرة األولى وتقع فـي           :  دوائر الفناء الغربي   -

 صول اليها عبر الدرج   ، ويتم الو  زاوية الفناء الجنوبية الغربية وقد تم وصفها في الدور السابق         

)st(الحجرات  _)٢p-t(_ .     من الدرج الخـارجي    إليهاالدائرة الثانية يتم الوصول ) stالـذي   )٣ 

 عليها  تفتح "حضير"ة  مستطيل  ساحة مفتوحة  إلى والذي يصل    ،يتوسط الواجهة الشمالية للفناء   

وتقـع فـوق بوابـة      ) م٣,٤ ٤,٥X( المسقط   ستطيلةم) p( حجرة

 تطل على الطريق بشباك مزدوج ولهـا         وهي ،الحرملك مباشرة 

بشباك مزدوج آخر مستقيم العتـب       على الحضير    أخرى إطاللة

والحجرة اليوم في حالة    . )أ ٨٠-٣لوحة  ( زخارفال  بعض تعلوه

 علـى   مـتقن الرسم ال  ولكن ال زال من الممكن مشاهدة     ،  متردية

والتي تظهر االهتمام الـذي  ) ب ٨٠-٣لوحة (ها القصارة في سقف  

يـالؤه لهـذه    إم  كان يـت  

الدائرة الثالثـة   . العليات

 إليهـا يمكن الوصـول    

بمتابعة الصـعود علـى     

 من مستوى   )st٤(الدرج  

الحضير والمتجه غربـا    

 إلـى ويؤدي هذا الدرج    

 آخر واجهة الفناء الغربية وقد استحدث في نهايته درج          إلى مستند   ) سم ٧٠ (ممر قليل العرض  

)stحضـير   إلـى كان هذا الممر يصل     . وى الدور األول   يصله مباشرة للفناء الغربي بمست     )٥ 

 أ٨٠-٣لوحة 

 ب٨٠-٣لوحة 
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، يفـتح علـى هـذا       )ج٢٤-٣ شـكل ( القواطع داخله    وإضافة تم سقفه حاليا     )م٦,٣ ٥X (آخر

 تتخلـل   ،)م٤,٨ ٦X(مستطيلة الشـكل    ) d(رقيقة الجدران   الحضير من الجهة الشمالية حجرة      

 واألغلب أنه جاء   "دوامر" جدرانها كافة العديد من الشبابيك وهي مسقوفة حاليا بسقف مستوى         

، وتفضي الحجرة من زاويتها الشمالية الشرقية إلى حيز صغير          بديال لسقف سابق من القرميد    

)t٢() ٤X (من الجهة الجنوبية للحضير المذكور توجـد الحجـرة          ). م٢e (    وهـي كسـابقتها

مـن  وتفتح واجهاتها على أكثر من جهة وهي مسقوفة بسـقف           ) م٤,٣ ٥,٥X(مستطيلة الشكل   

 . ذو سقف برميلي) م٢ ٢X( صغير حيزوهو ) t٥ (إلى ومنها يمكن الوصول ،القرميد

الواقـع فـي    ) st٦( من الـدرج     إليهاأما الدائرة الرابعة الواقعة في هذا الفناء فيتم الوصول          

 مـوزع   إلـى الزاوية الجنوبية الشرقية للفناء، وهو يصعد باتجاه الجنوب ثم الشرق ليصـل             

مسـتطيلة  وهي  ) f( الحجرة الرئيسية لهذه الدائرة      إلىباتجاه الجنوب   صغير مكشوف يفضي    

تطل من الجنوب والشرق على البستان      و) م٤,٣ ٦,٢X( الشكل

وهي كما يظهـر    ) g ( الحيز إلىأما من الجهة الغربية فتؤدي      

مربعة الشكل تطل من خالل     ) ٨١-٣لوحة  (من اللوحة المقابلة    

 حاليـا مهـدم     الحجرتـان  جهات األربعة، وكال  أقواس على ال  

 إلـى  تقـع    )h ( األولـى  ، ولهذه الدائرة أماكن للتخديم    .السقف

 مسقوفة  )م٤,٥ ٢,٤X(الشرق من الموّزع وهي مستطيلة الشكل       

 مربـع المسـقط صـغير        حيز فهو) t٦( وأما   .بسقف برميلي 

)١,٧X مسقوف بعقد برميلي، وقد لوحظ وجود أنابيب فخارية تظهر في إحدى حوائطه) م٢. 
 ٨١-٣لوحة 
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وهما دائرتان، الدائرة األولـى يـتم       :  دوائر الفناء الشرقي   -

والواقـع  ) st٧( من الفناء الشرقي عبر الـدرج        إليهاالوصول  

 حضير" ساحة   إلى الغربية، ويؤدي الدرج     هة الفناء وسط واج 

ينتهي من الجهة الشـمالية بحجـرة        ) م١٠,٨ ٤,٨X(" علوي

 ٤,٣X(مسقط   مربعة ال  )i (والمكونة من حجرة  ) أ٨٢-٣لوحة  (

سقط سقفها وجزء من حوائطها ويمكن منها الوصـول         ) م٤,٣

 . )ب٨٢-٣لوحة ( حجرات أخرى مهدمة حاليا إلى

 عبـر درج    إليهايتم الوصول   أما الدائرة األخيرة في القصر ف     

إلى الشمال من الدرج يمكن الوصول إلى الحجرة        . )st٨(معلق  

)j(       نها العديد من   ، وهي حجرة مستطيلة الشكل تظهر في جدرا

يـؤدي الـدرج    . الخزائن الحائطية، وهي اليوم مهدمة السقف     

يطـل  ) م٦,٢ ١٥,٤X( حضير   إلى ضيق يفضي    ممر إلى جنوبا

هـي  ) k(، ومقصورة هذه الدائرة     )أ٨٣-٣لوحة   (على البستان 

 "مقصـورة الحـاكم   "أفخم مقصورات القصر ويدعوها العامة      

 لوحـدة   نموذجاشكل   ت )م٨ ٥,٥X( وتتألف من حجرة مستطيلة   

 هاومدخل )ب٨٣-٣لوحة  ( "التكنة "، وهي مبنية بأسلوب   "البيت"

 الخـارج   إلىوهي تطل   ) ج٨٣-٣لوحة  (من الواجهة الشمالية    

 .مة حاليا حجرتان مهدها، وتجاور)د٨٣-٣لوحة (من ثالث جهات من خالل شبابيك مزدوجة 

 أ٨٢-٣لوحة 

 أ٨٣-٣لوحة 

 ب٨٣-٣لوحة 

 ب٨٢-٣لوحة 

  ج، د٨٣-٣لوحة 
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 : مراحل التطور المعماري :رابعا

 طوقان، وهو يمثل في أغلبه بنـاء مـن          آلل ا مسكن ائهإنشبقي القصر على حاله منذ      

القرن الثامن عشر، ويظهر فيه بوضوح      / حقبة رئيسية واحدة تعود ألواسط القرن الثاني عشر       

 .كافة األقسام المميزة له كقصر متكامل

ونتيجة لتعاقب السكان عليه من الورثة فقد تداخلت وظائفه وتغيرت اسـتعماالته، فكـان أن               

 طوقان في   آلفي قسمه الشرقي واآلغوات من      ) من نسل صالح باشا طوقان    ( واتسكن البيك 

 وفي نهاية الحكم العثماني كانت الدار الجنوبية تعـرف بـدار عبـد اهللا بـك                 ،القسم الغربي 

 أحفـاد ، واليوم يسكن بعـض      )الحرملك سابقا (والشمالية بدار درويش بك      ،)السالملك سابقا (

فيما هجر أغلبه، ونتيجة لتعاقب السكان عليه من الورثـة فقـد              القصر العائلة في أجزاء من   

 الشاعرة  وصفانطبق على مساكنهم    تداخلت وظائفه وتغيرت استعماالته واختلطت فكان أن        

تذكرك بقصور الحريم والحرمـان      البيت أثري كبير من بيوت نابلس القديمة،      "فدوى طوقان   

فيها العقود واألقواس والباحات    … طاعي  والتي هندست بحيث تتالءم وضرورات النظام اإلق      

الواسعة والحدائق ونوافير الماء والطوابق العليا والساللم الملتوية، ويصـعب علـى الزائـر              

 .٣١٥"…االهتداء إلى طريق تبين مسالكه دون دليل

 :و يمكن رصد ثالث مراحل من التراكب المعماري على المبنى

 إبـراهيم رضي واألول وهما من بناء الشيخ  المرحلة األصلية للبناء وتشمل الدور األ - •

 . وأعمامه

 . بعض مقاصير الدور الثاني في فترات متفاوتةإضافةحيث تم :  مرحلة التوسع- •
                                                           

 .٤٤: ١٩٩٠طوقان ٣١٥
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 . والتغييرات على البناءاإلصالحاتوهي تشمل الكثير من :  مرحلة الترميمات- •

 :وقد أمكن رصد عدة تغييرات حدثت على المبنى كما يلي

 :ور األرضي واألولتغيير معالم الد

 بالحجر أو الطوب، كما تـم بنـاء بعـض           إما تم إغالق العديد من األبواب والنوافذ        •

 أغلق الرواق القبلي بجدار من الحجر، وتم سد بـاب           اإلسطبالتالجدران، فمثال في فناء     

 المطلـة علـى    الشرقي، كما تم سد نوافذ وأبواب الحجرات    اإلسطبلحجرة الحرس وباب    

 .األواوين

تم فتح عدد من النوافذ واألبواب الجديدة، ومنها بوابات المحال في واجهـة القصـر                 •

 .الغربية وبعض النوافذ

 : تسببت العديد من العوامل في تغيير معالم القصر ومنها:تغيير معالم الدور الثاني

 :  الكوارث الطبيعية •

لس حـول  م، فقد ورد في وثائق بلديـة نـاب  ١٩٢٧ إثر زلزال القصر لخسائرتعرض   -

 طوقـان   آل_ القريون_كانت أكثر العائالت تضررا في هذه المحلة        "م  ١٩٢٧الزلزال  

حيث تضرر لها سبعة عشر بيتا، ضمت خمسا وعشرين حجرة متضررة منها ثالث             

هدمت بالكامل وتسع حجرات صدر بشأنها أمر بالهدم الفوري ألنها تشكل خطـورة،             

 الحجرات التي تحتاج لترميم فهـي       أماوعشر حجرات أمر بهدمها قبل حلول الشتاء،        
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عمـار بعـض    إ المغاير الذي تم فيـه       األسلوبوهذا يظهر بوضوح    . ٣١٦"ثالثة فقط 

 .عمارإحجرات الحرملك العلوية، كما تركت بعض الحجرات على حالها دون 

، وكذلك كان للثلوج     بالجزء الشرقي للقصر   إضافيا ضررا   أحدثكما أن زلزاال حديثا      -

 .  تدهور حالة القصرأثر سلبي زاد من

ومن العوامل الطبيعية أيضا نمو النباتات وانتشارها بين الحجارة وتفتيتهـا، وكـذلك              -

 .  في االنهيارات في هذا الدورباإلسراعتأثير عوامل الجو المختلفة والتي أدت 

  :االعتداءات اإلسرائيلية •

فناء الغربـي   أدت لهدم أسقف الحجرات في ال      ،م١٩٦٧سقطت قنبلة داخل القصر عام       -

 ).الحرملك(

، كمـا نسـفت     ة المجاورة لمقصـورة الحـاكم      االنتفاضة األولى هدمت الحجر    إبان -

الحجرات العلوية في السالملك والمطلة على الطريق الغربي كما وأغلـق بعضـها             

بالطوب، وحدث تلف شديد في الحجرة فوق القنطرة فسقطت شرفتها وآلت أرضيتها            

 .نابلس بترميمها أن قامت بلدية إلىللهبوط 

 : السكان  أحدثهاتغييرات •

 حـدوث   إلىلتغييرات التي أجراها السكان على المكان لمالءمة احتياجاتهم المعيشية          أدت ا 

 تعديالت على البناء منها

 .استحداث نوافذ جديدة خاصة في الواجهة الغربية -
                                                           

 .٤٥-٤٤: ١٩٩٨فارس  ٣١٦
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فـي  هر   قواطع من الطوب بها كما يظ      وإضافة) الحضران(زيادة البناء في الساحات      -

 . الموجودة ضمن الفناء الغربي" والثالثةاألولىالدائرتين "األجنحة 

 .هجران غالبية القصر وعدم العناية به -

 . التمديدات الكهربائية والصحية وغيرها من مستلزمات الحياة الحديثةإضافة -

 :مما سبق يتبين

 وجود  إلىلقول   ا إلىبعد هذا الوصف لتاريخ ومراحل التطور المعماري لهذا القصر نخلص           

أسـلوب  العقـود،    الفتحات، المساقط،:  خالل تحليل المكونات    فمن  لهذا القصر،  عامةسمات  

 _:التاليةالخ، نجد العناصر  …األرضياتالتغطية، 

 :الواجهة الرئيسية •

للقصر مدخل متسع وواضح المعالم وهو يحمل زخرفة بسيطة، وهذا التشكيل           : البوابة -

 . االنطباع بضخامة وثراء البناءإلعطاءتم تمييزه عفويا للمدخل يعتبر عنصرا هاما ي

  فتحـات   ظهور عناصر التحصين في الواجهات الخارجيـة مـن خـالل اسـتخدام             -

 . السهام"طالقات"

 قليل الفتحات، وهذه الفتحات صـغيرة نسـبيا         األرضيالدور  : األرضينوافذ الدور    -

 .وهي ذات عتب مستقيم
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 العلويـة   األدوارتخضع نسـب النوافـذ فـي        : اخليةنوافذ الدور العلوي والنوافذ الد     -

وحصرها وجميعها تمتاز بالبساطة    والداخلية ألبعاد مختلفة أكبر حجما يمكن تمييزها        

 .وقلة الزخرفة

 : المساقط األفقية •

كمـا  وتحوي األواوين ونوافير المياه واألفنية التي تفصل حياة العائلة عن الحيـاة العامـة،               

الوظيفية المميزة لألسر الحاكمة عن غيرها وهي تتوزع أفقيا وعموديا          وتكتمل فيها العناصر    

 :مع مراعاة الخصوصية من خالل

 وأمـاكن   اإلسطبالتتخصيص أفنية للنساء والرجال والخدم وكذلك       : فصل الوظائف  -

 .التخزين والبستان

 .معالجة المداخل بين األفنية بما يتناسب والمكان فمنها المنكسر أو المباشر -

 اعتبار هذا القصر معماريا أكمل القصور وأجملها فقد توفرت له المساحة الكافية للبناء              يمكن

 الفرصة لتوجيه االيوانات وأماكن العليـات المشـرفة         البناءينوالتوجيه المناسب مما أعطى     

 .وتحديد االرتفاعات بشكل وفر التظليل المناسب لألفنية
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 عبد الهاديقصور آل  ٣:٢:٣

ـ ١٢٧٥ -١٢٤٩(لفترات متقطعة ما بين عام       نابلس   اديعبد اله حكم آل    ) م١٨٥٨-١٨٣٣ /هـ

 :وقد بنوا ألنفسهم في نابلس ثالثة من القصور هي

 .م١٨٣٤/هـ١٢٥٠): آل سلطان سابقا(قصر حسين عبد الهادي  •

 .م١٨٥٨/هـ١٢٧٥: قصر محمود بك عبد الهادي •

 .غير مؤرخ): حبس الدم(قصر الشيخ سليمان عبد الهادي  •

 سلطان ويقع في    آل سكناهم في نابلس في قصر حسين عبد الهادي الذي اشتراه من             كان أول 

 البشتاوي، ولكن يبقى أهم     آل من   آخرمحلة الياسمينة، وقد اشترى سليمان عبد الهادي قصرا         

 والمسمى حاليا    ببنائه محمود بك عبد الهادي     أالذي بد القصر الكبير   قصورهم في المدينة هو     

 وهو القصر الذي سيتم التركيـز       .حيث سكن فيه وأبناؤه وأحفاده من بعده       "قصر عبد الرحيم  "

 .الدراسة عليه

 ):قصر آل سلطان(قصر حسين عبد الهادي ) ١

 :الموقع العام والحدود

 دونما مـن األرض،     ١,٥يقع القصر في محلة الياسمينة بجوار جامع الساطون على          

ومن الغـرب    باني مجاورة في المحلة،   يحده من الشمال امتداد خط المصابن، ومن الشرق م        

الطريق المؤدية لبوابة القصر، أما الجهة الجنوبية فتطل على البستان التابع للقصـر والـذي               
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 وجاء في وصف حـدوده عنـد الشـراء عـام            ).٢٧-٣الشكل (٢ م ٧٠٠تصل مساحته قرابة    

 ):٦-بالملحق (هـ ١٢٥٠

امرة وشرقا الطريـق     الدار المذكورة بما اشتملت عليه قبلة كنيسة الس        " 
 قهوة وشماال دار حيـدر سـكن        إلىوفيه بوابة المقابل للصبانة المجعولة      

  ٣١٧"الفرمان سابقا وغربا الطريق السالك ودار علي المصري

 .وهي تطابق الحدود الحالية

، أدوارمن بناء ضخم من ثـالث       القصر   يتكون   :لقصراوصف  

لوحة (بة الرئيسية   عبر البوا  شرقية ال الجهة من   إليهويتم الدخول   

احتوى القصر علـى     وقد.  والتي تحفها مكسلتين للحرس    )٨٤-٣

ما يزيد عن عشرين حجرة شملت ديـوان العائلـة والبسـتان            

في الدور السفلي، وبقية الحجرات في الـدور األول         سطبل  واإل

  .والعلوي

 عبد الهـادي    اشتراه الشيخ حسين   عبد الهادي في المدينة،      آلويعتبر هذا القصر أول مساكن      

ملحق (الثالث عشر الهجري    / من يوسف آغا سلطان في أواسط القرن التاسع عشر الميالدي         

 جزأينوتظهر وثيقة الشراء وصفا لكامل أجزاء البناء وجاء في وصفه أنه يتكون من              ) ٦-ب

 :شرقي وغربي

                                                           
 .٨٦-٨٥: هـ ١٢٤٩) ٩(سجل  ٣١٧

 ٨٤-٣لوحة 
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جميع الدار المعدة للسكن وجميع البستان المحاذي لها الكاينـة الـدار            "
بمدينة نابلس بمحلة الياسمينة حوش كراث المشـتملة الـدار          المذكورة  

المزبورة على حوزتين شرقية وغربية ولها بابان كل منهما باب مستقل           
 وأدب خانة والحوزة    وإيوانوالحوزة الشرقية تشتمل على بيتين وساحة       

الغربية تشتمل على أربع بيوت وطبقتين مرسـمات وسـاحة سـماوية            
 كبير  وإيوانالكبير ويفوه بابه لجهة الغرب      ...  باب   وإيوانوأدب خانة   

 كبير الـذي هـو      إسطبلمن للطبخ وفي وسط الدار شجرة تين وعلى         
قرار الدار وقبو بجانبه أوض وساحة سماوية ويشتمل البستان الذي هو           

 وما  وإسطبلبجانب الدار على غراس منوع وأشجار مختلفة وأوضتين         
 ". ٣١٨ من ماء جامع الساطونإليهخل فيه من مرور الماء الدا... يتبع ال

ويبدو الجزء الغربي هو األهم واألكبر وقد قام حسين عبد          ): ٢٨ -٣شكل  ( :الدور األرضي 

-٣لوحـة    (له كما يبدو من النقش على المدخل الحالي للقصـر          البوابة الرئيسية    الهادي ببناء 

                                                           
 .٨٦-٨٥: املرجع السابق ٣١٨

 ج٨٥-٣لوحة     ب٨٥-٣لوحة أ٨٥-٣لوحة 
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تي تتناسب مع ما أريـد      وال البوابة الرئيسية  .بعض الحجرات والمقاصير   كما وأضيفت    ،)أ٨٥

 يمثـل   )ب٨٥-٣لوحة  (فضي إلى رواق مقبى     ت )٢٩-٣ شكل(لهذا القصر أن يمثل كقصر حكم       

 )ج٨٥-٣لوحـة   (  عبر أدراج عريضـة     يصعد  مكشوف  إلى زقاق   غربا  يؤدي ،مدخال منكسرا 

 .شرقيةلمستوى الساحة ال

 دهليـز  إلى  في الجهة الشمالية من الزقاق      باب صغير  يؤدي

تتوسطه نوفرة حجرية   نحو فناء صغير     يتجه شماال  )a(مقبى  

 إيوانا يقع مباشرة فوق امتداد خط        الفناء حويي ،)٨٦-٣ لوحة(

المصابن وربما كان يؤدي إلى الفناء الكبيـر فـي الجنـاح            

 الزقـاق للغـرب     عبرأما باالتجاه   . )الدار المنفصلة ( الشمالي

قـاق  فيتم الوصول من باب صغير أسفل الجزء المقبى من الز      

ـ        إلى  يحـوي . ر درج متعرج يصعد باتجاه الدور األول للقص

 وبعـض حجـرات     لإلسـطبل يبدو أنها اسـتخدمت     ) b(مغلقة   الدور األرضي عدة حجرات   

  كما يجاوره من الناحية الجنوبية البستان التابع للقصر        الضيافة،

يقع إلى الجنوب من القصـر ويشـكل        والذي   ).٨٧-٣لوحة  (

 . المدخلزقاق الوصول إليه عبر ويتم المتنفس الخاص له،

 يتم الدخول للقصر من خالل مدخل    ):٣٠-٣شكل  (الدور األول   

 )A (ضيق يؤدي إلى درج يصل إلى الفناء األوسط الصـغير         

 بجـدار مـن     ته واجه إغالق تم   )a (شرقية تتكون من إيوان   : "دائرتين"  جناحين والذي يحوي 

 ٨٧-٣لوحة 

 ٨٦-٣لوحة 

 ٨٨-٣لوحة 
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) c( ويجـاور الحجـرة      ،ا سقف قبوي  نهملكل  و) c،b ( إلى حجرتين   اإليوان  يفضي ،الطوب

الدائرة  . درج يصعد لمستوى علوي    وفي طرف االيوان من الجنوب     )d (حجرة تخديم صغيرة  

 .)e ( وتفضي إلى حجرة متسعة)٨٨-٣لوحة ( ترتفع عدة درجات "غربيةالدائرة ال"الثانية 

 اء الرئيسـي للقصـر    في الجهة الجنوبية الغربية لهذا الفناء إلى الفن       ) f(يؤدي مدخل منكسر    

)B.(      مستطيلة   يتوسط الفناء الرئيسي بركة)وتحيط به مجموعة من األيونـات       )أ٨٩-٣ لوحة

، حيث تتـألف    ذات األسقف القبوية المرتفعة   ) ، ج ب٨٩-٣ لوحة(الفواحة والحجرات المتسعة    

مـن  وتجاوره  ) h(تفتح عليه الحجرة    ) g (إيوانمن  ) ٣١-٣شكل   (لإليوانالواجهة الجنوبية   

يطل مدخلها على الفناء ويصعد بمالصقتها درج يقوم علـى          ) i (أخرىالجهة الشرقية حجرة    

  .نحو حجرات صغيرة تطل على بستان القصريصل رواق 

 إلـى والذي يفضـي     )j (اإليوانالواجهة الشرقية للفناء تحوي     

معقودة بقبوين متقاطعين، ويجاورهـا رواق      ) k(حجرة متسعة   

 قد تهدم الرواق والحجرات أعـاله     و_ _)l (بارتفاع دور واحد  
 ٩٠-٣لوحة 

 أ٨٩-٣لوحة  ب٨٩-٣لوحة ج٨٩-٣لوحة 
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 ).٩٠-٣ لوحة(_  هذا العامبالكامل

) n (إيوانـا   تحـوي   أما الواجهة الغربية   ،)l،m ( متجاورتان تحوي حجرتان الواجهة الشمالية   

 وجميع الحجرات معقـودة     ،)p( يفتح بابها على الفناء      أخرى، وحجرة   )o( حجرة   إلىيفضي  

يتوسـط الواجهـة الغربيـة      و. األحجامائن حائطية مختلفة    بأسقف قبوية وتحوي جدرانها خز    

 .  درج ضيقإلىمدخل صغير يفضي 

ويتم الوصول إليه من خالل درج       )٣٢ -٣ شكل (:الدور الثاني 

 "ميـزانين "في الواجهة الغربية للفناء الرئيسي، ويتكـون مـن          

يفضي  )a( إيوانا فواحا  )٩١-٣ لوحة(يحوي في الجهة الجنوبية     

في الجهة الشمالية من هذا الدور تقع حجـرة          .)b،c( لحجرتين

بـين  ت، و )أ٩٢-٣ لوحـة (انهار سقفها القرميـدي     ) d(مستطيلة  

حجـرة  ال . أنها فرنسية المنشـأ     القرميد ألواححد  أالكتابة على   

 حاليا من درج يصعد من الفناء       إليهايتم الوصول   ) e(المجاورة  

 العديـد مـن الملحقـات       أضـيفت ، وقد    حضير صغير  إلىالصغير في الدور السفلي ليصل      

 إلىأما الواجهة الغربية من هذا الدور فيصعد منها درج معلق يفضي            . المستحدثة بهذا الجزء  

 ٩١-٣لوحة 

 ب٩٢-٣لوحة أ٩٢-٣لوحة  ج٩٢-٣لوحة 
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كما يفضي درج صاعد من الفناء      ،  )ب٩٢-٣ لوحة(حجرة علوية   

-٣ لوحـة (قبة   حضير يؤدي لعلية تعلوها      إلىالصغير السفلي   

 .)ج٩٢

يحـوي  و) ٣٣-٣ شـكل (القصر   واألخير من هذا     الدور الثالث 

 عبـر   إليهـا يتم الصعود    )٩٣-٣ لوحة(حجرة مسقوفة بالقرميد    

 .درج معلق

  : للقصررقيالجناح الش

لوحـة  (إلى الشمال الشرقي من القصر يوجد بناء له بوابة مستقلة           

 خـط المصـابن   الطريق الشمالي على امتداد     تفضي إلى    )٩٤-٣

وتعود ملكيتـه   " خ ماهر الشي"، ويدعى اليوم بمسكن     )٣٤-٣شكل  (

 . عبد الهاديآلل

 موزع صـغير    إلىتفضي البوابة   ) أ٣٥-٣شكل  ( :الدور األرضي 

معقـود  ) a (إيوان درج صاعد من الجهة الغربية نحو الدور األول، ويتقدم الموزع            إلىيؤدي  

 .بسقف قبوي

) a(حضير مكشوف وسط الدور األول      إلى  ) st١(يفضي الدرج    ):ب٣٥-٣ شكل(الدور األول   

من الجهة  يحوي  وتتوسطه نوفرة    )A (شماليال  الفناء :)أ٣٦-٣شكل  (يعمل كموزع بين فنائين     

تطل على الفناء من خالل شباك ثالثي ويجاورهـا          )b ("ديوان"حجرة ضيافة شتوية    الغربية  

 ٩٣-٣لوحة 

 ٩٤-٣لوحة 
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 وبعـض ) c(أما من الجهة الجنوبية للفناء فيحوي حجرة صـغيرة          ). st٢( درج صاعد جنوبا  

 .المرافق

 ،الحجرات المتسعة مجموعة من   جنوبي يحوي االيوانات و   ناء ال الف

والذي ربما وصل في إحدى الفترات بالقصر الرئيسي من خـالل           

 الجهـة الجنوبيـة     .درج ينزل إلى مستوى الساحة الغربية للقصر      

يطل على الطريق مـن خـالل       ) d( فواح   إيوانللفناء تتكون من    

مماثلتـان  ) e،f(و متقاطع، وتفتح عليه حجرتان      وهو مسقوف بقب  ) أ٩٥-٣ لوحة(شباك ثالثي   

 بجـدار مسـتحدث تتخللـه بعـض         اإليوان واجهة   غلقتأ، وقد   )ب٣٦-٣شكل  (في الفتحات   

ا جزء منه ) g،h(تحوي حجرتان   ) ج٩٥-٣ لوحة( رقيةالواجهة الش ). ب٩٥-٣ لوحة( الفتحات

) د٩٥-٣ لوحـة (الجهـة الشـمالية     أما  يركب فوق الطريق المؤدية لمدخل جامع الساطون،        

 ).st٣( ويصعد منها درج نحو األعلى) i(تحوي بعض المرافق ف

 .وتحيطها بعض القواطع) j(أما الواجهة الغربية فتحوي الحجرة 

   
 د٩٥-٣لوحة         ج٩٥-٣لوحة  ب٩٥-٣لوحة 

 أ٩٥-٣لوحة 
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 اثنتـين مـن العليـات       إلى الفناءين الصاعدة من    األدراجتؤدي  ): ٣٧-٣شكل   (الدور األخير 

)a،b (مهدمةأحداهما  . 

 إلى أواخر القرن التاسع عشر كما يظهر من دراسـة الفتحـات             جناح الشمالي يعود طراز ال  

 على  زا مرتك بني فوق خط الياسمينة    أن جزءا من هذا الجناح       من إنشائه يستدل  ، و والزخارف

وهذا الجزء من الجـامع يعـود        دعامة في الطريق، كما ارتكز على واجهة جامع الساطون،        

 .م١٨٥٣عماره إ

 :مراحل بناء القصر

ال يمكن الجزم بتاريخ القصر قبل القرن الثاني عشر، ولكن الظـاهر أن              :المرحلة األولى ) ١

 حيث شكال قصر آل سـلطان       هما األقدم   من قصر حسين عبد الهادي     الدور األرضي واألول  

 جلت إلى الخليل اثـر      ، وهي إحدى العائالت ذات الشأن في نهاية الفترة المملوكية وقد          السابق

ـ ١٢٢٥حوالي عام   (خالف مع آل طوقان      بعد أن حوصروا في قصرهم وهدمت      ) م١٨١٠ / ه

 فأعـاد   ٣١٩قرن للسكن في بيت أجداده     بعض عقودهم، وقد عاد إيواز بشه سلطان بعد نصف        

إعماره إلى أن باعه ابنه يوسف آغا سلطان إلى حسين عبد الهادي، وذلك يؤكد أن القصـر                 

 . منذ أواخر القرن الثاني عشر على أقل تقديركان قائما

جدد حسين عبد الهادي البناء وأقام البوابة الرئيسية كمـا           :إعمار الشيخ حسين عبد الهادي    ) ٢

ـ ١٢٥٠(يشير نقش موجود أعلى بوابة القصر الحالية وتحت قنطرة معتمة إلى تـاريخ                -هـ

                                                           
 .١٢٩ :١ ،ج١٩٧٥النمر  ٣١٩
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: هـو  )٩٦-٣ لوحة(والنقش   . باسمه وقد أسكنه الحقا البنه سعيد أفندي فعرفت الدار        )م١٨٣٤

 :"أربعة أبيات من الشعر

لقد شاد العمارة ذوا المعـالي     

 جهـارا  التقوي علىسسه  وأ

جداولها مع األنهار تجـري    

وعلم بناتهـا الـرخ ملـيح      
 

حسين من لمنهج الحق أظهر     

وقلب حسوده منهـا تفطـر     

ووافر حسنها بالفضل أشهر   

مدير المجد لبيت العز عمر    
 

 

 ٩٦-٣لوحة  ١٢٥٠سنة 

وبه عـدة    . في الدور األخير للقصر    "دوائر"  أجنحة  تشمل عدة   الحقة في البناء   ةهناك زياد ) ٣

وقد تعرض هـذا الـدور      .  بأسلوب التكنة  امبنيكان  أحيانا الطيارات وبعضها     مقاصير تسمى 

فـي بدايـة القـرن      ٣٢٠"ستة عقود لدى جالء آل سلطان     "األولى عندما هدمت    : للهدم مرتين 

هدم الجـزء   "م حيث   ١٩٢٧اثر زلزال   : التاسع عشر الميالدي، والثانية   / لثالث عشر الهجري  ا

 ."٣٢١الغربي وسقط الكيزان وسقف التكنة وثالث أسقف قرميد وتداعت بعض ستائر الحجرات           

 األحدث في الطراز حيث يمكن إرجاع أسلوب عمارة اغلب الحجرات فيه إلى             ذا الدور هو  وه

 .شر وأوائل القرن العشرينأواخر القرن التاسع ع

بيـان أقسـام القصـر      اليوم  يصعب  حدثت بعض التعديالت على القصر لكثرة ساكنيه و       ) ٤

الوظيفية األصلية بسبب التغييرات الكثيرة والتراكمية التي حدثت فيه لتشتيت الملكيـة بـين              

ضـح أن    فمـن الوا   ،الورثة لعدة أجيال فقد سكنه عدة أجيال من آل سلطان وآل عبد الهادي            

                                                           
 ١٢٩ :١ ،ج١٩٧٥النمر  ٣٢٠
 .بدون ترقيم: ، احملالت املتداعية يف حملة اليامسينة ، أرشيف مكتبة بلدية نابلس١٩٢٧ ملف الزلزال ٣٢١
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 كما أن بعض المداخل قد تم إغالقهـا         ،الساحة الغربية هي اآلن أصغر بكثير مما كانت عليه        

 التـراكم   وأصبح. مداخل األفنية ضيقة وملتوية ومعتمة     وتحويلها إلى أماكن جديدة مما جعل     

 .الناتج أقرب إلى نظام األحواش

 )ليمانمسكن فرع الس( _)حبس الدم(قصر الشيخ سليمان عبد الهادي ) ٢

 :الموقع العام والحدود

 الشـمال   ، في طلعة حبس الدم، يحده من      يقع في محلة العقبة   

 مبـاني    والجنوب ، ومن الشرق  القصبة الرئيسي امتداد خط   

الصاعد والمـدعو   ومن الغرب الطريق     مجاورة في المحلة،  

جانـب   ظهر اللوحة المقابلة  ت و ) ٣٨-٣ الشكل(" حبس الدم "

 . والتي تمثل مقصورة القصر)٩٧-٣ لوحة( من الدور العلوي

 :لقصراوصف 

هو مسكن الشيخ سليمان الحسين عبد الهادي، اشـتراه مـن آل البشـتاوي الـذين عرفـوا                  

 : جاء في وصف عمارته٣٢٢بالخطيب

بوابته الصغيرة تؤدي إلى ساحة أرضية محاطة بحجرات ومرافق ثم درج            "
ـ          ا أواويـن فواحـة     كبير إلى ساحة واسعة مكشوفة فيها بركة كبيرة حوله

ثم مدخالن إلى جناحين للحـريم       )أ٩٨-٣ لوحة() وهو السالملك (وحجرات  
                                                           

 .٢٨ :تار من احلضرة االنسيةاملخالنمر، بت،  ٣٢٢

 ٩٧-٣لوحة 
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فيها أواوين فواحة وحجـرات متقابلـة ومبلطـة بـبالط            )ب٩٨-٣ لوحة(
وفي األواوين دكك ومساطب حجريـة       )ج٩٨-٣ لوحة(بالحجارة المنقوشة   

فع بين   وللجناح الغربي مدخل من الخارج في الطريق القاطع مرت         ،للجلوس
الشارع وحارة القريون كانت تسمى حبس الدم وفيها مكان مغلق كان سجنا،            

 .٣٢٣"وجزء من السالملك حديث البناء
 

 
 ج٩٨-٣لوحة  ب٩٨-٣لوحة  أ٩٨-٣لوحة 

وسميت بهذا االسم حسب الرواية الشفوية من السكان لكثرة دماء األهالي التي أريقت من قبل               

 .٣٢٤يحبسون في ياخور قبل أن ينفذ فيهم الحكم بسرعةحكام ذلك العهد حيث كانوا 

  :مراحل بناء القصر

 وجود  إلى مستندين   ة الصليبي فترةجزاءا من هذا المبنى إلى ال     أيعيد بعض الكتاب الغربيين      -

بعض المداميك لحجارة من هذا الطراز كما تظهر بوابة في الجهة المقابلة للطريق الغربـي               

 . تحمل سمات هذا العصر

                                                           
 .٣١-٢٩ :١٩٨٤ دروزة ٣٢٣
 .١٠: ١٩٩٦كلبونة  ٣٢٤
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ويمكن تتبع مرحلتين   ) أ٩٩ -٣لوحة  ( يبدو البناء عثماني الطابع      -

 آل مبكرة وتتمثل في البناء الذي تـم شـراؤه مـن             األولىللبناء،  

البيشاوي، والمرحلة الثانية تعود لنهاية القرن التاسع عشر وتتمثـل          

 والتي تتكون من حجرة مستطيلة تطـل علـى          .بالمقصورة العلوية 

 .ل شبابيك مفردةالطريق الغربي من خال

مـدفأة  ال أهم ما يميز المقصـورة وجـود      

ــة ال ــة (حائطي ــقف  ،)ب٩٩ -٣لوح والس

بسقف مـن     من الداخل   نقش ي الذي القرميد

  بزخارف نباتيـة متنوعـة     الخشب المطلي 

 ).ج٩٩ -٣لوحة (

 وقد تمت العديد من التعديالت على البناء لمالءمة احتياج ساكنيه في القرن العشرين فـتم                -

 بعض المرافق فيما هجرت العليات، وتم استحداث العديد من األبـواب            وإضافةواوين  سد األ 

حيث يتم الدخول اليوم للقصر من عدة مداخل منها اثنين في الطريق الغربي وواحـد يطـل                 

 فـي الـدور     اإلسطبل ومن التغييرات التي يمكن رصدها تحويل        .على امتداد طريق السرايا   

تح على الطريق الشمالي، وإزالة النوفرة الرئيسية في السالملك          محال تجارية تف   إلىاألرضي  

لوحة (هـ  ١٩٢٢ عبد الهادي في اجتماعهم السنوي عام        آلوالتي تبدو في اللوحة وفيها يظهر       

 أ٩٩-٣لوحة 

 ج٩٩-٣لوحة  ب٩٩-٣لوحة
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، وبعض األبنيـة المضـافة      )د٩٩ -٣لوحة  ( وتقابلها اللوحة وتظهر زوال البركة     )هـ٩٩ -٣

 .أمام الفناء

 د٩٩-٣لوحة  هـ٩٩-٣لوحة 
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  ):ود بك عبد الهاديقصر محم(القصر الكبير  )٣

الورثـة   من أبنـاء هـذه العائلـة وهـم           فرع عبد الرحيم وفرع عبد الرحمن     ال زال يمتلكه    

  .المنحدرين من نسل جدهم محمود بك عبد الهادي باني القصر

 :الموقع العام والحدود

  الجزء الجنوبي الغربي من محلة القريـون       يقع القصر في  

 "خط المصـابن  "يق  ، يحده من الشمال طر    )أ١٠٠-٣لوحة  (

ومن الشرق مباني سكنية مجاورة أما من الجنوب والغرب         

فتحده طرق حديثة سالكة كانت في السـابق جـزءا مـن            

 .)٣٩-٣ الشكل( البساتين المحيطة بالقصر

 :لقصراوصف 

 ٢,٧يتشكل القصر من وحدة بنائية متكاملة تحتـل مسـاحة           

لقالع  أشـبه بـا     ثالثة أدوار، والقصـر    إلىدونما وترتفع   

وقد  .على عدة أفنية   ويحويالمحصنة وهو كثير الحجرات     

فالبوابـة  :  كافة العناصر المميزة للقصور الحاكمـة      احتوى

، كانت تؤدي لإلسطبالت    )ب١٠٠-٣لوحة  ( الغربية الضخمة 

والمخازن والسجن، والبوابة الشمالية أدت إلى الفناء األوسط والذي احتوى الديوان وحجرات            

 أ١٠٠-٣لوحة 

 ب١٠٠-٣لوحة 
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وهـو  .  المتكاملة للسـكن   "الدوائر"األجنحة  ر فناء كبير تحيط به األيوانات و      وللقص. الضيافة

 .٣٢٥القصر األكثر أهمية آلل عبد الهادي في نابلس

  :تاريخ التأسيس

 ويـروي    خالل عشـرون عامـا      القرن التاسع عشر واكتمل بناؤه     أواسط بناء القصر في     أبد

م وهدمها، تسلل آل عبد الهادي      ١٨٥٨/ هـ١٢٧٥بعد حملة ضيا بك على عرابة        أنه   ٣٢٦النمر

عبد الرحيم أفندي ابـن محمـود عبـد         أن  مع نسائهم وأموالهم وفرسانهم هربا إلى نابلس، و       

 .أبيه باشر بالبناء من أموال الهادي

ولكن يمكن نفي ذلك والتأكيد بأن البناء بدء قبـل ذلـك            

ويبرز ذلك من خالل الصورة الفوتغرافية التي       . بسنوات

م والتي تظهر بنـاءا متكـامال       ١٨٥٧ عام   التقطت للقصر 

وربمـا  ). ج١٠٠-٣اللوحة ( الدور األخير ءباستثناللقصر  

الرحيم ما بدء به والده من قبل، ولكن المؤكد أنه عند جالئهم مـن عرابـة كـان                   أكمل عبد 

 .القصر جاهزا الستقبالهم

 :المنشىء

 الحكـم   إبـان م  ١٨٣٣عـام   باني القصر هو محمود بك عبد الهادي كان متسلما للواء يافـا             

احتدمت في زمنه   . ت مختلفة، تولى حكم نابلس لمرتين     المصري ثم متسلما للواء اللجون لفترا     
                                                           

٣٢٥ Burgoyne ٧: ١٩٨٧. 
 .٣٨٢ : ١، ج١٩٦٥النمر ٣٢٦

 ج١٠٠-٣لوحة 
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 من حكم نابلس من     آخر البلقاء، وقد كان     إلى لنفيه   أدىل طوقان مما    آ و أسرتهالخالفات بين   

 .الحكام المحليين

 :ثاريعمارة القصر والتحليل اآل

 عند شـراء    ابتدأ عبد الهادي في نابلس تدريجيا،       آلكان استقرار    :قصراختيار موقع ال  : أوال

حسين عبد الهادي قصرا في محلة الياسمينة في الثالثينات من القرن التاسع عشر، وقد نشط               

 علـى   اإلطـالع  عبد الهادي بعدها في تملك العديد من المباني في المدينة كما يظهر عند               آل

 الفترة والـواردة فـي      معامالت البيع والشراء في تلك    

، وفي اختيار هذا المكان للبناء هناك رواية        ٣٢٧السجالت

 عبد الهادي استعملوا سطوتهم في االستيالء على        آلأن  

 عبد الهـادي    آلحولها  " زاوية" وكانت لهم    آللبستان  

. )د١٠٠-٣لوحة   (الحقا كمدافن لهم وتقع شمال القصر     

راسة طبيعة الموقع أنه كان يقع فـي أطـراف          ولكن يبدو من د   . وال يمكن تأكيد هذه القصة    

 األولى والمصابن   األولالمدينة الجنوبية في وسط بساتين وهو شديد القرب من قصر العائلة            

 عبد الهادي لمباشرة البناء في هذا المكان الذي سمح لهم           آلالتي تملكوها وربما هذا ما شجع       

 . قصر ذو فخامة ظاهرةإنشاءبحرية 

                                                           
 .٣١٦-٣١٢: هـ ١٢٥٣) ٩(سجل . ٨٦-٨٥:  هـ ١٢٤٩) ٩(سجل . ١٨٢: هـ١٢٥٠) ٩( سجل  ٣٢٧

 د١٠٠-٣لوحة 
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 :خارجيالوصف ال: ثانيا

 )٤٠-٣الشكل ():واجهة المدخل(بية لغرالواجهة ا -

وترتفـع لـدورين فـي    م ٧٣,٥ ، يبلـغ طولهـا    )أ١٠١-٣لوحة   (هي أجمل واجهات القصر   و

 : أربعة أجزاءإلىالمتوسط، ويمكن تقسيمها 

 م وارتفاعه لدورين، ويتألف من رواق مكون        ٢,٢  الشمال، يبلغ طوله   إلىالجزء األول ويقع    

 من العقود المدببة مرفوعة على أربعـة مـن          من ثالثة 

 محال يعلو   إلى الرواق وتحويله    إغالقالدعامات وقد تم    

الرواق ثالثة من الحجرات تطل كل منهما على الطريق         

الغربي من خالل شباك مزدوج ذو عتب مستقيم، ويظهر       

-٣لوحـة   (الجزء الثاني   . انهيار الحجرة أقصى الشمال   

ارتفاعه لدورين وتتوسطه بوابة القصر الرئيسية، وهـي ترتـد          م و  ١٥ويبلغ طوله   ) ب١٠١

بلدية نابلس، قسم الترميم: رفع                                أ١٠١-٣لوحة

 ب١٠١-٣لوحة 
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 فيها جدار استحدثت فيه فتحة لبـاب        أضيف، وقد   أماميةللداخل بعرض الرواق مكونة ساحة      

 . بشكل حجب البوابة الرئيسةاألخرى محل تجاري في الجهة أضيفمستطيل الشكل كما 

ثة أمتـار   قرابة الثال م وارتفاعها    ٢,٨ يبلغ عرضها    :البوابة

يعلو فتحة البوابة عقد موتور مكـون مـن         ). أ١٠٢-٣لوحة(

والصنج  مفتاح الغلق    ، وقد زين  ية الحجر صنجاتصف من ال  

 العقـد الموتـور    ويعلو .المجاورة له بزخارف دائرية بارزة    

على ارتفاع مدماكين عقـد     

 إضافيا إطارامدبب يشكل   

 يعلوه حجر يحمل    .للمدخل

، وتتراجـع   زخرفة دائرية 

 ٤٠جهة البوابة بمقـدار     وا

-٣لوحة  (سنتمترا للداخل   

ويحيط بها عقد    )ب، ج ١٠٢

مدبب بارتفاع مدماكين ينطلق من مركزين وصنجات هـذا         

 يتوسطه مفتاح العقد الذي يحمـل نحتـا         ينالعقد من مدماك  

 وفتحة الباب مغلقة بباب خشبي مصفح بالحديد        .غائرادائريا  

 ."خوخة"تتخلله 

 أ١٠٢-٣لوحة 

 ب١٠٢-٣لوحة ج١٠٢-٣لوحة 

 د١٠٢-٣لوحة 
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لوحة (تمت زخرفتها على شكل مقرنص كما يظهر في اللوحة          " ركب"ى  ويستند هذا العقد عل   

هذا ولم يعد مـن      .والمكون من صف واحد من المقرنصات تعلوها نقوش هندسية        ) د١٠٢-٣

 والتـي   إضـافتها الممكن معرفة وجود مكسلتين على جوانب البوابة بسبب األبنية التي تمت            

 . المكاسلإزالة إلىربما دعت 

واجهة فريدة من نوعها كما يظهر من اللوحـة         تعلو البوابة   

وهي عبارة عن جـدار حجـري       ) هـ١٠٢-٣لوحة  (المقابلة  

كل شباك عبارة عن ثـالث      : فتح به شباكين ثالثي الفتحات    

فتحات أوسطها ذات عتب موتور والبقية مسـتقيمة العتـب          

وعلى ارتفاع متر منه توجد فتحة متسعة بعـرض الشـباك           

هذا ويتوسط الواجهة بين العقدين المدببين طاقـة صـغيرة          . قد مدبب الثالثي وهي معقودة بع   

  .ذات عقد أوغي

م  ٨الجزء الثالث من الواجهة ويقع باالتجاه جنوبا يبلغ طوله          

ويرتفع لدورين، في مستوى الدور األرضي كانت الواجهـة         

وقد ) أ١٠٣-٣لوحة  (طالقات الرمي    مصمتة مع وجود بعض   

على مسـتوى   . الستخدامها كمحال اث بابين   تم الحقا استحد  

الدور العلوي فتحت شبابيك ثالثية الفتحات أوسطها بعقد موتـور ويعلوهـا عقـد تخفيـف                

  ."كيزان" الفخارية األنابيبويظهر في أعلى الواجهة صف من . مخموس

 هـ١٠٢-٣لوحة 

 أ١٠٣-٣لوحة 
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م وارتفاعه ثالثة   ٢٠,٥الجزء األخير من الواجهة يبلغ طوله       

ضي منه خال مـن     المستوى األر ) ب١٠٣-٣لوحة  (ادوار،  

. الفتحات باستثناء بعض طالقات السهام، وباب طمر أغلبـه        

 باب مستحدث علـى     إلى درج خارجي يصل     إضافةكما وتم   

. مستوى الدور الثاني، وفي هذا المستوى فتحت ثالثة من الشبابيك المزدوجة مستقيمة العتب            

 الفتحة  بإغالقتم تعديل أحدها    أما مستوى الدور العلوي فقد احتوى ثالثة من الشبابيك الثالثية           

 .الوسطى

 وكانـت ) أ١٠٤-٣لوحة  ( وهي الواجهة الخلفية للقصر      :)٤١-٣ الشكل (الجنوبيةالواجهة   -

، ويبدو فيها علـى مسـتوى       م وارتفاع دورين   ٥٥,٣ وهي بطول    تطل على البساتين الخلفية   

الدور السفلي العديد من الفتحات المسـتحدثة مـن أبـواب           

ث فتح فيها خمسة أبواب وتسعة شبابيك مفردة        وشبابيك، حي 

منها العرضي ومنها الطولي، وتظهر العديد مـن طالقـات          

، أما الدور العلوي    )ب١٠٤-٣لوحة  (السهام في هذا المستوى     

 ب١٠٣-٣لوحة 

 أ١٠٤-٣لوحة

 ب١٠٤-٣لوحة 
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 . أو تغيير العتبكاإلغالقفيحوي ستة من الشبابيك الثالثية بعضها تعرض لبعض التعديالت 

 )٤٢-٣الشكل( :لشرقيةالواجهة ا -

 ثالثـة أدوار    إلىم وارتفاعها من دورين      ٥٨,٣ويبلغ طولها   

، الجزء األول   جزأين إلى ويمكن تقسيمها    ،)أ١٠٥-٣لوحة  (

و  م وارتفاعه دورين، وه    ١٤  ويبلغ طوله  ،)ب١٠٥-٣لوحة  (

 للواجهة الخلفية للقصر حيـث يحـوي المسـتوى          استمرار

السفلي على شباكين مستطيلي الشكل تتوسـطهما طالقـة         

 .ي، فيما تم فتح شباك ثالثي في مستوى الدور العلويرم

، فهو يتداخل   )ج١٠٥-٣لوحة  (أما الجزء الثاني من الواجهة      

مع المباني المجاورة في مستويات الـدور األول والثـاني          

وتعلو جدرانه المصمتة في المستوى العلوي باستثناء بعض        

 .الفتحات المستحدثة في القسم الشمالي من هذا الجزء

 )٤٣ -٣ الشكل (:لشماليةالواجهة ا -

وتطل هذه الواجهة على خط المصابن وتمتد مـن الشـرق           

 م ويبلغ ارتفاعهـا ثالثـة أدوار، بعـض          ٥١ للغرب مسافة 

يحوي المسـتوى األرضـي     . أجزاء الواجهة تتخلله القناطر   

) ١٠٦-٣لوحـة   (على أبواب مختلفة مطلة على الطريق، كما ويحوي البوابة الثانية للقصـر             

 أ١٠٥-٣لوحة 

 ب١٠٥-٣لوحة 

 ج١٠٥-٣لوحة 

 ١٠٦-٣لوحة 
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ذو عقـد موتـور     )  متر ١ X ٢(مدخل  والتي ترتفع عن مستوى الطريق، البوابة تتألف من         

سم ٣٠ مترا وعرض مترين وهو غائر ٣,٥ ويعلوه عقد مخموس بارتفاع     Segmentalمنخفض  

وفي أعلى الواجهة يمكـن     .  المشربيات  إحدى وقد كانت تعلوها  ). ٤٤-٣ شكل (داخل الواجهة 

وي الواجهة في المستويات العليا على بعض الشبابيك المزدوجة         ، وتح "الكيزان"رؤية صفوف   

 .مستقيمة العتب

 الوصف الداخلي للقصر: ثالثا

 :هيمتراكبة  مستويات رئيسية أربعةيتألف القصر من 

يطل غربـا ويتكـون مـن       خارجي  ول  ، األ جزأين إلىويقسم  ) ٤٥-٣ شكل: (الدور األرضي 

وقد تم  ) a,b,c(الث بالطات سقفت بعقود قبوية      م مكون من ث    ٥ بعرض مترا   ٢٢طوله  رواق  

أمـا  .  مخازن مغلقة  إلىوحولت  ) c( بعض القواطع وأغلقت بعض الواجهات بالحجر        إضافة

) e( موزع   إلىالجزء الثاني فيطل على الجهة الشمالية حيث تقع البوابة الثانية للقصر وتؤدي             

)٢,٤ X تفتح علـى   .  الفناء إلىب ليصل    باتجاه الجنو   م ١,٥ ويصعد منه درج بعرض      ) م ٢,٦

الجهـة الشـرقية مـن      . كانت تفتح سابقا على الطريق    )d(الموزع من الجهة الغربية حجرة      

لها شباك صغير مطل علـى الطريـق، ويجـاور          ) f( صغيرة   أخرىالموزع تؤدي لحجرة    

) j (إيـوان وكلها مسقوفة بأقبية متقاطعة ويجاورهـا       ) g,h,i(ثالثة من المخازن    ) f(الحجرة  

للقصر وهو مستطيل الشكل ومسـقوف بقبـو متقـاطع          " الجناح الشرقي "والذي يعتبر مدخل    

 . الدور األولإلىوتصعد منه األدراج التي تصل 
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 ثالثة أقسام األول غربـي      إلىيمكن دراسة هذا الدور بعد تقسيمه       ) ٤٦-٣ شكل (:الدور األول 

 بعـد صـعود     إليهمالي يتم الوصول     من البوابة الرئيسية للقصر، والثاني ش      إليهيتم الوصول   

 .الدرج من البوابة الثانية للقصر، أما الجزء األخير فيقع في الشمال الشرقي وله مدخل مستقل

 من إليهاويتم الدخول   تقع البوابة الرئيسية للقصر في هذا المستوى):اإلسطبل(القسم الغربي 

الغربي سـابق الـذكر مـن جهتـه         وسط الواجهة الغربية، وتقع البوابة على امتداد الرواق         

وهي عبارة عن حجـرة ذات سـقف بقبـو          ) a (" دركاه" موزع   إلىالجنوبية، تفضي البوابة    

يعتقد أنها استخدمت   ) b( قاعة   إلى يمين الداخل    إلى، ويؤدي الموزع    ) م ٧,٧ X ١٠,٤(متقاطع  

 .كإسطبل

 جنـوب - وهو قاعة متسعة تمتد باتجاه شمال      ٣٢٨):b (اإلسطبل

) أ١٠٧-٣لوحـة   (بسقف مستوي مـن اإلسـمنت       ،  م١٨بطول  

، وتظهر الزوايا التي ما زالت علـى        إسمنتيةودعمت بأعمدة   

حالها أن السقف كان معقود بأقبية متقاطعة كما يظهـر مـن            

 ).د١٠٧-٣لوحة ( و)ج١٠٧-٣لوحة (، )ب١٠٧-٣لوحة (اللوحات 

   
 د١٠٧-٣لوحة  ج١٠٧-٣لوحة  ب١٠٧-٣لوحة 

                                                           
يقها بالصور من خالل فجوة أحدثتها قنبلة اسرائيلية مت اسقاطها وسط الفناء ولكن أمكن الرتول اليها وتوث. مجيع مداخل هذه القاعة مغلقة متاما باحلجر ٣٢٨

 .الذي مت فتحه يف نفس احلملة) ب،ج١٢٣-٣لوحة (وكذلك احلال بالنسبة للمدخل . ٢٠٠٤الرئيسي للقصر يف كانون ثاين 

 أ١٠٧-٣لوحة 
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 باألتربة ولكن ال يزال الجـزء العلـوي مـن           لي من هذا الحيز مطمور    الجزء السف وغالبية  

الرمي كما يظهر   أو سهام    "طالقاتال" وتظهر فيه بعض     .الواجهة الغربية لهذا الحيز مكشوفا    

مكـان  ، والتي ال يـزال باإل     )و١٠٧-٣ لوحة(واللوحة  ) هـ١٠٧-٣لوحة  (في اللوحات التالية    

 .مشاهدتها من الخارج

  
 و١٠٧-٣لوحة  هـ١٠٧-٣لوحة             

 من  إليهفيمكن الدخول   ) c(أما الجزء الثاني من هذا الحيز       

يقع في الزاوية الجنوبية الغربية     ) مغلق حاليا (باب خارجي   

 إلـى ويؤدي  ). أ١٠٨-٣اللوحة  ( الغرب   إلىللقصر ويفوه   

مكونة من ثالثة من البالطات      ،   Lعلى شكل حرف    قاعة  

 ).ج١٠٨-٣لوحة (اللوحة و )ب١٠٨-٣لوحة (ظهر في اللوحات ذات سقف قبوي كما ي

  
 ج١٠٨-٣لوحة  ب١٠٨-٣لوحة           

 أ١٠٨-٣لوحة 
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 ١٨٧

 حيز مستطيل الشـكل     إلى شرقا) a (ة الموزع  القاعة ؤديت

)d ()٢ X وأعتقد أنه كان يومـا     ). ١٠٩-٣لوحة  (،  ) م ٨,٥

 درج صاعد للفناء الرئيسي والى الجنوب منـه         إلىيؤدي  

 الشمال من   إلى.) م ١,٥ X ١,٩( )e(يرة  حجرة تخزين صغ  

، )A( الفنـاء    إلىالذي يصل   ) f(  ما يشبه المدخل المنكسر    إلى  يتم الوصول     ةالموزعالقاعة  

 مكونة من بالطتين سـقف كـل منهـا          ) م ٥,٧ X ٩(مستطيلة الشكل   وهو عبارة عن حجرة     

ـ    أحدهابسقف قبوي متقاطع، في الواجهة الشمالية للحجرة شباكان          ) A(ى الفنـاء     يطـل عل

 الجانبي المجاور، كما يوجد للحجرة مدخل في نفـس الواجهـة يـؤدي              اإليوان على   واآلخر

 .للفناء

 مـن الـدور     إليـه  ويتم الوصول    ):الفناء(القسم الشمالي   

األرضي عبر البوابة الشمالية بعد ارتقاء الدرج حيث يـتم        

 كانـت   ) م ١٠ ١٠,٥X( فناء مربـع الشـكل       إلىالوصول  

 . السابق نافورة مياه وهو مبلط ببالط حجريتتوسطه في

) أ١١٠-٣لوحـة   (،  )أ٤٧-٣شكل(الواجهة الغربية للفناء     -

ترتفع لدورين وتتكون في المسـتوى األول مـن واجهـة           

مرتدة إلحدى الحجرات والتي تطل على الفناء من خـالل          

مدخلها ذو العقد الموتور الذي يحمل زخـارف هندسـية          

ويجاور المدخل شباك مزدوج    ) ب١١٠-٣لوحة  (د سداسية األضالع    دائرية تحوي نجوم وورو   

 ١٠٩-٣لوحة 

 أ١١٠-٣لوحة 

 ب١١٠-٣لوحة 
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 ١٨٨

 جانبي سد مدخله بجدار من الطوب تم فيه فتح بـاب            إيوان الشمال يقع    إلى. ذو عتب مستقيم  

المستوى العلوي من الواجهة فيتكون من عقـدين مـدببين مسـدودة              أما .وشباكين عرضيين 

 . شباك متسعاأحده، وقد استحدث في  والطوببصفوف من الكيزان

ترتفـع أيضـا    ) أ١١١-٣لوحة  (الواجهة الشمالية للفناء     -

الواجهـة    في أقصى الشرق من    .)ب٤٧ -٣شكل  (لدورين  

يمكن مشاهدة شباك مزدوج مستقيم العتـب يعلـوه عقـد           

في وسط الواجهة يوجد مـدخل ذو عقـد         و ،تخفيف مدبب 

 من درج   إليهموتور، يرتفع عن الفناء مترا ويتم الوصول        

يجاور المدخل عقد موتـور      .اللوحة السابقة  فيما يظهر   ك

 ويعلوه شـباك ثالثـي      ، البوابة الشمالية  إلىيفضي نزوال   

مستقيم العتب باستثناء الفتحة الوسطى والتي يعلوها طاقة        

-٣لوحـة    ( المقابلة  كما يظهر في اللوحة    ذات عقد مدبب،  

 الشـرق شـباك     إلىأما المستوى العلوي فيحوي     ). ب١١١

من الواجهة الشـمالية شـرافات مـن         ج مستقيم العتب، ويعلو الجزء الغربي المصمت      مزدو

كما وتبدو في زاوية الواجهة العلوية كوابيل حجرية ترفع شرفة          ". الكيزان" الفخارية   األنابيب

ويبدو من طبيعة الحجارة أن الجزء الشرقي من هذه الواجهة بني في مرحلة الحقة              . صغيرة

 . لشرقيةعن بناء الواجهة ا

 أ١١١-٣لوحة 

 ب١١١-٣لوحة 
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 ١٨٩

وترتفع لدور واحد    )ج٤٧-٣شكل  (الواجهة الشرقية للفناء     -

 إلى جانبي بعقد مخموس، أما العقد الثاني        إيوانوتتكون من   

الجنوب فقد تم سده بجدار حجري يتخللـه شـباك ثالثـي            

لوحة (الفتحات ذات عتب مستقيم أوسطها تعلوه طاقة دائرية         

أما العقد  ".هالل"زخرفي يعلوه شكل    بإطار  زينت  ) أ١١٢-٣

 الشمال فهو مكون من صفين من الصنج الحجرية         إلىالثاني  

وقد سد بجدار من الطوب وتتخلله بعض الشبابيك ومـدخل          

ثالثة ب متوجعلو الواجهة جدار حجري     ي و )ب١١٢-٣لوحة  (

  ."الكيزان"من صفوف 

 جزء شرقي   ،أينترتفع لثالثة أدوار وتتألف من جز     : )د٤٧-٣شكل( الواجهة الجنوبية للفناء   -

يتكون من جدار بالغ االرتفاع يتقدمه درج صاعد يتجه جنوبا ثم شرقا ثـم يعـاود الصـعود                

 الفناء الرئيسي، ويتم الصعود لهذا الدرج من خالل مدخل ذو عقد مـدبب يقـع                إلىللوصول  

) f(أما الجزء الغربي فيتكون من واجهـة الحجـرة          .  الهدم آثارضمن جدار متقدم تبدو عليه      

مكونة من مدخل ذو عقد موتور يجاوره شباك مفرد صغير، يعلو الواجهة عقـد تخفيـف                وال

مدبب، يقع أعاله شباك عرضي مستطيل الشكل ثم شباك ثالثي مستقيم العتب باستثناء الفتحة              

 .الوسطى ذات العقد الموتور

 

 

 ب١١٢-٣لوحة 

 أ١٢٢-٣لوحة 
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 ١٩٠

 :الحجرات المطلة على الفناء

 األولى  تتألف) h،g( وعددها حجرتان : لحجرات الشمالية  ا -

 تم سقفه بقبـوين    ) متر ٣,١ X ٥,٥( من حيز مستطيل الشكل   

متقاطعين وهي تطل على الفناء من خـالل شـباك ثالثـي            

) g(كما يمكن الوصـول للحجـرة       ) ١١٣-٣لوحة  (الفتحات  

)٢,٨ X من خالل باب يقع في واجهتها الشرقية وهذه الحجرة كسابقتها تطـل علـى              )  م ٣,٧

 .الفناء وعلى الطريق أيضا

 من  إليهاوتتكون من دائرة يتم الدخول      :  الحجرات الشرقية  -

 مسقوف بقبـوين    ) م ٧,٦ X ٦( )i( جانبي   إيوانالفناء عبر   

 الزخرفة علـى    آثارويالحظ فيه   . )أ١١٤-٣لوحة  ( متقاطعين

 .)ب١١٤-٣لوحة (القصارة كما يظهر في اللوحة 

 
 د١١٤-٣لوحة  ج١١٤-٣لوحة  ب١١٤-٣لوحة 

 ١١٣-٣لوحة 

 أ١١٤-٣لوحة 
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 ١٩١

 من  أربعة_  واجهته المطلة على الفناء في فترة متأخرة       إغالقوالذي تم    _اإليوانتتوزع من   

الحجرتان و ، بابها بالحجر  إغالقسابقة الذكر والتي تم     ) h(الحجرات أحداها الحجرة الشمالية     

)j،k ()٤,٤ X ولكل منها مدخل وشباك مفـرد يطـل         اإليوان الشرق من    إلىوتقعان  )  م ٣,٤ 

هي أكبر حجرات   ف من خالل شباك مزدوج،      اإليوانوتطل على   ) l(لحجرة  اأما  . اإليوانعلى  

مسقوفة بقبو متقاطع ولها واجهة تطـل علـى         )  م ٥,٩ X ٥,١(الدائرة وهي مستطيلة الشكل     

وتتميز الحجرة بالزخرفة علـى القصـارة، فالسـقف         . الفناء بشباك ثالثي تعلوه طاقة دائرية     

 يبـرز   إطارا الواجهات الداخلية فتحوي     أما ،وديحوي زخارف على شكل دوائر تتوسطها ور      

، )ج١١٤-٣(في واجهته الجنوبية ثالثة من األِهلّة تعلوها نجمة ثمانية كما يظهر من اللوحـة               

 مراحل تطوره، مسـتدلين     إحدىويعتقد البعض أن هذه الحجرة استخدمت كمسجد للقصر في          

 بما تحمله مـن     )د١١٤-٣( الدائرية   على الزخرفة الداخلية والخارجية والموجودة أعلى الطاقة      

 ."الهالل"رموز دينية كاستخدام رمز 

 ٥,٢ X ٣,٣() m( جانبي   إيوانوتتألف من   :  الحجرات الغربية  -

ويجاوره الحجـرة   ) ١١٥-٣لوحة  ( واجهته األمامية    إغالقتم  ) م

 ٥,٤ X ٣,٥(وهي حجرة مستطيلة الشكل     ) n(الرئيسية في الفناء    

 من الفنـاء    إليهاقية للداخل ويمكن الوصول     ترتد واجهتها الشر  ) م

 الشمال من هذه الحجـرة يقـع        إلى). m (اإليوانمباشرة أو من    

والمطلة علـى   )  م ٦ X ٤,١() o( الحجرة   إلىمدخل ضيق يؤدي    

 .الطريق الشمالي
 ١١٥-٣لوحة 
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 ١٩٢

 هذا الدور إلىوهو قسم منفصل عن القصر، يتم الوصول : )الجناح الشرقي(القسم الشرقي 

 .األقبية المتقاطعة ذات )p-t( مجموعة من الحجرات إلىويؤدي ) st٢ (عن طريق الدرج

ويحوي غالبية حجرات القصر، حيث يمتد أفقيـا علـى كامـل            ) ٤٨-٣ شكل: (ثانيالدور ال 

 ).٤٩-٣ شكل( التي يتألف منها "الدوائر"األجنحة المساحة المبنية ويمكن دراسته حسب 

 رئيسية، الدائرة األولى وتقع في الجزء       )دوائر(حة  أجن وتتألف من ثالث     : الدوائر الشمالية  -

الشمالي الشرقي للقصر وهي منفصلة حاليا في مدخلها وهي امتداد عمودي للجناح الشـرقي              

 مجموعة من الحجرات والتي يبدو أنها أقيمت وأعيد بناؤها بعد           إلى) st١(حيث يؤدي الدرج    

ب أن حضيرا كان موجودا في مكان       ، واألغل جدران رقيقة من الحجر   هدم سابق حيث تظهر ب    

 إليهـا والتي يتم الدخول    ) C(وأن شباكا مزدوجا كان يطل عليه من الحجرة         ) b,d(الحجرات  

. والتي تطل بمدخل وشباك مـزدوج     ) e(من الفناء الكبير، كما ويبدو ذلك أيضا من الحجرة          

 بعض القواطع   ةوإضاف وسقف المناطق السماوية     وإغالق،  )d( بعض المرافق    إضافةوأنه تم   

 .وتعديل الدرج

 إليهـا فيطل حضيرها على الفناء الصغير، ويتم الوصول        ) جناح األوسط ال(أما الدائرة الثانية    

 ينتهي  م١,٢ بعرض    ممر ضيق  إلىالصاعد من الفناء الصغير والذي يؤدي       ) st٢(عبر الدرج   

ثالث حجرات   وتتجمع حول الحضير     ، بعض القواطع داخله   إضافة تم   ) م ٧,٦ X ٦(بحضير  

)f،g،h (          يتم  .معقودة بأقبية متقاطعة وتطل مداخلها على الحضير وتفتح عليه بشبابيك مزدوجة 

 )i ( حجـرة موزعـة    إلى م١,٤يبلغ عرضه   الصعود من الطرف الشمالي للحضير عبر درج        

 ويمكن منها الوصـول     ، يقع جزء منها فوق الطريق الشمالي      ) م ٤,٦ X ٦,٨( مستطيلة الشكل 
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 ١٩٣

والتـي تقـع فـوق      )  م ٤,٥ X ٦,٨() k(رة   الحج إلى

القنطرة وتطل غربا على الطريق من خـالل شـباك          

 وهي مسقوفة بقبة مرفوعة على رقبة ثمانية         ،مزدوج

 حجرة مسـتطيلة    إلى كما تصل شرقا     .)١١٦-٣ لوحة(

والتي ترتفع أرضيتها عدة    )  م ٣,٣ X ٦,٨() j(الشكل  

  . صغيرفق صحيدرجات ويجاورها مر

لجهة الشمالية الغربية تقع الـدائرة الثالثـة     ا أقصى في

 من الفنـاء    إليهاوالتي يمكن الوصول    ) الجناح الثالث (

 حاليا  إليها، كما يمكن الدخول     )l( موزع ضيق    إلىالذي يقود   ) st٤(الكبير عبر الدرج النازل     

س ويؤدي لـنف  ) st٥( بوابة القصر الغربية     أماممن درج خارجي يرتفع من الساحة الخارجية        

 )m ( تتكون من رواق طـولي     إذ الدائرة مثيرة لالهتمام من الناحية المعمارية،         وهذه .الموزع

 .)١١٧-٣ لوحـة (م على طول الجهة الغربية للفناء الصـغير          ١٨ م وطول    ٤,٢ يمتد بعرض 

ويطل عليه من خالل عقدين مخموسيين، والرواق مكون من أربع بالطات مسـقوفة بأقبيـة               

وبعض القواطع الحديثة من الطوب     ) n(مطبخ  ك لتعمل بعض القواطع    افةإضمتقاطعة، وقد تم    

في واجهة الرواق الشرقية المطلة على      " الكيزان"ويالحظ استخدام   . في نهاية الرواق الشمالية   

 فـي الـدائرة      المقابل رمالفناء الصغير وهو ما يشبه المعالجة التي تمت للواجهة الغربية للم          

 خصوصية لهذه الدوائر    إلضفاءمطل على الفناء فيما يبدو كمحاولة        وال  سابقة الذكر،  الوسطى

 ).٥٠-٣ شكل(

 ١١٦-٣لوحة 

 ١١٧-٣لوحة 
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 X ٥,٥() o,p( الحجرتـان    تطل على الرواق مجموعة من الحجرات، فمن الجهة الغربية تقع         

 وتطل على   ، فوق الرواق الغربي    الحجرات تقع). q(وحجرة ثالثة مهدمة     ،) م ٥,٧ X ٥) (م٦

 باألقبيـة  فيمـا سـقفت      ، وتحوي جدرانها خزائن حائطيـة     جةمزدوالطريق الغربي بشبابيك    

الشرقية من الجهة الشمالية    ). ٥١-٣شكل(المتقاطعة والتي ينخفض مستواها عن سقف الرواق        

شـرفة  (عبر درج صغير يـؤدي لبـروز حجـري          ) r( الحجرة   إلىللرواق يمكن الوصول    

، فـي الزاويـة الجنوبيـة       )اللوحة السابقة (_ وهي مهدمة حاليا  _ثم لمدخل الحجرة    ) صغيرة

 والتي كانت تطل على الفناء الصـغير مـن          ) م ٤,٥ ٥,٥X( )s(الغربية للرواق تقع الحجرة     

 .خالل شباك مزدوج

 من المربع، يبلـغ طـول ضـلعه         يقترب وهو على شكل     ):الدوائر الجنوبية ( الفناء الكبير    -

 األشـجار سط الفناء بعـض     غلبه فيما يتو  أ مترا، وهو مبلط بالحجر السلطاني في        ٣٢حوالي  

وقد روت لي أحدى الساكنات عن وجود نوفرة في األرضية وذكـرت            ). ، ب أ١١٨-٣لوحة  (

يوانـات   تنتشـر اإل   إذواجهات الفناء امتازت بالفخامة     .  كانت موجودة لعهد قريب    آثارهاأن  

 .إليها مداخل ضيقة تؤدي وراءوالحجرات المتسعة حول الفناء، فيما اختفت األدراج 

 ب١١٨-٣لوحة أ١١٨-٣لوحة 



 عمارة القصور العثمانية يف مدينة نابلس: الفصل الثالث

 ١٩٥

 م وترتفع لدور واحد، وتتـألف       ٣٢,٣، يبلغ طولها     ) أ ٥٢-٣شكل  (الواجهة الشمالية للفناء     -

 ).أ،ب١١٩-٣(من مجموعة من العقود المزينة بإطار حجري بارز كما يظهر في اللوحات 

 على دعامات حجرية تبرز عن الواجهة عدة سنتمترات، تبدأ الواجهـة            اإلطاراتتستند هذه   

 الحجرات الشمالية إلحدىتليه واجهة  ،)ج١١٩-٣لوحة ( ذو عقد مخموس  جانبيبإيوانشرقا 

يحمـل  ،  والتي تطل على الفناء من خالل شباك ثالثي الفتحات أوسطها عقدت بعقد موتـور             

-٣لوحـة   (الشباك بعض الزخرفة والمكونة من أقراص دائرية بارزة تحمل تشكيل لـورود             

 قـوة         اهللا "خط نسخي في سطرين عبارة    ، ويعلو العقد الموتور حجر كتب عليه ب       )د١١٩

 . ويعلوه شباك مفرد مستقيم العتب."

 العقد الثالث فيخفي وراءه الدرج الواصل بـين فنـائي           أما

القصر، ويظهر لدى دراسة التقاء هـذه البـروزات مـع           

 ب١١٩-٣لوحة  أ١١٩-٣لوحة 

 ج١١٩-٣لوحة  د١١٩-٣لوحة 

 هـ١١٩-٣لوحة 
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 ١٩٦

 تاج عمود جانبي    أو على زخرفة على شكل زاوية       األطرافالواجهة في العقد الثالث احتواء      

وأن الـدرج    ،مما يشير أن هذا العقد على األقل كان مفتوحا في مرحلة ما           ) هـ١١٩-٣وحة  ل(

 الفنـاء   إلـى  وسطي مفتوح    إيوانالواصل بين الفناء الصغير والفناء الكبير كان يفضي عبر          

 وفـي   ،يتخلله مدخل ذو عتب مستقيم يفضي للـدرج المـذكور           والعقد اليوم مغلق   .الرئيسي

 . وتعلوها ثالثة من الطاقات المستطيلة مستحدث، آخرعدة أدراج مدخل الواجهة على ارتفاع 

 الغرب شباك ثالثي كما يظهـر فـي         إلىيلي العقد الثالث    

نهدام في الواجهة   إويظهر  ) و١١٩-٣لوحة  (اللوحة المقابلة   

 الحجرات، وفي زاوية الواجهة من الجهة الغربيـة         إلحدى

 الشـمالية  جنحـة  األإحدى إلى أسفل مؤديا  إلىينزل درج   

 .)الدائرة الثالثة (للقصر

 م وترتفـع    ٣٠الواجهة الغربية للفناء يبلـغ طولهـا         -

وتتألف من ثالثـة أجـزاء،      ) ب٥٢-٣شكل  (لدورين  

ويقع مباشرة فوق بوابة    ) أ١٢٠-٣ لوحة(الجزء األول   

 القصر ويتكون من جدار بارتفاع دورين تم فيه فتح شباكين ثالثي الفتحات، يعلو كل             

كما يظهر  " أوغي"  وتتوسط الواجهة من أعلى طاقة معقودة بعقد       . عقد مخموس  منهما

 ).  ج،ب١٢٠-٣(في اللوحة 

 

 و١١٩-٣لوحة 

 أ١٢٠-٣لوحة 



 عمارة القصور العثمانية يف مدينة نابلس: الفصل الثالث

 ١٩٧

 د١٢٠-٣لوحة 

الجزء التالي من الواجهة يرتفع أيضا لدور واحد ويتألف من واجهة تحوي اثنين من الشبابيك               

ثالثية الفتحات وفيها يبدو العقد األوسط على شـكل         

زخرفة بسـيطة   وتظهر  ) د١٢٠-٣لوحة  (عقد موتور   

 ويعلو الشـباك    ،على الحجر على شكل دوائر بارزة     

 فتحـات الشـباك     إحدى حولت   .الثالثي عقد تخفيف  

 مدخل مستقيم العتب تعلوه طاقة مستطيلة       إلىالشمالي  

حجـر الغلـق    الجنوب من الشباكين يقع مدخل ذو عقد موتور تم تـزين     إلى. _مغلق حاليا _

 هـ١٢٠-٣لوحة

 ب١٢٠-٣لوحة ج١٢٠-٣لوحة 



 عمارة القصور العثمانية يف مدينة نابلس: الفصل الثالث

 ١٩٨

 ".الكيزان"لواجهة تعلوه شرافات من األنابيب الفخاريةوأعلى هذا الجزء من ا. بصحن خزفي

أما الجزء األخير من الواجهة الغربيـة ويقـع فـي الزاويـة             

فـي  ). هـ١٢٠-٣لوحة  ( الجنوبية من الواجهة ويرتفع لدورين    

المستوى السفلي يقع مدخل ذو عقد موتـور وترتـد واجهتـه            

ه قرابة األربعين سنتمترا ضمن عقد مخموس ويجـاور       للخلف  

 إغالقـه  تضمنت واجهته شباكا مزدوجا تم       ،آخرعقد مخموس   

الجزء العلوي من   ) و١٢٠-٣لوحة  (باالسمنت، وتظهر اللوحة    

 ٤٠ يرتد كل منهمـا للـداخل مسـافة          آخرانهذه العقود كما ويظهر فوقها عقدان مخموسان        

ـ        . سنتمترا ضمن واجهة مغلقة    طى ذات  أما المستوى العلوي فيحوي شباكا ثالثيا فتحته الوس

 .عقد موتور

 )ج٥٢-٣شكل : ( الواجهة الجنوبية-

في الزاويـة الغربيـة     .  م وترتفع لدورين   ٢٨,٥وتمتد بطول   

للواجهة يمكن مشاهدة مدخل ذو عقد مدبب يعلـوه شـباك           

وفي المستوى العلوي   ) أ١٢١-٣ لوحة(مزدوج مستقيم العتب    

 ، وهذا الجزء من الواجهة    "االوغي"بعض الطاقات ذات العقد     

يبرز عن مستوى الواجهة ويبرز من طرفه الشرقي جـدار          

لحجرات مهدمة يبدو انه كانت هناك محاوالت لبناء صـف          

 و١٢٠-٣لوحة 

 أ١٢١-٣لوحة 



 عمارة القصور العثمانية يف مدينة نابلس: الفصل الثالث

 ١٩٩

 ). ب١٢١-٣ لوحة( من الحجرات على أرضية الفناء

تستمر الواجهة الجنوبية حيث يمكن مالحظة واجهة بـارزة         

م على شكل شرفة تحـوي واجهتهـا        ١,٣من الحجر لمسافة    

 مستقيمي العتب يعلو كل منهـا طاقـة ذات          األمامية شباكين 

، وتعلو الشرفة زخرفة في الحجر تتكون من صفين متعاقبين من           "نفيس"عقد مخموس منخفض  

  .يوانابهة في الجهة الشرقية من اإلوفي الواجهة تماثل حيث يوجد شرفة مش. المسننات

يتوسط الواجهة في المستوى السفلي اإليوان الوسطي وهـو         

مخموس أحيط بإطار حجري بارز كما يظهر في        معقود بعقد   

يوانـات هـذا الـدور      إوتمتـاز    ).ج١٢١-٣لوحة  (اللوحة  

 م فيمـا    ٦ اإليـوان بالضخامة واالرتفاع حيث يبلغ عرض      

 وقد أغلق   . عن أرضية الفناء    م ٧,٥ لمسافة    رأس العقد  يرتفع

ويحيط بـه   . حاليا بجدار من الطوب تتخلله فتحات مستحدثة      

فـي أقصـى    . سار الشرفتان سابقتي الـذكر    من اليمين والي  

الواجهة من الجهة الشرقية يمكن مالحظة المدخل الضيق ذو العقد الموتـور وتعلـوه طاقـة              

أما المستوى العلوي للواجهة فيوجد به ثالثة من        . مستطيلة للتهوية حيث يؤدي للدرج الصاعد     

تظهر الواجهـة آثـار هـدم        و ،ةالشبابيك الثالثية المتماثلة والتي تتوزع على عرض الواجه       

 .اإليوانوسقوط لسقف الحجرة الوسطى أعلى 

 

 ج١٢١-٣لوحة 

 ب١٢١-٣لوحة 



 عمارة القصور العثمانية يف مدينة نابلس: الفصل الثالث

 ٢٠٠

 )د٥٢-٣شكل : ( الواجهة الشرقية-

 المسـتوى السـفلي     ، م فيما ترتفع لدورين    ٢٤وتمتد لمسافة   

 يقـع جنوبـا     أصغرهايتكون من أربعة من العقود المفتوحة       

. نفرد ذو عتـب موتـور      ويعلوه على مستوى الدور التالي شباك م       ،ويصعد منه أحد األدراج   

ذات عقد مخموس تستند على ثالثة من الدعامات، زخرفت حجارة العقـد            ) يواناتاإل(جميع  

 .على شكل إطار غائر يصل بين هذه العقود

توجد شبابيك ثالثية موزعة على الواجهة أحدها       ) ١٢٢-٣لوحة  (في المستوى العلوي للواجهة     

 . حجرة مهدمة في الجهة الشماليةآثار وتظهر الواجهة.  فتحة واحدةإلىتم تحويله 

 :الحجرات المطلة على الفناء الكبير

وفيه ) ٤٩-٣شكل  (من الجهة الشمالية    :  الحجرات الشمالية  -

 تم  ،) م ٥,٣ X ٥( فواح معقود بقبو متقاطع   ) B( جانبي   إيوان

 انلإليـو الواجهة الشـمالية    ). أ١٢٣-٣لوحة  (تزيين حجر الغلق فيه باستخدام صحن خزفي        

تحوي مدخال تعلـوه طاقـة تهويـة        

 درج صـاعد    إلـى مستطيلة يؤدي   

للدور األول، كما اكتشـف وجـود       

 تحت مسـتوى أرضـية      آخرمدخل  

كـان  ) ب، ج ١٢٣-٣لوحـة   (الفناء  

 ١٢٢-٣لوحة 

 أ١٢٣-٣لوحة 

 ج،ب١٢٣-٣لوحة 



 عمارة القصور العثمانية يف مدينة نابلس: الفصل الثالث

 ٢٠١

 .٣٢٩حجرة تقع على مستوى الدور األولإلى يؤدي 

 ٥,٥ X ٥( )C( الحجـرة    إلى تفضي   لإليوانالواجهة الشرقية   

 بنـاء   إعـادة  آثـار تي يظهر فيها     ذات السقف القبوي وال    )م

 من خالل   اإليوان تطل على    وهيلواجهاتها الشرقية والشمالية    

 اإليـوان  الغرب من    إلىفتقع  ) A( الحجرة   أما. شباك مزدوج 

 تطل على الفناء من    ) م ٤,٥ X ٧(وهي حجرة مستطيلة الشكل     

 كما وكانت تطل من الجهة الغربية علـى         ،خالل شباك ثالثي  

 ويبدو أنه كان    الفناءينوالذي يصل بين    ) st٦(ي  الدرج الرئيس 

 ال زال حديـد الحمايـة       لإلضـاءة  مفتوح وتحوي أحد جدرانه شباك صغير        إيوان إلىيصل  

 . ويجاور الدرج الذي يتوسط الواجهة)د١٢٣-٣ لوحة(الطولي موجودا 

واجهاتها تفتح   )Q،P،O(الجهة الغربية للفناء تحوي ثالثة من الحجرات        :  الحجرات الغربية  -

وباالتجاه نحو الجنوب نالحظ وجود مجموعـة        .على الفناء كما وتطل على الطريق الغربي      

 يتم  ة الغربي ة الجنوبي هة في الج  . المستحدثة اإلسمنتيةواوين تكثر فيها القواطع     من الدوائر واأل  

ناء يصعد منه درج لألعلى، وقد تم ب      هو عبارة عن قاعة     و) L( الموزع   إلىالدخول من الفناء    

جدار حجري يقطع القبو الوسطي فيما استحدث مدخل يؤدي للطريق الجنوبي حيـث كانـت               

 بثالثة من األقبية المتقاطعة تطل عليها الحجرات المحيطة         ةمعقودالقاعة  و. البساتين تقع قديما  

 والتـي يمكـن     ،) م ٥ X ٥() N(الجهة الغربية للموزع تحوي الحجرة      . من الشرق والغرب  

                                                           
 . الكشف عن هذا املدخل واحلجرات أسفله ملدينة نابلس سقطت قنبلة ادت اىل٢٠٠٤اثناء االجتياح االسرائيلي يف كانون الثاين  ٣٢٩

 د١٢٣-٣لوحة 
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 ٢٠٢

 يؤدي لبـاب مسـتحدث فـي        )st٧ ( من الطريق الغربي عبر درج صاعد      إليهااليوم الدخول   

 بالصـحن   "الغلـق "واجهتها الخارجية، وهي تتميز بأسلوب تسقيفها بعقدين وقد زين حجـر            

ـ    إلى، يجاورها   )أ١٢٤-٣لوحة  (الخزفي   )  م ٦ X ٥,٧() M (ة المسـقط   الجنوب حجرة مربع

-٣لوحـة   (سقف مروحي   ذات  

ن اشـباك ولهذه الحجرة   ) ب١٢٤

 األول يطـل علـى      ،نامزدوج

 يطل على   وآخرالطريق الغربي   

  .الموزع

في الجهة الشرقية للموزع يقع مـدخل       :  الحجرات الجنوبية  -

) K( يجاوره شباك مـزدوج للحجـرة        ،)١٢٥ -٣لوحة  (مغلق  

 م  ٧,٧ م وعرضها    ١١والتي تمتاز بضخامتها حيث يبلغ طولها       

 مسـكن   إلـى  مقسـمة     وهي اليوم  ،وهي مسقوفة بقبو متقاطع   

 نافذة، األول يطل على الطريق      أبواب ولها عدة    األسر إلحدى

 أنه تم تحويل شـبابيك      واألغلبالجنوبي، والثاني يصله بالفناء     

، ولهذه الحجرة شباك ثالثي يطل علـى       األبواب هذه   إلىسابقة  

 ).٤٩-٣ الشكل السابق) (J( األوسط اإليوان

 تصعد عدة درجات مـن جهتـه الشـرقية          ) م ٦ X ١١( مستطيل الشكل ) J(سط  و األ اإليوان

والتي استحدث لها باب يطل علـى الطريـق         )  م ٧,٥ X ٨,٥() I( مدخل الحجرة    إلىلتفضي  

 ١٢٥-٣وحة ل

 ب١٢٤-٣لوحة    أ١٢٤-٣لوحة
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 ٢٠٣

 يصعد باتجاه الجنوب ثم الغرب نحو الـدور         )st٨ٍ (يجاور هذه الحجرة درج ضيق    . الجنوبي

لفناء كما استحدث لـه     األخير للقصر، ويتم الوصول لهذا الدرج من خالل مدخل يطل على ا           

 .باب جنوبي

فيتم ) H(أما الحجرة األخيرة في الجهة الجنوبية للفناء والتي تقع في زاويته الشرقية الجنوبية              

 معقودة بسـقف    )  م ٨,٣ X ٩,٥(ة الشكل   ستطيل مباشرة من الفناء وهي حجرة م      إليهاالدخول  

يفصـل بـين الحجـرة      .  وقد استحدث لها مدخل مطل على الطريق الجنوبي        ،قبوي متقاطع 

 ويصـل   يق يقع ضمن الجهة الشرقية للفناء     الجنوبية سابقة الذكر والحجرات الشرقية ممر ض      

 .بين الفناء والجهة الشرقية خارج القصر

أما حجرات الفناء الشرقية فتـتلخص      :  الحجرات الشرقية  -

مسـتطيل  ) ١٢٦-٣ لوحـة (فّواح  ) E( وسطي   إيوانبوجود  

)٧,٣X وقـد تـم تـزيين       ،بوين متقاطعين معقود بق )  م ٥,٦ 

 اللون  آثارالقصارة فيهما بدوائر وصحون خزفية وال زالت        

 قسمته إلـى حجـرتين       بقواطع مختلفة  اإليوان واضحة في خطوطها، وقد تم تقطيع        األزرق

ويفتح عليه  .  من الخارج حجرات خارجية لمالءمة احتياج الساكنين       إليه وأضيفت صغيرتين،

 وهمـا )  م ٥,٥ X ٥,٨() F(ة  حجـر ال الجنوب   ، ومن ) م ٥,٣ X ٥,٣() D( الحجرة   من الشمال 

 على الفناء من خالل شبابيك ثالثية تتقـدمها أحـواض           ن باألقبية المتقاطعة وتطال   مسقوفتان

 .للزرع

 

 ١٢٦-٣لوحة 
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 ٢٠٤

وهو آخر أدوار القصر، ويقع فوق الحجرات الشرقية والجنوبية         ) ٥٣-٣ شكل: (ثالثالدور ال 

 عبر ثالثة من األدراج التـي       إليها رئيسية يتم الوصول     أجنحةثة  ويتألف من ثال  . للفناء الكبير 

 .تصعد من زوايا الفناء

 وتقع فـي الجـزء الشـمالي        : الشرقية )الدوائر(األجنحة   -

 عبر درج صـاعد     إليهاالشرقي للفناء الكبير، ويتم الوصول      

والذي ينتهي ببـاب    ) ١٢٧-٣ لوحة( األول غربا    ،باتجاهين

دي فيما يبدو فـوق مسـتوى الجنـاح         يؤمغلق بالحجر كان    

الشرقي المستقل، والدور األخير من هذا الجناح يتم الوصول         

ريـة  وتظهر فيه بعض الحـوائط الحج     ) st١( من درج    إليه

 باتجـاه الشـرق ثـم       ويصعد الدرج  .والقواطع المستحدثة 

ر ، في الجهة الغربية من الحضير تظه      ) م ٣,٢ X ٦,٣( )a( حضير علوي    إلىالجنوب ليصل   

 X ٤( )b( الشرق عند مدخل الدرج فتوجد حجرة تخديم صغيرة          إلى لحجرات مهدمة أما     آثار

، كانت تفضي    حجرة مهدمة  آثار الجنوب من الحضير تظهر      إلى. معقودة بقبو متقاطع  )  م ٢,٢

 ثالثي  وآخر لها شباك مزدوج يطل باتجاه الشمال        ) م ٦,٥ X ٦( مربعة الشكل ) c( حجرة   إلى

 .يطل على الفناء

يتم الوصول   ع في الزاوية الجنوبية الشرقية،     الدائرة األولى وتق   : الجنوبية )الدوائر( األجنحة -

 قواطع  وإضافة بناؤه   إعادةتم  ) g( موزع   إلى ويصل   ،من الفناء ) st٢( عبر درج صاعد     إليها

 ٩() h( الغرب من الموزع توجد حجرة مهدمة        إلى. جديدة، وله شباك ثالثي يطل على الفناء      

 ١٢٧-٣لوحة 
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X ( حجرة   إلى الشرق من الموزع فيتم الدخول       إلىأما  ).  م ٩f( )٨,٥ X إضـافة  تـم    ) م ٩ 

) e (مسـتطيل الشـكل    موزع   إلىبعض القواطع بداخلها وتفضي بدورها من الجهة الشمالية         

)٧,٥ X أمـا الـدائرة الثانيـة       . حجرة شرقية مربعة معقودة بقبو متقاطع      إلىيفضي  )  م ٢,١

والذي يـؤدي   ) st٣( عبر الدرج    إليهاوب الغربي للفناء ويتم الوصول       الجن إلىواألخيرة فتقع   

 أمـا ،  )j(، وحجرة جنوبية    )n،m،l( ثالث حجرات غربية     إلى يؤدي   ) م ٥ X ٥( )k(لموزع  

 آثـار و وفيها قواطع مضـافة    )  م ٨,٢ X ١١,٥( فتقع شرق الموزع  ) i( أكبر حجرات الدائرة  

 .هدم

 : مراحل التطور المعماري :رابعا

 زمن محمود بك عبد الهادي وإتمـام        إنشائهعبد الهادي منذ     آلل اي القصر على حاله مسكن    بق

 وهو يمثل في أغلبه بناء مـن حقبـة          .باسمهبنائه زمن ابنه عبد الرحيم والذي عرف القصر         

 عشر، ويظهر فيه بوضوح كافة      تاسعالقرن ال /  عشر لثرئيسية واحدة تعود ألواسط القرن الثا     

لبناء من صورة فوتغرافيـة     حد مراحل ا   ويمكن التأريخ أل   .ة له كقصر متكامل   األقسام المميز 

 -٣ شكل( ويظهر فيها القصر بوضوح      م١٨٥٧التقطت للمدينة من الجهة الجنوبية الغربية عام        

ويظهر بارتفاع دورين مكتملين، وهو ما يمكن اعتباره المرحلة األولى للقصـر التـي              ) أ٥٤

يعاود قصر محمود عبد     و .م١٨٥٩نابلس بعد سقوط عرابة عام      سبقت رحيل العائلة وسكنهم ب    

 ألحد فناني القرن التاسع عشر ممن رسموا        م١٨٨٥الهادي بالظهور ضمن لوحة رسمت عام       

 حد بعيد الوضع   إلىالمدينة، والذي يظهر اكتمال بناء الدور الثالث واألخير في صورة تطابق            

 . ني أن البناء استمر طوال هذه المدةمما يع)  ب٥٤-٣ الشكل السابق(الحالي للقصر 
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 يظهـر أن    إذثاري ودراسة تركيب المبنى طريقة إضافة وتراكب البنـاء،          ويظهر التحليل اآل  

تغييرات عديدة حدثت في الدور الثاني، فالقصر كان أكثر انفتاحا نحو الـداخل، الحجـرات               

الفناء الصغير، وكذلك   الغربية أعلى الفناء الصغير كانت عبارة عن رواق مفتوح مطل على            

الحال بالنسبة للرواق الشمالي للفناء الكبير والذي يتضح أنه كان مكونا من رواق مفتوح وأن               

 .  كان أكثر انفتاحاالفناءينالدرج الواصل بين 

 بالنسبة لتطور عمارة البناء وتغير وظائف المبنى عبر الزمن فيمكن االستدالل من عمارة              أما

كبير مثل يوما ما سالملك القصر، بحيث اتصل مع البوابة الرئيسية الغربية            المبنى أن الفناء ال   

بدرج صاعد يصل البوابة بالفناء حيث األواوين والمجالس في حين خصص الفناء الصـغير              

كحرملك القصر ومكان للتخديم، ويبدو أن الوظائف استبدلت في وقت متأخر وبعد أن بـدأت               

 مكان  إلى تعديالت به لتحويله     وإحداثتم تحويل الفناء الصغير     الملكية بالتفتت بين الورثة فقد      

فيما بدأ بزيادة الدوائر والحجرات في الفناء العلوي وتحويلـه          " ديوان للعائلة "للضيافة والحقا   

 وأزيلـت بعـض األدراج      وأغلقـت  دوائر سكنية، بحيث استحدثت العديد من األبواب،         إلى

القصر وأصبح المدخل الرئيسي للقصر مـن البوابـة   والمداخل، فانفصل الجناح الشرقي عن     

الشمالية، فيما تم سد الرواق الغربي الخارجي واستخدامه كمخـازن وتـم االسـتغناء عـن                

 .، كما حدثت تغييرات حول القصر فاختفت البساتين الخلفيةاإلسطبل

 وظائفـه    ونتيجة لتعاقب السكان عليه من الورثة فقـد تـداخلت          أما بالنسبة للمراحل الحالية   

 :وتغيرت استعماالته واختلطت وقد أمكن رصد عدة تغييرات حدثت على المبنى كما يلي
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 ،واإلسـطبالت  الـرواق الغربـي      إغالقمن أهم التغييرات في الدورين األرضي واألول         -

وتحويل وظائف بعـض    .  محال خارجية في الساحة األمامية للبوابة الغربية الرئيسية        وإضافة

 وتحويلها لحجرات، كما تم رفع جدران األروقة والممرات العليا باستخدام           قهاوإغالاألواوين  

 ).  ب،أ١٢٨-٣ لوحة(، وقد تم تعديل بعض الشبابيك بإغالقها أو تغيير نسبها "الكيزان"

بالنسبة للدورين الثاني والثالث فغالبية التغييرات في هذه األدوار تـتلخص بزيـادة عـدد                -

 العديد  وإضافةتحدثة، كما تم استغالل الحجم الكبير للحجرات بتقسيمها         األبواب والشبابيك المس  

وهناك العديد من العوامل الطبيعية التي أدت لحدوث        ). ب٥٤-٣شكل  (من القواطع والجدران    

 التـي أدت    األسـباب ومـن   . هدم في بعض جوانب القصر العلوية خاصة في الدور الثالث         

 والتي تركزت   اإلسرائيليتكررة من قبل االحتالل     لحدوث أضرار في القصر االعتداءات الم     

في فترة االنتفاضة الثانية وفيها تم استهداف القصر بقذائف مدفعيـة وقنابـل يدويـة وهـدم                 

  .بالجرافات

 القذائف التي وقعت في أرضية الفنـاء الكبيـر،          إحدىموقع  ) أ١٢٩-٣لوحة  (تظهر اللوحات   

-٣لوحـة   (ي الدور الثالث، أمـا اللوحـة         الحجرات ف  إحدىقذيفة أصابت   ) ب١٢٩-٣لوحة(

 تظهـر   )د١٢٩-٣ لوحة   (فتظهر الدمار الذي أحدثته الجرافات حول القصر، واللوحة         ) ج١٢٩

 ب١٢٨-٣لوحة  أ١٢٨-٣لوحة 
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 القذيفة التي وقعت وسط الفناء الصغير في أحد االعتداءات وأشدها على القصر والتـي               آثار

الي نقب جدار في مطلـع       أما اللوحتين التاليتين فهما على التو      .م٢٠٠٤حدثت في مطلع سنة     

 .الدرج الرئيسي، ثم نقب في جدار المقبرة العائلية مقابل بوابة القصر الشمالية

  
 ب١٢٩-٣لوحة  أ١٢٩-٣لوحة 

  
 د١٢٩-٣لوحة  ج١٢٩-٣لوحة 

  
 و١٢٩-٣لوحة  هـ١٢٩-٣لوحة 

وم بهـا بلديـة      التي تق  واإلصالحعمليات الترميم   ) ح-أ١٣٠-٣لوحة  (وتظهر اللوحات التالية    

 .أحد أفنية هذا القصرالمدينة حاليا في 
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 ب١٣٠-٣لوحة   أ١٣٠-٣لوحة 

 

 

 

 د١٣٠-٣لوحة   ج١٣٠-٣لوحة 

 

 

 

 و١٣٠-٣لوحة   هـ١٣٠-٣لوحة 

 

 

 

 ح١٣٠-٣لوحة   ز١٣٠-٣لوحة 
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 :مما سبق يتبين

مـن حيـث السـمات    يشارك قصر محمود عبد الهادي القصور الحاكمة األخرى في المدينة        

ولكنه . العامة كتعدد األفنية، وفصل الوظائف إلى سالملك وحرملك وأماكن تخديم وإسطبالت          

في نفس الوقت يمتاز بميله للتفرد وإظهار الفخامة من الخارج، كما ويمتـاز بالعديـد مـن                 

 السمات التي لم تتوفر في القصور السابقة، كاالنفتاح أكثر على الخارج من خـالل شـبابيك               

. واالرتفاع في البناء  " التعلّي"ثالثية متعددة في األدوار العلوية، وكذلك يظهر ميل واضح إلى           

 :كما وأظهر القصر المعالم التخطيطية والمعمارية التالية

 اختالف طريقة توزيع الحجرات في الدوائر، بحيث تؤدي حجرة إلى أخرى بالتتابع وكثرة              -

صور والمساكن التي تفتح حجراتها دوما ومباشرة علـى         استخدام الموزع، على غير عادة الق     

 .األفنية والحضران أو اإلواوين

 . استخدام أبعاد وارتفاعات جديدة للحجرات، حتى أمكن تحويل بعضها إلى مسكن كامل-

واستخدام أسلوب  .  كثرة استخدام الشبابيك الثالثية في معالجة الواجهات الخارجية والداخلية         -

وتجنب استخدام الـدرج الخـارجي      . ا كما في الرواق الغربي وكذلك داخليا      األروقة، خارجي 

ومن هنا يتبين   . الداخلي المخفي خلف ابواب مغلقة    " المالن"، والميل الستخدام الدرج     "المعلّق"

أنه منذ بداية منتصف القرن التاسع عشر للميالد، بدأت المساكن تأخذ منحى جديد يميل لتأكيد               

 . نحو الخارج، كما بدأت المخططات تظهر تداخال أكبر في الوظائفالفردية واالنفتاح
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 القاسمقصور آل  ٤:٢:٣

لفترة وجيزة جدا في الثالثينات من القرن التاسـع عشـر، وقـد بنـوا        نابلس   القاسمحكم آل   

 لقصرهم الرئيس في قرية بيت وزن المجـاورة         إضافةألنفسهم في نابلس اثنين من القصور       

 :وهذه القصور هي

 .م١٨٣٠/ هـ١٢٤٦: صر قاسم األحمد في بيت وزنق •

 .هـ١٢٥٠غير مؤرخ، انتقلت ملكيته آلل عبد الهادي عام  : قاسم األحمدقصر •

 .غير مؤرخ: أحمد القاسمقصر  •

من مساكنهم في نابلس قصر لقاسم األحمد والذي يقع في الجادة الغربية كما يظهر من وثيقة                

 :اآلنهـ، ولم استطع االستدالل عليه حتى ١٢٥٠بيع هذا القصر لحسين عبد الهادي عام 

وذلك المبيع جميع كامل النصف وقدره اثنا عشر قيراطا مشاعا في كامـل             "
الدار والصبانة المعمرة من الدار المرقومة الكاين ذلك البيع بـاطن مدينـة             
نابلس في الجادة الغربية الشهيرة بدار الشقرة شركة سعادة الشـيخ حسـين             

تحريرا في أحدى عشر يوما مضت مـن        ..... الحق الباقي عبد الهادي في    
 .٣٣٠"خمسين ومايتين وألف ١٢٥٠شهر جمادي االخر سنة 

. في الجهة الشمالية الشرقية خارج حدود البلدة القديمة       " مسكن أمين القاسم  " ولهم مسكن آخر    

 . يهأما القصر الموجود حاليا للعائلة فيقع في محلة القريون وهو ما سيتم التركيز عل

                                                           
 .١٨٢: هـ ١٢٥٠) ٩(سجل  ٣٣٠
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 ):قصر آل القاسم(قصر أحمد القاسم ) ١

 :الموقع العام والحدود

فـي   )٥٥-٣شكل   (قريونيقع القصر في محلة ال    

الجهة الجنوبية الشرقية منها على امتداد الطريق الجنـوبي      

ويمتـد  ) ١٣١-٣ لوحـة (المتفرع شرقا من ساحة التوتـة       

غرب على  -القصر طوليا على امتداد الطريق باتجاه شرق      

 مبـاني    والغـرب  ، ومن الشرق  الطريق السالكة ، يحده من الشمال     احة تقترب من الدونم   مس

الذي يصـل حاليـا     أما الجهة الجنوبية فتطل على البستان التابع للقصر          مجاورة في المحلة،  

 .حتى حد الشارع العام والذي يشكل الحد الجنوبي للبلدة القديمة

 :لقصراوصف 

 ، القصـر  "حرملـك  "ثلتم، وهو يتألف من جناحين شرقي       يتكون القصر من بناء من دورين     

 .، ولكل منهما بوابة منفصلة"الديوان"غربي يمثل السالملك جناح و

 :الدور األرضي

صفين من الصـنج     مدخلها عقد موتور مؤلف من     يعلو القصر من بوابة  " لديوان"يتم الدخول   

) ١٣٢-٣لوحة( فناء صغير    إلى دهليز معقود بسقف قبوي يؤدي       إلىالحجرية، يفضي المدخل    

 .وتحيط به عدة حجرات

 ١٣١-٣لوحة 
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 )١٣٣-٣لوحة  (فيتم من خالل بوابة     " الحرملك "إلىأما الدخول   

 مـدبب ويجاورهـا طالقـة       آخـر  موتور يعلوه عقد      عقد ذات

 فنـاء   إلـى  درج صاعد يـؤدي      إلىصغيرة، وتفضي البوابة    

مكشوف تحيط به مجموعة من األواويـن والحجـرات فـإلى           

-٣ لوحـة ( الدوائر العلويـة     إلحدىدرج صاعد   الشرق يوجد   

 ما يعرف بحجرة الحطب، أما      إلى، يجاوره مدخل يفضي     )أ١٣٤

 إلـى يفضـي   ) ب١٣٤-٣ لوحـة  (إيواناالجهة الجنوبية فتحوي    

 إلـى  يمكن الوصـول     اإليوانحجرة مجاورة، والى الغرب من      

 كانت تستخدم لمبيت الخدم واألخرى كمطـبخ        أحداهاحجرتين  

الجهة الغربية للفنـاء تحـوي بعـض        ). ج١٣٤-٣ةلوح(للقصر  

الحجرات والمرافق ويقع في زاويتها الشـمالية الغربيـة درج          

 ج١٣٤-٣لوحة  ب١٣٤-٣لوحة أ١٣٤-٣لوحة 

 ١٣٣-٣لوحة 

 ١٣٢-٣لوحة 
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  .صاعد نحو الدور العلوي

 األسر لتتالءم واحتياجات    إضافتهاوالجدير ذكره أن كثيرا من جدران الطوب والقواطع تمت          

 .التي تقطن بالمكان

  :الدور األول

 الـدائرة الشـرقية     ، شرقية وغربية  )دائرتين(جناحين   من   )٥٦-٣شكل  ( الدور األول    تكوني

 من الجهة الشرقية للفناء من خالل درج        إليهاوتحوي علّية القصر الرئيسية حيث يتم الوصول        

يطل على الفناء والى الجنوب منه حجرة       _ تم سقفه حاليا  _ حضير مكشوف    إلىصاعد يؤدي   

 الغرب  إلىج كان يصعد باتجاه السطح، وتفضي       تستخدم اليوم كمرافق ويبدو من زاويتها در      

 الجهة الشمالية من الحضير فتتكون من حجـرة         أمالحجرة مربعة ذات سقف قبوي متقاطع،       

بالبالط الخزفي وتطل غربـا     ) أ١٣٥-٣لوحة  (مستطيلة ذات سقف قبوي متقاطع مبلّطة حاليا        

) ب١٣٥-٣لوحة(ون  على فناء القصر من خالل شبابيك مزدوجة تحمل زخارف دائرية وصح          

 ).ج١٣٥-٣لوحة(تعلوها طالقات صغيرة 

 ج١٣٥-٣لوحة  ب١٣٥-٣لوحة  أ١٣٥-٣لوحة 

كانت تؤدي لحضير   رج الشمالي الغربي للفناء، و    الدائرة الغربية يتم الصعود لها من خالل الد       
 مـسقف قبوي مروحي تذو  صغير شمالي إيوانيجاور الدرج . تم سقفه حاليا بسقف مستوي
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  د،هـ١٣٦-٣لوحة   ب،ج١٣٦-٣لوحة  أ١٣٦-٣لوحة 

 آل واجهته األمامية وتجاوره في الجهة الغربية مقصورة القصر، ويروي الساكنين من             إغالق

 .رميدي يبنى في نابلسق بناء بسقف أولالقاسم أن هذه المقصورة هي 

لوحة (ستطيلة الشكل، أرضية الحجرة من البالط الخزفي        وتتألف هذه المقصورة من حجرة م     

-٣لوحة  (أما سقفها فيعتبر مثاال فريدا في المدينة وهو من الخشب وتظهر اللوحات             ) أ١٣٦-٣

تفاصيل هذا السقف، تطل المقصورة من جهاتها الشمالية والغربية والجنوبية على            )ب، ج ١٣٦

والتي تبين الشبابيك    )د١٣٦-٣لوحة   ( اللوحة دة كالتي تظهر في   الخارج من خالل شبابيك مفر    

لزيادة خصوصية المكان   " الكيزان"، كما ويبدو استخدام     "السالملك"الجنوبية المطلة على فناء     

 .)هـ١٣٦-٣لوحة (

 مـن   وأرضـيتها الجهة الجنوبية تحوي ثالث حجرات متسعة تحوي جدرانها خزائن حائطية           

زينـت  " ركـب "أسقفها القبوية فهي مرفوعة علـى        أماتشكيالت مختلفة من البالط الخزفي،      

، ولهذه الحجرات شبابيك مزدوجة ذات عتب مستقيم تطل         )أ،ب١٣٧-٣لوحة  (بصحون خزفية   
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 ١٣٩-٣لوحة   ١٣٨-٣لوحة 

كما تم فتح باب شرقي فـي       ،  )١٣٨-٣ لوحة( القصر   أفنيةعلى  

ويمكن  . الدائرة الشرقية سابقة الذكر    إلى الحجرات يؤدي    إحدى

لخارج من خالل باب يؤدي      ا إلى الحجرات   إحدىالوصول من   

 ).١٣٩-٣ لوحة( البستان والذي يحوي في وسطه نوفرة إلى

 

 أ، ب١٣٧-٣لوحة 



 

 ٢١٨

 :الفصل الرابع

  نابلس الحكام فيالمعمارية والزخرفية لقصور واإلنشائيةالعناصر 

 
  قبر يوسف–نابلس من الشرق 

 
 "شعوبطبائع العمران البشري هو أحسن الوجوه وأوثقها التي یقرأ على صفحتها تاریخ ال" 

  ابن خلدون
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  نابلس الحكام فيالمعمارية والزخرفية لقصور واإلنشائيةالعناصر 

يتشكل الطراز المعماري للقصور من مجموعة من المفردات أو العناصر تجتمع معا بطريقة             

فيها من الذوق الفني ومراعاة النسب المرتبطة بعضها ببعض مكّونة الشكل المعماري للقصر             

 والمعمارية أوال ثم يأتي دور الزخرفة والحليات ثانيـا          اإلنشائيةالعناصر  وهذه العناصر هي    

 المنتمي  ٣٨٩"البنّا"سواء كانت هندسية أو نباتية، واجتماعها معا يتبع ذوق وأسلوب المعماري            

 حقبة ما، مع ضرورة التركيز على النسب والتي تلعب دورا كبيرا في عمارة القصـور                إلى

 .اإلسالمية

  النشائيةالعناصر ا ١-٤

 بأساليب بنـاء القصـور       العناصر االنشائية  تتمثل

، وتشترك القصـور    اإلنشاءوالمواد المستخدمة في    

 الموروثة  اإلنشاءكغيرها من األبنية بنفس خطوات      

-٤لوحة  ( كما يظهر من اللوحة      .عبر قرون طويلة  

 : مستويات على عدة ور ويكون بناء القص.والتي تظهر جانبا من قصر النمر الكبير) أ١

) مسقوفة (مغطاةمستوى الدور األرضي ويلتف حول مجموعة من األفنية وغالبية هذا الدور            

Solid        بأسلوب " ركب" بدون زوايا    سميكة، ويبنى الدور األرضي بحيث تكون جدرانه قائمة و

ويكون الدور التالي بعكسه فيغطى أقلـه ويبقـى         . وذلك لضمان تحمل الثقل   " األنبوب"يدعى  

و العليات كـدور علـوي،      أ المقاصير   إليه على شكل حضائر، وتضاف      Voidمفتوحا  أكثره  

ـ         ": التكنة"والتي تبنى بأسلوب معروف باسم       ار وهو أن تبنى الغرفة بسقف خفيف مـن الفخ
                                                           

 .الدراج االلفاظ التقليدية للمواد أو عمليات االنشاء واملستخدمة يف املوروث الشفوي منذ عقود خلت" " سيتم استخدام اشارة  ٣٨٩

 أ١-٤لوحة 



  نابلس احلكام يفاملعمارية والزخرفية لقصور واإلنشائيةالعناصر :الفصل الرابع

 ٢١٩

 ويسقف أغلبها على شـكل      ألربعةايمكّن عقدها بكسح الزوايا     وتكون جدرانها رقيقة نسبيا، و    

ة األفضل مـن ناحيـة      ويتبع موقع العلية الجه   . قبة

) ب١-٤لوحـة   ( وتظهر اللوحة    .واإلطاللةالتوجيه  

 .علّية في قصر حسين عبد الهادي

وبناء القصر بهذا األسلوب هو ما يمنحـه النسـب          

التي تجعله يبدو من الخارج كقلعة حصينة فيما يبدو         

 . من الخارجوإنسانيةمن الداخل أكثر انخفاضا 

 :مواد البناء  ١:١:٤

 :رة والرخام والفخار وخلطة القصارة الكلسيةوهي الحجا

 :الحجارة ♦

مثاال من قصـر النمـر      ) ٢-٤لوحة  (تظهر اللوحة   

، ومعظم البيوت فـي     يظهر طبيعة البناء بالحجارة   

نابلس مبنية من الحجارة البيضاء التي تستخرج من        

 . خاصة مقلع جبل جرزيم القديم٣٩٠مقالع الجبلين

 ة المنحوتة والجص وأسقفها القبة المعقود     ارباألحجبيوت نابلس كلها مبنية     "
 ٣٩١وليس السقف من الخشب هناك بمعهود

 
 : كان بأنواع مختلفة فمنها الحكامواستخدام الحجارة في قصور

                                                           
 .:٢٣، ١٩٨٤دروزة  ٣٩٠
 .٢١٠ :١٩٦٢ النابلسي٣٩١

 ٢-٤لوحة 

 ب١-٤لوحة
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بار حيث ينقش جيدا ويلحم ما بينه بـالطين         آل حجر المواسي ويستخدم في األساسات وا      -

األحمر وهذا يعطي التركيبة مناعـة  مع كسر الفخار    ) الرماد(المجبول بالكلس والقصرمل    

 .ضد تسرب الماء

يستعمل في العقد عند بناء األسـقف       ) حجر كلسي طري خفيف الوزن    ( الحجر الرياشي    -

بحيث توضع الحجارة على األوتار كعظم السمكة حتى تتالقى بحجر الوسـط والمسـمى              

 ".الغلق"

 .بليط أرضيات األفنيةويستخدم في بناء التحصينات وكذلك في ت:  الحجر السلطاني-

 ويستعمل مع طينـة الكلـس والقصـرمل          في القصور  ويندر استخدامه :  الحجر الناري  -

 ".الوجاق"غالبا عند بناء األفران والمطابخ 

 من آثار دارسة واستعماله من جديد فـي         إحضارهوهو إعادة استخدام، يتم     :  الرخام  ♦

 .  المستخدم في شادروان قصر النمر، ومن أمثلته الرخامالتبليط حول البرك والنوافير

وهي المستخدمة فـي    : األنابيب الفخارية  ♦

 أنها استخدمت في    إال الحمامات العامة،    أسقف

األولى عند بناء   : القصور الحاكمة في حالتين   

سقف العلية وذلك لتخفيف الوزن علـى أنهـا         

والثانية عند بنـاء الكيـزان      . تغطى بالقصارة 

 محيط السطح وتستعمل لتوفير الخصوصية لصحن الـدار         وهو أنابيب فخارية تصف في    

 .في حرملك قصر طوقان" الكيزان"استخدام ) ٣-٤لوحة ( كما يظهر في اللوحة

 

 ٣-٤لوحة 
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  :طريقة البناء  ٢:١:٤

" البنّـا "، ثم ينفذ العمل من قبل       "النقّاش"و" الحّجار"تشمل أعمال البناء بالحجر عدة حرف منها        

بأعمال األرضيات وهكـذا،    " المبلّط"المياه للموقع، ويقوم    " نواتيالق"، ويجلب   "الفعلة "هويساعد

، وقـد   ٣٩٢الحّجار والبنّاء والنقّاش  :  وهم  بناء بارعين في صنعتهم    معلمووقد عرف في نابلس     

 معرفتهم الموروثة فـي     البناءونوقد استخدم   . ٣٩٣ مكانة هامة في السلم والحرب     للبناءينكان  

 :ت المأخوذة من الذراع المعماري ومن مضاعفاتهبناء قصور نابلس كمضاعفات الوحدا

 . ذراع١٥الحبل المعماري ويعادل  -

 ٣ =الحبـل   ( أذرع   ٥المنساس ويعادل    -

 ). منساس

 سـم، ومـن     ٧٥الذراع المعماري وهو     -

 : أجزائه/وحداته

ويسمى القدم  ) سم ٢٥(المدماك الحجري    -

 .أحيانا وهو ثلث الذراع

اييس بمقارنتها بمقيـاس المتـر، وهـي جميعـا مـن            هذه المق ) أ٤-٤لوحة  (وتظهر اللوحة   

وأخيرا الحبل المعماري   ) م٣,٧٥(والمنساس  ) م٠,٧٥(، ثم الذراع    )م٠,٢٥(مضاعفات المدماك   

 ).م١١,٢٥(

 

                                                           
 )١٠٦ : ٢، ج١٩٧٥النمر  ( مئذنة جامع الساطون و تلميذه أمحد خلف باين مئذنة فاطمة خاتون جبنني ومن أشهر البنائني أمحد الصروان باين٣٩٢
 ٢،ج١٩٧٥النمر  (فهم يبنون التحصينات أو يهدموها عند اهلجوم كما حدث عند هدم عرابة بعد حصارها" الفعلة" وهم من أهم مالحق اجليش ويسمون ٣٩٣
 :٨٦(. 

 أ٤-٤لوحة 
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 :أما بالنسبة لطريقة البناء فقد تبعوا الخطوات التالية

طبقـة  " (بليز" بالتأسيس للجدران على أرضية صخرية أو        البناءونيقوم  : بناء األساس  •

، ويكون حجر األساس من الحجر المواسي الضخم والطـين          )متماسكة يجري عليها الماء   

تركيب هذه  ) ب٤-٤لوحة  ( وتظهر اللوحة    المجبول بالكلس والتراب ويجعل بعرض كبير،     

 ما بينها بالجص    ويمأل" مالة" صف المداميك بشكل متوازي بما يسمى         حيث يتم  األساسات

وهو ماء عكر يؤخذ من زيـت       " الزوبار"لط معا باستعمال ماء     حيث يخ " الركة"والحصى  

 مـن أن قصـور      البنـاءين المعاصر، وربما هذا هو تفسير ما يتناقله العامة في أهـازيج            

األغنياء تبنى بالزيت حيث أن هذه التقنية تدل على غنى وقدرة المالك على تـوفير هـذه                 

 .النوعية من المواصفات

هر األسـاس   بعد أن يظ  :  بناء الجدران   •

عن سطح األرض يبنى الجدار من الخارج       

وأما الداخلي  " مالة براّنية "بالحجر المنقوش   

فمن حجارة منحوتة أو غيـر     " مالة جوانية "

منحوتة تغطى الحقا بطبقة من الكلس، وما       

، ويسمى عـرض الجـدار   "الركة"سم تمأل بكسر الحجر والطين والكلس     ٧٠ الى   ٦٠بينهما  

 ".كّليل"الكلي 

قام في الجدران من الداخل أقواس غير نافذة تستعمل كخـزائن، كمـا وتخـرج منهـا                 وت

وهـو  " الوجاق"أما جدار المطبخ فيبنى فيه      . وهي مشربيات من الحجر   " الكشك"المشّرفات  

ويتخلـل بنـاء    .  السقف أو نافذة فـي الجـدار       إلىقوس في الجدار ينتهي بمدخنة صاعدة       

 ب٤-٤لوحة 
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الداخلية والنوافـذ   الجدران بناء البوابات واألبواب     

 أنواع الحجر المنحوت ليوضع     أفضلويختار لها   

على جانبي فتحة الباب أو النافذة، أما أعالهما فهو         

على عدة أشكال منها العتب المستوي أو المـدبب         

وتبنـى  . والموتور والتي سيأتي تفصيلها الحقـا     

ورة في األغلب،  وهي    أو ثالثية وهي ذات أقواس مستوية أو موت       النوافذ مفردة أو مزدوجة     

  بسـتان   علـى  أو ويظهر االهتمام بالنوافذ المطلة على األفنية        واالستطالة الضيق   إلى تميل

 لتركيـب وحسـاب القـوس       اإلعـداد وتدعى عمليـة    .  أكثر من النوافذ الخارجية    القصر

نوافـذه  _ لنابلسـي احاليـا   _قصر القاسم القديم    ) ج٤-٤لوحة  (، وتظهر اللوحة    "الجرجرة"

 . ومدخله ذو العقد المدببTrifoildثية العقد الثال

تشتمل عملية البناء نقش الحجارة وغالبية الحجارة خشنة الملمـس مـع            : أعمال الحجر  •

اهتمام خاص بتمييز الحجارة أعلى الفتحات وجوانبهـا وفـي الجـزء العلـوي للقصـر                

اء المتالحق في    عمليات الترميم المستمرة عبر عقود والبن      أن إهمال، ويجب عدم    "الكرنيش"

القصور أحدث تغييرات على ملمس الحجر ولونه وحجمه أحيانا وعـرض الكحلـة بـين               

 .المداميك

 حيث تصنع مكونات    ،تجلب المواد المكونة للقصارة عادة من القرى المحيطة       :  القصارة •

رماد ناتج عن حرق الحطب فـي الحمامـات         " (القصرمل"القصارة األساسية وهي الشيد و    

وقد استخدمت القصارة فـي     .  أخرى حسب مكان استخدامها    إضافيةخلط بمواد   وت) العامة

 سم ومن الخـارج أحيانـا، كمـا         ٢من الداخل بسماكة تصل في المتوسط        كسوة الجدران 

 ج٤-٤لوحة
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 خلطة من الرمـل     إلىللعزل، ويتم اللجوء    وتستخدم في التبليط كمونة أو في كسوة السطح         

ن المبنية  أو التربة الحمراء والكلس لتغطية الجدرا     

من الحجارة غير المنتظمة وتظهر بعض آثارهـا        

، وتبدي اللوحـة    في أسوار البساتين في القصور    

استخدام القصارة كعنصر زخرفـي     ) ٥-٤لوحة  (

 .في إحدى غرف حرملك قصر طوقان العلوية

 يتم صفها على شـكل      ،وأغلبها القبو المتقاطع البسيط ويبنى بمد أوتار حجرية       :  األسقف •

 الدعامات من الزوايا بشكل قوسي ألعلى حيـث يقـع           أوكة وتنطلق من الركب     عظم السم 

خفيفة الوزن مع خلطـة كلسـية       " رياشي" وتعبأ األسطح بين األوتار بحجارة       ،حجر الغلق 

لتأخذ الشكل القبوي المتقاطع من الداخل ثم يمأل فوقها باألتربة وكسـر الحجـارة حتـى                

 أمـا السـقف المسـطح      ،و الكروية بـدون رقـاب     وهنالك أيضا القبة الموتورة أ    . السطح

.  ترميم بعض غـرف القصـور      أووالقرميدي المائل فقد انتشرا الحقا واستخدما في زيادة         

 إلـى ربما ألن غالبية الغـرف ال تحتـاج         _هو أمر نادر    فستخدام القبو البرميلي    بالنسبة ال 

ف التخـديم   وإن لوحظ استخدام هذا القبو في تسـقيف بعـض غـر           _ استطالة في نسبها  

 أنواع التسقيف المستخدمة في القصور وطريقة تحميلها مع         )١-٤شكل   (ويظهر. الصغيرة

أما تحميل األسقف فيعتمد أساسا على ارتبـاط بدايـة           .أمثلة مختارة من القصور الحاكمة    

وله أهمية خاصة عند دراسة     " ركبة"العقد باألكتاف سواء كان مرتبطا مع الحائط أو بروز          

 أمـا مـن     ،وبعد االنتهاء من عقد السقف يتم قصارتها من الـداخل          .رتفاعاتالنسب واال 

 ٥-٤ لوحة



  نابلس احلكام يفاملعمارية والزخرفية لقصور واإلنشائيةالعناصر :الفصل الرابع

 ٢٢٥

الخارج فيتم فرش طبقة من خليط من الكلس والقصـرمل وكسـر الفخـار بمـا يسـمى                  

 ".بربريقة"

في بداية الفترة العثمانية وبالتحديـد      : رصف األرضيات  •

القرن السادس عشر للميالد كانت أرضيات الغرف عبارة        

 تسـتخدم ا فـي حـين      ،كل جيد شوصة ب عن مونة مرص  

 وهي شـبيهة    ،لرصف أفنية القصور  " السلطانية"الحجارة  

بتلك المستخدمة في رصف الطرقات، ولكن مع ظهـور         

التركية ظهرت تبليطات األرضيات للقصور بأنواع مختلفة        البالط الملون خاصة في الفترة    

أرضية فناء قصر حسين عبـد  ) أ٦-٤لوحة  (، وتظهر اللوحة    منها البالط الحجري والملون   

 ويمكن تصنيف األرضيات الموجودة     .الهادي الحجرية وتبليط أحد االيوانات بالبالط الملون      

 :حاليا في القصور الحاكمة كما يلي

يقطع بلون واحد بشكل مستطيل وكلمـا       :  الحجري  البالط -

" مونة"زاد حجم القطعة كلما زادت سماكتها، وتوضع فوق         

رصفها فوق طبقة سـميكة مـن التربـة         ولكن الغالب هو    

وتصف هذه الحجارة بتشكيل بسيط     . الناعمة المدكوكة جيدا  

أرضـية  ) ب٦-٤لوحة  (اللوحة    وتظهر . وأحيانا األواوين  وتستعمل لتبليط األفنية والممرات   

 . طوقان آغافناء قصر

 أ٦-٤لوحة 

 ب٦-٤لوحة 
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 ،وتحضر بشكل مربعات تقطع قبل حرقها     : الملونالبالط   -

 إدخـال  ويمكن   ، والصدف وغيره  حوي الفخار المطحون  وت

 حيث يتم رصـفها     وتوضع على مونة خاصة   .  عليها األلوان

لتكّون تشكيالت متنوعة، وقد نزع السكان إلى تمييـز كـل           

) ج٦-٤لوحة  (اللوحة    وتظهر .حجرة بتشكيل وألوان مختلفة   

) د٦-٤لوحـة  (اللوحـة   القاسـم، و  قصرحجرة منأرضية  

ن عبـد الهـادي      سليما  قصر إحدى حجرات أرضية  تظهر  

 ".حبس الدم"

 ".األود"أو ستعمل عادة للمطابخ وت:  أرضية القصارة-

 

 وقد استخدم الخشب في الشبابيك واألبواب       ،وهي أعمال تكميلية  : أعمال الخشب والحديد   •

في األقفال والمسامير وحديـد     استخدم  ، أما الحديد ف    واألسقف المستوية  والخزائن والطوبار 

 اسـتخدام الحديـد   ) أ،ب٧-٤لوحـة   (، وتظهر لوحة     وفي األدوات  ب األبوا وأيديالحماية  

، ويظهر استخدام الخشب في األسقف       في بوابة قصر محمود عبد الهادي الرئيسية       والخشب

لوحة (، ومقصورة قصر القاسم     )ج٧-٤لوحة  (المستوية كسقف مقصورة قصر طوقان آغا       

 . )د٧-٤

 د٦-٤لوحة 

 ج٦-٤لوحة 
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 د٧-٤لوحة

 أ٧-٤لوحة

 ب٧-٤لوحة  ب٧-٤لوحة
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 العناصر المعمارية ٢-٤

ر من التفاصيل والمفردات المعمارية والتي تتنوع في مقاييسها ونسبها          تشترك القصور في كثي   

كالعقود والقباب والفتحات من أبواب وبوابات وشبابيك مزدوجة ومفردة وثالثيـة وطالّقـات             

  وفي هذا الجزء من    .التي أعطت قصور نابلس طرازا مميزا     المعمارية  وغيرها من العناصر    

نسبها في القصور الثالثة الرئيسية التي تم التركيز عليها         و  العناصر الفصل تم تحليل ودراسة   

  .في الفصل الثالث

 :ومن أهم هذه العناصر

 :المداميك •

 مادة البناء الرئيسية في القصور هي الحجر الطبيعي كمـا           نإ

 أجزاء متقاربة في األبعـاد      إلىسبق ذكره، وتعد بعد تقطيعها      

 المطلوب ثـم    وبمقاييس معينة بحيث يتم تهذيبها وتدق حسب      

تصف في صفوف أفقية تدعى مداميك وهي تستخدم ليس فقط          

 كوحدة قياس تحدد االرتفاعات من      وإنماكشكل مميز للجدران    

رئيسيا عند دراسة النسب في القصور، وتظهر المداميك سـمات           تكرارها، وهي تلعب دورا   

ريبة مـن المربـع   تبدو مداميك واجهة المدخل بنسب ق) ٨-٤ لوحة(متشابهة ففي قصر النمر     

 وعبـد   وبحلول دقيقة ومنتظمة وكذلك الحال في قصـر طوقـان         " زملة"مدقوقة جيدا وبدون    

 .الهادي

 

 

 ٨-٤لوحة 
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 : العقود •

، وقـد   اإلسالمية مر العصور    تعتبر العقود الميزة المعمارية األولى في عمارة القصور على        

ما ويعطـي جمـاال     اعتمد بناء القصور على استخدام العقود ألنه يوفر قوة تحمل األسقف ك           

معماريا، ولدى دراسة قصور نابلس العثمانية والتي بنيت حتى الربع األخير من القرن التاسع              

 لألسقف كـان علـى عقـود        اإلنشائيعشر نجد أن التحميل     

مـع   بقبوات أسفلها أكتاف تعطي درجة تحمل كبيرة لألسقف       

 والعقود في القصور نوعـان،      .الحفاظ على الشكل المعماري   

أنـواع العقـود    معمارية، أمـا    -إنشائية وعقود إنشائية  عقود  

 العقد المدبب ذوو المركـزين     و "المدبب"العقد   فهي    للقصور اإلنشائيالمستخدمة في التحميل    

أما العقود  . من فناء السالملك في قصر النمر     ) أ٩-٤لوحة  (كما يظهر في اللوحة     ) المخموس(

ـ    فهي متمثله    اإلنشائية-المعمارية واع الفتحـات كالبوابـات واألبـواب الداخليـة        في كافة أن

، وتبين دراسة هذه الفتحات بأنواعها اسـتخدام العقـود          )ب٩-٤لوحة   (والشبابيك والطالقات 

 : في القصورالتالية

o العقد المستقيم. 

o العقد الموتور. 

o العقد الدائري ذو المركز الواحد. 
o العقد المثلث. 

o العقد البصلي. 

o نالعقد المدبب ذوو المركزي . 

o العقد المرتد المدبب. 

o  المدبب"العقد المخموس:" 

 ب٩-٤لوحة 

 أ٩-٤لوحة 
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 خمس أقسام   إلى األكثر انتشارا ويتكون من عقد بمركزين تقسم فيه المسافة           العقد المخموس و

هذه النماذج مع توضـيح النسـب       ) ٢-٤شكل  ( ويظهر الشكل    . ويليه العقد الموتور   ،متساوية

 واجهـات الخارجيـة والداخليـة      وهي نـاتج دراسـة الفتحـات فـي ال          ،الخاصة بكل منها  

، ويتضح منها استخدام العقد المستقيم والموتـور لفتحـات          للقصورالثالثة التي تمت دراستها   

في فتحات الشبابيك وعقـود األواويـن،    والمدبب بأنواعه  مخموس، واستخدام العقد ال   األبواب

 .لحائطية في عقود الخزائن ا والثالثيالعقد األوغي والمدبب والبصليكما استخدم 

 ":البانوهات "اإلطارات •

بشكل أقل  " البانوهات "اإلطارات العمارة العثمانية    استخدمت

مما كان معروفا في العمارة المملوكية، وقد اسـتعملت فـي           

في بعض المواضع وبطـرق مختلفـة       " بيوت الحكم "قصور  

 اإليـوان  إطـار  حول االيوانات كما فـي       اإلطارات: منها

 ايوانات سـالملك    وإطاراتقان  الجنوبي لسالملك قصر طو   

واستخدمت أيضـا    .)أ١٠-٤لوحة   (قصر عبد الهادي محمود   

 على الواجهات كما في الواجهات الجانبية لبوابة قصر النمر         

 أو حول الشـبابيك خاصـة فـي القصـور           )ب١٠-٤لوحة  (

 .المتأخرة كما في قصر محمود عبد الهادي وقصر القاسم

 : الكوابيل •

 وقد استخدم بشكل جميل في عمـارة        ، من بروز  هتخدم ليحمل ما فوق    اس إسالميوهي عنصر   

واستخدم في أماكن أخرى مثل نهاية رجل عقـود         ) ١١-٤ لوحة(قصر طوقان لحمل األدراج     

 أ١٠-٤لوحة 

 ب١٠-٤لوحة 



  نابلس احلكام يفاملعمارية والزخرفية لقصور واإلنشائيةالعناصر :الفصل الرابع

 ٢٣١

 قصر حسين   إيوانبعض األيوانات وأسفل القرميد كما في       

عبد الهادي وفي جوانب بوابات القصور كحلية معماريـة         

ومن أمثلته كـابولي ربـاعي       ة،وأسفل المشربيات الحجري  

مكون من ثالث مداميك ذات حجارة نصف دائرية ويعلـوه       

مدماك علوي مستوي ويقع في قصر عبد الهادي المعروف         

ماهر أسفل بلكونة داخليـة مطلـة       حاليا باسم منزل الشيخ     

على الفناء، وتوجد أمثلة مشابهة من مدماكين في قصر محمود عبد الهادي وقصر حسين عبد               

 .هاديال

 : األعمدة •

 ي وقصـر  القاسـم األول  في المتأخرة منها مثـل قصـر  إاللم تستخدم األعمدة في القصور     

في قصر  رواق  ، كما ظهر في واجهة       وكعنصر جمالي لتزيين الفتحات    ٢، والنابلسي ١يالنابلس

 .سليمان عبد الهادي

 :األسوار •

 جدت حول البساتين التابعـة    شكلت واجهات القصور بديال عن األسوار التي تحدد الملكية وو         

 كثيرا بتزيينهـا    يعنىلم   و للقصر مثل بستان النمر وبستان طوقان وبستان حسين عبد الهادي         

 كانت لحجب الرؤيا الخارجية، وفي قصر طوقان تظهر أسوار تحيط بفنـاء السـالملك               وإنما

الحديد وكانت  أما األسيجة فوجدت عند األدراج وهي من        ". مرامى السهام "وتعلوها الطالّقات   

 المتروكة فـي الحجـر، وربمـا كانـت األسـيجة            اآلثارتوضع طوليا حسب ما تدل عليه       

 .الحالية تقليدا للقديمة" الدرابزينات"

 ١١-٤لوحة 
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 ":التصوينات"الكرانيش  •

 :أعلى واجهات القصر وهي" للتصوينة"ظهرت في قصور نابلس ثالثة أشكال 

 كل  ويتشكل من طبقة أو طبقتين أو أكثر،      :  الكيزان -

منها مكونة من مثلثات مشكلة من ثمانية صفوف مـن          

الجرار الفخارية المفتوحة من الجهتـين علـى شـكل     

مصفوفة تبدأ من القاعدة بثماني جرار ثم سبعة ثم ستة          

. وصعودا حتى الجرة المفردة على رأس المثلث وهكذا       

ويالحظ استخدامه في حرملك قصري طوقان ومحمود       

مما يعكس االعتقاد بأنه وجد لتوفير الخصوصية بزيـادة ارتفـاع            )أ١٢-٤ لوحة(الهادي  عبد  

األسطح وذلك باستخدام مواد بناء خفيفة كالفخار، كما        

 .وتسمح الفتحات بمرور الهواء وعدم حجبه

 الجدار أو الواجهة بصف إنهاءوهو : الكرنيش البسيط  -

بارتفاع نصف مدماك، وقـد يـتم نقشـه         ة  من الحجار 

 .)ب١٢-٤ لوحة( في قصر النمربطريقة خاصة كما 

وظهر فقط في أقدم قصـور      :  الكرنيش ذو الحليات   -

نابلس وهو قصر النمر وهو علـى شـكل زخرفـة           

هندسية من المقرنص ذوو حطة واحدة ويوجد فـوق         

كمـا  " منزل الشـافعي  "الجزء العلوي المعروف بإسم     

 .  )ج١٢-٤لوحة  (وظهر أعلى البوابة على شكل حلية زخرفية متكررة منقوشة في الحجر

 أ١٢-٤لوحة 

 ج١٢-٤لوحة 

 ب١٢-٤لوحة 
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 :الفتحات •

تكـون صـغيرة ونسـبتها      _ على تنوعهـا  _ يمكن القول أن الفتحات في القصور        بشكل عام 

 ثالثـة   إلـى  حسب الوظيفة     الفتحات ويمكن تقسيم . عمودية وهي مستطيلة الشكل تنتهي بعقد     

 . أقسام هي األبواب والنوافذ والطالقات

 مجمـوعتين وهمـا األبـواب الخارجيـة         إلىب  يمكن تقسيم األبوا  :  األبواب والبوابات  - أ

 .واألبواب الداخلية" البوابات"

وتتسم بالفخامة والعناية بالزخرفة ويعلو     :  بوابات القصور  -

 وفوقه عقد مدبب    Segmentalفتحة الباب عادة عقد موتور      

Pointed     وتكـون البوابـة    .  أو مجموعة من العقود المدببة

واجهـة وتحفهـا مـن       الداخل عن مستوى ال    إلىمتراجعة  

 وتعلو البوابة بعض الزخارف فوق العقد       ،الجانبين مكسلتان 

 .المقابلة بوابة قصر النمر كمثال على ذلـك       ) ١٣-٤لوحة   ( اللوحة ، وتظهر أو على الجوانب  

 ويكون ضمن الباب الكبير فتحـة صـغيرة         ،أما األبواب فتصنع من الخشب المصفح بالحديد      

 بينما يفتح الباب الكبير فيسمح بدخول الحيوانـات  ،إلنساناوهي تسمح بمرور   " خوخة"تسمى  

وتثبت دفة الباب من األعلى واألسفل بحيث تكون هناك قطعة بارزة مـن الخشـب               . المحملة

الملبس بالحديد عند طرفي الباب بحيث يدخل كل طرف في حلقة من الحجر توجـد أعلـى                 

 .وأسفل طرفي البوابة

وهي قليلة العرض   . ى األفنية الداخلية أو تربط بين الغرف      وهي تطل عل  :  األبواب الداخلية  -

 سم وارتفاعها ال يتجاوز المترين، وتنتهي بعقد موتور أو عقـد            ١٢٠ إلى ٨٠ تتراوح بين    إذ

 ١٣-٤لوحة 
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تغلق بأبواب خشبية   و.  زخارف بسيطة   وتعلوه Flat-Arcمستقيم  

ويوجـد  ،  من درفة واحدة في العادة مثبتة بنفس تقنية البوابـات         

 .لوق خشبية مثبتة بالمساميرلبعضها ح

وفي هذه الحالة استخدمت المفاصل الحديديـة لتثبيـت البـاب           

أحد األمثلة المتبقية مـن     ) ١٤-٤لوحة  (وتظهر اللوحة   . بالحلق

 األبـواب  )٣-٤شكل  (ويظهر الشكل   .قصر حسين عبد الهادي   

 أن  توضـح  والتي   ،الداخلية والبوابات الخارجية للقصور الثالثة    

ائدة هي األبواب المفردة التي يخلو محيطها من أية فتحات معمارية مكملـة، وان              األبواب الس 

 . قصر عبد الهادي ينفرد باستخدام أبواب داخلية تعلوها أو تجاورها طاقات مكملة

 فـي   ٢:١تأخذ الشـبابيك بنسـبة      : النوافذ والمشربيات _ ب

، وقد تأتي    موتور أو مخموس   أوغالبيتها وتنتهي بعقد مستقيم     

شـكل  (بنسب أخرى تم حسابها وتسجيلها بالتفصيل في الشكل  

، وفيه يتضح أن فتحات الشبابيك تأتي بتكـرار معـين           )أ٤-٤

، ويظهـر الشـكل     ثالثيالمزدوج أو   المفرد أو   الشكل  وهي ال 

 وفيما تكاد قصـور     .أمثلة من القصور الثالثة   ) ب٤-٤شكل  (

 استخدام  النمر وطوقان تخلو من الشبابيك الثالثية وتركز على       

وقد تعلـو   .  يركز قصر عبد الهادي على استخدام الشبابيك الثالثية        ،)١٥-٤لوحة   (المزدوجة

 .بعض عقود تخفيف الحمل أو عقود للتزيينالفتحات 

 ١٤-٤لوحة 

 ١٥-٤لوحة 
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 ٢٣٥

النمـر  أما المشربيات فهي في الغالب حجرية كما في قصـر       

 بـروزات حجريـة     وخشبية أ  وهي إما  ،) على البستان  مطلة(

 وهي تؤدي غرض الخصوصية حيـث       محمولة على كوابيل،  

وتظهـر  . تسمح بالرؤية من الداخل للخارج ولـيس العكـس        

 البوابة الصغيرة لقصر محمـود عبـد        )١٦-٤لوحة   (اللوحة

 وقد كان يعلوها فيمـا سـبق        ،الهادي والمؤدية لفناء الحرملك   

 وهي ذات موقع متميز على مفترق طريق        ٣٩٤مشربية خشبية 

 اليمـين واليسـار     إلىداخل يستطيع كشف طريق المصابن      ، فالناظر عبرها من ال    )Tحرف  (

 إلـى  قصر طوقـان     إلىوالمؤدية  _ حارة البيك _كما يكشف الطريق المقابلة     ) غرب-شرق(

 .الشمال

وهي النوافذ العلوية الصغيرة أعلى     : الطالّقات والقمريات _ ت

الفتحات أو األسوار وتظهر بكثرة في القصور من الخـارج          

وهي متنوعة الوظائف فهناك طاقة     . تحصينوتعطيها مظهر ال  

الحارس وهي كوة صغيرة توجد قرب البوابـات الرئيسـة،          

وهناك ما يسمى بالطالّقات وهي دفاعية تستخدم لرمي السهام         

 العليـا للجـدران     األجـزاء أو صب الزيت، وهناك القمريات وتوجد فوق الفتحات أو فـي            

وتتخذ أشكاال عـدة منهـا النجمـي        . تزينيةوتستخدم ألغراض التهوية العلوية أو ألغراض       

                                                           
 .ابة الثانية لقصر حممود عبد اهلادي ولكن آثارها حميت منذ سنني ومل يعد باالمكان وصفهاوجدت مشربية خشبية فوق البو ٣٩٤

 ١٧-٤لوحة 

 ١٦-٤لوحة 
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 ٢٣٦

 ١٨-٤ لوحة

 أ١٩-٤لوحة 

، ولها أمثلة كثيرة في كافة القصور     . والدائري والمستطيل مع عتب مستقيم أو مثلث أو قوسي        

 .)١٧-٤لوحة  (قصر طوقانمنها اللوحة المقابلة لسالملك 

 :المكاسل •

وهي عبارة عن قاعدتين مربعتي الشكل بارتفاع معين يصل         

 سم، وتحيطـان    ٦٠-٥٠حوالي  لحوالي المتر وبطول ضلع     

بيوت "بالبوابة الرئيسية للقصر وهما مالزمتان لكافة قصور        

وقـد بـدء    .  ميزات هذه البوابـات    إحدىوتعتبران  " الحكم

 حلية  إلى أنها تحولت    إالاستخدامها وظيفيا لجلوس الحرس،     

ول وللمكاسـل شـكالن، األ    معمارية مع مـرور الـزمن،       

ب موجـودة علـى     جلوس الحراس على مسـاط    ل ويستخدم

ن  كما في قصري طوقان والنمر حيث يوجد صفان متقـابال         ،طرفي دهليز المدخل من الداخل    

 اللوحـة    مـن  ظهرالثاني أمام البوابة الرئيسية كما ي     و )٢١-٤لوحة  " (المكاسل"من المساطب   

 .بة قصرها بويعلى جانبلمكاسل التي أقامها حسين عبد الهادي ل) ١٨-٤لوحة (

 : األدراج •

 األدراج الداخليـة واألدراج     : نـوعين  إلىكن تقسيمها   ويم

 وتتكون عادة مـن     ، وهي الشائعة  )أ١٩-٤ لوحة( الخارجية

 ٢٥ إلـى  ٢٠واحد وتتراوح عدد درجاتهـا مـن        " شاحط"

 : نوعينإلى إنشائهادرجة، ويمكن تقسيمها حسب طريقة 
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 ٢٣٧

 د١٩-٤لوحة 

ويكون محموال من جهتـين ويكـون       ": المالن" الدرج   -

 سالملك قصـر    إلىي الدرج الصاعد    أسفله مصمتا كما ف   

عبد الهـادي   محمود   وسالملك قصر    حسين عبد الهادي،  

 .)ب١٩-٤ لوحة(

مفتوحا على شكل قوس كامل أو كتف       يأتي على أسفله    أو  

، كما يظهر من اللوحـات      بحيث يستغل من أسفل كمخزن    

 لوحـة (حسين عبد الهادي وقصر طوقان      قصر   التالية في 

 .)ج١٩-٤

وفي هذا النوع تكون كل درجة عبـارة        : ق الدرج المعلّ  -

 ويكون معلقا بحرية من احد األطـراف        ،عن حجر واحد  

 كـل   ومحموال من جهة واحدة في الجدار بحيـث تـدخل         

 لوحة( كما يظهر في اللوحة      درجة مسافة معينة في الجدار    

 .  ألحد األدراج في حرملك قصر طوقان)د١٩-٤

 : األكتاف والقناطر •

 وهو دعـم    إنشائي لغرض   Buttressesاستعملت األكتاف   

الحائط المرتفع للبناية المقابلة كما في حـوش العداسـي          

المجاور للواجهة الشمالية لقصر النمر وهو مبني بسماكة        

 .)٢٠-٤لوحة  ( سم٨٠
 ٢٠-٤لوحة 

 ب١٩-٤لوحة 

 ج١٩-٤لوحة 
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 ٢٣٨

في مدخل  القناطر  أو أكثر من دور ومن أمثلتها       " ساباط" القناطر فتحمل فوقها غرفة تسمى       أما

وقد كان تصميم ارتفاع قمـة عقـد        . غرف القصر  أحدىوتعلوها  ) قانقصر طو (حارة البيك   

 .على أقل تقدير" فارس حامل رمحه"القنطرة مرتبطا بنسبة تسمح بما يسمى 

 :األرضيات •

تم تبليط األفنية والممرات ببالط حجري بتشـكيالت بسـيطة          

 ملتقيـة   أو عمودية متقاطعة    أوجدا مكونة من صفوف أفقية      

والتـي تظهـر    ) أ٢١-٤لوحة  (حة المقابلة   كما يظهر في اللو   

 المربع  لملونأما البالط ا  . تبليط دهليز المدخل في قصر النمر     

فقد ظهر في القصور لتبليط الغرف وهو بزخارف هندسـية          

والظاهر فـي   ) ابيض وأسود (في األغلب ومن أمثلته البالط      

تبليط ايوانات قصر حسين عبـد الهـادي وهـو بزخرفـة            

وهو بتشـكيل   ) الشافعي سابقا (قصر النمر   وبالط  ). المربع(

،  مربع بألوان البني والبـيج واألصـفر       بإطارالنجمي محاط   

 ،، وكالهما مستحدث كما يستدل مـن طرازهـا        )ب٢١-٤لوحة  (وقصر محمود عبد الهادي     

 .قصر القاسم في حارة القريونوكذلك األمثلة الجميلة من 

 : النوافير •

ي كافة القصور ويالحظ أنها لم       النوافير األفنية ف   إقامةالزمت  

 وقد  . الرئيسي اإليوانتكن تتوسط الفناء بل تميل لالقتراب من        

 أ٢١-٤لوحة 

 أ٢٢-٤لوحة 

 ب٢١-٤لوحة 
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 ٢٣٩

 عـدة   أشـكاال انتشرت حولها النباتات، وقد اتخذت      و ي تلطيف الجو الداخلي لألفنية    ساعدت ف 

منها المستطيل كما في قصر طوقان وقصري حسين ومحمود         

 كمـا   )ب٢٢-٤ لوحة( أو مضلعة  ،)أ٢٢-٤لوحة   (عبد الهادي 

ونوفرة قصور   _وهو األكثر تميزا  _ في شادروان قصر النمر   

، وهذه النوافير من مستوى     "الشيخ ماهر "حسين عبد الهادي و   

وأجملها . واحد، ويتوسطها قصعة حجرية أو رخامية مرتفعة      

النافورة المقامة في قصر النمر والتي تتمتع بفرديتها حيث لم يوجد لها مثيل مشابه في كافـة                 

 .م١٨/ هـ١٢ في أواسط القرن إنشائهاالمدينة منذ 

 : )ج٢٢-٤لوحة  ( الجنوبي في قصر النمراإليوان شادروان -

ويتكون من نوفرة مضلعة بشكل ثمـاني، وهـي مبلطـة           

بالرخام الملون بـاأللوان األبـيض واألسـود واألحمـر          

ويتم تزويدها بالمياه   . والرمادي المرصوف بطريقة هندسية   

القنوات األرضية بمياه عين    اورة تتصل عبر    من بركة مج  

 .القريون

 : القباب •

تعتبر القباب ميزة من ميزات العمارة العثمانية خاصة في المباني العامـة كالمسـاجد، وقـد                

ـ   ،استخدمت في كافة القصور عند تسقيف العلّيات والغرف األكثر أهميـة            أكثـر   ت وان كان

يكون : موتورة( قباب ضحلة    إما وهي   ،نها تمييزا  ال تقل ع   أنها إالبساطة خاصة في التحميل     

 ج٢٢-٤لوحة 

 ب٢٢-٤لوحة 



  نابلس احلكام يفاملعمارية والزخرفية لقصور واإلنشائيةالعناصر :الفصل الرابع

 ٢٤٠

ومـن   .أو قباب نصف كروية مقامة علـى مربـع  ) القطع فيها فوق المركز وانحناؤها بسيط  

 :أمثلتها

وهي نصف كروية   : قبة الديوان الشتوي في قصر النمر      -

 ).أ٢٣-٤ لوحة(مرفوعة على مثلثات كروية في الزوايا 

) ٥ -٤ الشـكل : (طوقـان في قصر   " علّية الحاكم " قبة   -

 : وبها تم

 . المربعإلىتحويل الشكل المستطيل لمسقط الغرفة  

وجود دعامات خارجية لمنع قوى الثقل الطاردة مـن          

دفع الجدران للخارج، وفي األغلب أن وسـط القبـة          

مكّون من الوحدات الفخارية المقصورة وذلك لتخفيف       

 .األحمال

الدائري كما يظهر    الثماني ثم    إلىاالنتقال من المربع     

 .من وجود رقبة ثمانية خارجية

 الدائري عبر مثلثات دائرية في األركان كما في علية قصر حسين            إلىأو مباشرة من المربع     

 ).ب٢٣-٤اللوحة ( عبد الهادي الظاهرة في اللوحة المقابلة

 

 

 

 

 أ٢٣-٤لوحة 

 ب٢٣-٤لوحة 
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 ٢٤١

 ب٢٤-٤لوحة 

 : األقبية •

باألقبية طوال الفتـرة   القصور على التسقيف    إنشاءاعتمد  

 إمـا  وهي في أغلبها أقبية متقاطعـة، وهـي          ة،العثماني

 ،اإلسـطبالت مرفوعة على دعامات مربعة كما في بناء        

في الحجـرات العاديـة،     " ركب طايرة "أو مرفوعة على    

تكون مع التقاء في     )أ٢٤-٤لوحة  (مروحية  وبعض األقبية   

 الغربـي   اإليـوان الوسط على شكل قبة ضحلة كما في        

ركـب  "و مرفوع علـى     ، وه )قبو مروحي (لقصر النمر   

 ). ب٢٤-٤اللوحة (كما يظهر من " طايرة

 الغرف المسـتخدمة    بعضكما وظهر القبو البرميلي في      

 .للتخديم في قصر طوقان واستخدمت فيه وحدات فخارية

 : القرميد •

وتتألف من وحدات خزفية ذات تعشيقات تسمح بتركيبها        

 نصف أسـطوانية أو مسـتطيلة أو        إماتصاعديا وهي   

ويمكن التأريخ لبدء استخدام القرميد في أسقف       . هرمية

القصور في الجزء األخير من القرن التاسع عشر وبعيد         

حملة علي باشا على فلسطين وما واكبها من تغريب في          

بعض العناصر المعمارية والزخرفية، وتظهر في تسقيف       

غلب بعـد   والتي بنيت على األ   _بعض غرف قصر طوقان العلوية وقصر حسين عبد الهادي          

 ٢٥-٤ لوحة

Grande ecaille pour toitur
BREVETES S G D G
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 أ٢٤-٤لوحة 
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 ٢٤٢

 ومن عينات القرميد التي تم      .أعلى المشربيات في  ، كما استخدم بعضها     _تهدم العقود العلوية  

  بلد المنشأ هـي    وقصر حسين عبد الهادي يظهر أن     ) ٢٥-٤لوحة  (أخذها من قصري طوقان     

 .لمبينة أعاله العبارات اى كال العينتينحيث كتب عل. وليس إيطاليا كما كان يعتقدفرنسا في 

 العناصر الزخرفية والنقوش  ٣-٤

تركزت الزخارف فـي قصـور      . حد العناصر المكملة في العمارة وهي كثيرة األشكال       أهي  

 وهي على شكل أقراص الفتوت أو محاطـة بكـرانيش           ،نابلس فوق شمعات النوافذ واألبواب    

 وقد توجد كحفر على الخشب أو رسم على البالط األرضـي أو             ،مكعبة وغيرها من األشكال   

نقوش على الحجر والجص وفي تشـكيالت بعـض األدوات          

عدة أنواع منها ما تم علـى الجـدران مـن           الحديدية، وهناك   

الداخل والخارج أو على األسقف الداخلية أو بتشكيالت البالط         

 الزجـاج والحديـد     إلـى والرسومات عليها بل وتعدت ذلـك       

المستخدم في القصور وكذلك في األثاث، ويمكن تلخيص أهـم          

 : كما يلينواعاأل

ش على بطون العقود أو أعلـى       النقمثل  :  النقش على الحجر   •

 كما يظهر في    .المقرنصة الشرفات    على  أو األعتاب والعقود 

 والتي تظهر الزخارف أسفل اإلطارات      )٢٦-٤لوحة   (ةللوحا

 .في الساحة المتقدمة بوابة قصر النمر" البانوهات"

قصارة المتينة من   هي من ال  : النقش على الجص أو القصارة      •

 ٢٦-٤لوحة 

 ٢٧-٤لوحة 

 ٢٨-٤لوحة 
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 كما يظهر   ، وسط سقف الغرف من الداخل     بالكتان وتكون على شكل صواني    الكلس المخلوط   

 . قصر النمر)٢٧-٤لوحة  (من

 )٢٨-٤لوحـة   ( ظهروت .الرسم والحفر على الخشب وخاصة األسقف الخشبية للمقصورات        •

  .سقف من قصر سليمان عبد الهادي

 :مواقع محددة األشكال هيوقد استخدمت الزخرفة في القصور في 

 :الزخرفة الهندسية ١:٣:٤

  محددة وأشكالوتعتمد بشكل أساسي على تكرار الوحدة وقد استخدمت في القصور في مواقع             

 :)٦-٤ شكالاأل(

وهو شكل دائري محفور في الحجر بشكل كروي        : الصحن -

 المداخل أو وسط تقاطع العقد      أعتابضحل، وقد استخدم فوق     

ات ويعتقد بأنه كان يغطى بصحن من القيشاني        القبوي لاليوان 

الملون باألبيض واألزرق، ومن أهم نماذجها ما ظهـر فـي           

 ).أ٢٩-٤لوحة (قصور عبد الهادي 

استخدمت النجمة الثمانية العربية في الكثير من المواقـع خاصـة فـي             : الزخرفة النجمية  -

 أ٢٩-٤لوحة 

 ب٢٩-٤لوحة  ج٢٩-٤لوحة د٢٩-٤لوحة 
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 ٢٤٤

المركز، كما استخدمت   زخرفة أعلى الفتحات وظهرت بعدة تشكيالت مع خطوط منطلقة من           

ومـن أهـم    .  دائري وأحيانا مربع   إطاروغالبا ما كانت النجمة تقع ضمن       . النجمة السداسية 

 ).، ج، دب٢٩-٤لوحة (طوقان قصور في نماذجها ما ظهر 

 ويتضـح فيـه اسـتخدام       األبواب للزخرفة النجمية ألحد     تحليال )ج٦-٤ شكل(ويظهر الشكل   

المثلث للنجمة السداسية وهما النجمتان السائدتان في زخرفـة          المربع للنجمة الثمانية و    األصل

 .أعتاب المداخل في القصور الحاكمة

 كإطاراتتظهر األشكال المربعة    : أشكال المربع والمثلث   -

" القصـماط "زخرفية حول النقوش أو العقود كما في زخرفة         

أعلى صنج العقد والمكونة من صفين متعاقبين من المكعبات         

كما فـي قصـر النمـر       . بارزة والمحيطة بالعقد  الغائرة وال 

 ).هـ٢٩-٤ لوحة(

فقليلة نسبيا وتكثـر هـذه التشـكيالت        " الكيزان المثلثية "أما المسننات المثلثة أو تشكيالت       -

 .الزخرفية في البالط الملون

وهو الغالب في الزخرفة ويوجد كـنقش       : الشكل الدائري  -

ية المتقاطعة،  على الحجر أو في القصارة لتزيين أعلى األقب       

 وتظهـر اللوحـة   ". ص الفتوت أقرا"ومنه المسمى بزخرفة    

 .قصر النمر نافذة فيهذه الزخرفة أعلى ) و٢٩-٤لوحة (

 

 

 هـ٢٩-٤لوحة 

 و٢٩-٤لوحة 
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 :الزخرفة النباتية  ٢:٣:٤

أشـكال   ، وقد ظهرت على عدة    أساسيوتعتمد التماثلية بشكل    

 وهي على شكل خطـين ملتقيـان يـتم          ،منها سعف النخيل  

ري مكونة طبقا نجميا وقد استخدمت فـي        تكرارها بشكل دائ  

، أو   والنمـر   طوقان يزخرفة جصية ألحد األقبية في قصر     

الزخـارف   كما فـي     )، ب أ٣٠-٤لوحة   (على شكل الورود  

على شكل عروق محّورة     وقد تأتي .  في قصر النمر   الحجرية

 أو كرسومات علـى الـبالط الملـون،         كما في أعلى النوافذ   

  .الملونةوكذلك على األسقف الخشبية 

  :زخرفة المقرنص  ٣:٣:٤

، وقد  "حطات"وهي حليات زخرفية في طبقات منتظمة تسمى        

استخدمت بشكل زخرفي في الواجهات والكرانيش وفي كافة        

 .األماكن التي تتناسب معها

 بشكل زخرفة على الحجر     الحكاموقد استخدمت في قصور     

عقد وظهرت عند تزيين بطن ال    . ومن حطة واحدة أو اثنتين    

-٤ لوحـة ( وفي اإلطـارات     )أ٣١-٤ لوحة( قصر النمر    في

وفي كرنيش قصـر     حول بوابة اإلسطبل في القصر     )ب٣١

 ب٣٠-٤لوحة 

 أ٣١-٤لوحة 

 أ٣٠-٤لوحة 

 ب٣١-٤لوحة 
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 د٣١-٤لوحة 

 بوابة طوقان وكـذلك     وفي زخرفة بواطن عقود   . النمر

وفـي   .)ج٣١-٤لوحة   (بوابة قصر حسين عبد الهادي    

 .)د٣١-٤لوحـة   (زخرفة القوناق فـي قصـر النمـر         

ويظهر .)الشامي (ئريوجميعها من نوع المقرنص الدا    

أشكال ومقاييس الحطات المقرنصـة     ) ب٦-٤(الشكل  

المستخدمة على بطون بوابتي قصر حسين عبد الهادي        

وبوابة قصر طوقان كما ويظهر الكرنيش المقـرنص        

أعلى واجهة بوابة قصر النمر والكورنيش أعلى الجناح        

 .الشمالي من القصر نفسه
 

  :كتابيةالزخارف ال ٤:٣:٤

ستخدام الكتابة في القصور، والتي يمكن حصرها       ندر ا 

بالنقوش الكتابية أعلى بوابة حسين عبد الهادي والنقش        

الكتابي أعلى أحد األبواب الخارجية في قصر النمـر         

الكبير وكالهما بخط النسخ كما يظهر فـي اللوحـات          

 كما استخدمت الكتابة للفـظ       ).ب٣٢-٣(و) أ٣٢-٣(

النمر، وكـذلك داخـل أحـد     أعلى بوابة   ) اهللا(الجاللة  

األقراص الحجرية أعلى نافذة مزدوجة مطلة على الفناء الكبير لقصر محمود عبـد الهـادي               

 .على التوالي) د٣٢-٣(و ) ج٣٢-٣(كما يظهر في اللوحات 

 ج٣١-٤لوحة 

 أ٣٢-٤لوحة 

 ب٣٢-٤لوحة 
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  :الزخارف المعمارية ٥:٣:٤

 واإلطـارات " القنـدليات " الطالقـات     باستخدام طريقة توزيـع    زخرفةالويدخل من ضمنها    

 .والتي سبق شرحها ضمن العناصر المعمارية" الكيزان"والزخرفة بالفخار " البانوهات"
 

 العناصر المكملة ٤-٤

  الخـزائن الحائطيـة    ،من العناصر المكملة في العمارة    

والتي كان بعضها يغطى بالخشب المحفـور وتـدعى         

والمعلّقات وأعمال الخشـب والحديـد فـي         ".صندرة"

 والقناديـل   اإلنـارة ثريـات    ك ،األبواب والدرابزينات 

 .والفوانيس بأنواعها، وقد كانت تعلق في أماكن خاصة       

استخدام الصحون الخزفية لتـزين وسـط       ومنه أيضا   

وكـذلك  . )أ٣٣-٤لوحـة   (األقبية أو أطراف العقـود      

كما يبدو اسـتخدام     .استخدام األثاث واألدوات المختلفة   

لوحـة  (وان الضيافة في قصر النمر الكبير       األدوات النحاسية كتلك األدوات المستخدمة في دي      

 .)ب٣٣-٤

 أ٣٣-٤لوحة 

 ب٣٣-٤لوحة 

 ج٣٢-٤لوحة  د٣٢-٤لوحة 



 

 

 )تحليل ومقارنة(: الفصل الخامس

   نابلس الحكام في العمراني لقصورواإلنشاءأسلوب التخطيط 

 
، ١٨٣٩א

لما  اإلنسانأول صنائع العمران الحضري معرفة العمل في اتخاذ البيوت والمنازل للسكن والمأوى ذلك أن " 

 " یفكر فيما یدفع عنه األذى من الحر والبردأنجبل عليه من الفكر في عواقب أحواله ال بد 

 

 نابن خلدو
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  نابلس الحكام في العمراني لقصورواإلنشاءتحليل أسلوب التخطيط  ١-٥

بعد استعراض الظروف الزمانية والمكانية لهذه القصور في الفصليين الثاني والثالث، يصبح            

 مع ما يماثلهـا      وكذلك زخارفها ومقارنتها   إنشائها تحليل وظائفها الفراغية وأسلوب      باألمكان

األنماط التي سارت عليها، فقد تبين أن ظهور طبقة الحكام الثرية والتـي             للخروج بسماتها و  

 نشـوء   إلـى عززت سلطتها بتوسيع أمالكها ضمن المدينة كان من أهم العوامل التـي أدت              

 كان الزعماء المحليـين وقـاطني هـذه         إداريا أنه   إلىلمدينة إضافة   قصور بيوت الحكم في ا    

وتبين أيضا أن القصـور     . القصور يحتاجون هذه القصور الستخدامها كمقار رسمية لحكمهم       

تبعت في عمارتها طراز المباني ذات األفنية وذلك حتى نهاية القرن التاسع عشـر قبـل أن                 

ردية والمعتمد على نظام جديد ال يلعب فيه الفنـاء          تتخذ طابع المسكن المنفصل ذو النزعة الف      

 .دورا أساسيا

ولفهم هذه التشكيالت علينا أن نطرح عدة أسئلة، فلماذا استخدم هذا الطراز بالذات في هـذه                

 كان األمر حتميا من ناحية الظروف المكانية فلماذا زال الحقا بعد انتهاء القـرن               وإذاالفترة؟  

العشرين لصالح الطراز المستقل ذو القاعـة الوسـطى المغطـاة؟           التاسع عشر وبداية القرن     

، فما  نيا الظرف الزم  إلى على هذا التساؤل ال بد من تحييد الظرف المكاني والنظر            ولإلجابة

 األدلة المادية الباقية    إلىهي الظروف التي تغّيرت في المفاصل التاريخية؟ وهل يمكن بالنظر           

 . ونماذج متكررة منها؟ أنماطإلىمن هذه القصور الوصول 

 على هذه التساؤالت من خالل تناول عدة نقاط تتعلـق باختيـار             اإلجابةهذا الفصل سيحاول    

الموقع العام للقصر وتخطيطه العام وبيان المفردات الوظيفية له والناتجة عن تفاعل العوامل             

بتاريخها المنفرد أو    المتعلقة   سواءسابقة الذكر، كما سيتناول عوامل التطور والتغيير للقصور         
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 أية نماذج سائدة وتلخيص السمات المشـتركة فسـيتم          إلىوللوصول  . بمجموعها عبر الزمن  

تحليل تشكيالت القصور ودراسة نسب الواجهات والمساقط األفقية التي يخضع لها ومقارنتها            

 .  وجدتإنمع قصور أخرى من الريف أو الحضر الفلسطيني 

 :طيط العاماختيار الموقع والتخ  ١:١:٥

عند دراسة خريطة نابلس وأحيائها تبين أن كال من قصورها يقع في حي من أحياء المدينـة                 

ويخدمه حمام عام ومسجد الحي، فقصر النمر يقع في حي الحبلة ويخدمـه حمـام البيـدرة                 

 حمـام   هوالجامع الصالحي، وقصر طوقان يحتل جزءا كبيرا من حارة القريـون وبجـوار            

ام بيك، فيما اختار حسين عبد الهادي قصره وسط حارة الياسمينة بجوار حم           الجديدة ومسجد ال  

 الظروف الخاصة الختيار كل قصـر  إلى وعند النظر  .)١-٥ شكل(السمرة ومسجد الساطون    

نجد أن أولها وهو قصر النمر بني وسط البساتين المتطرفة لحارة الحبلة والتي كانـت فـي                 

ن العسكر والفالحين النازحين مـن القـرى المحيطـة          بداية الحكم العثماني نقطة جذب لسك     

لتطرفها وعالقتها القوية بالطرق الرابطة بين المدن، وتاله بعد زهاء القرن قصـر طوقـان               

والذي احتل جزءا كبيرا من حارة القريون، حيث أنشأت العائلة مجمعا كامال شـمل القصـر                

ه قصور عبد   يوتل.  التوازن المطلوب  دوإيجاوالحمام والمسجد والصبانة لالبتعاد عن منافسيها       

وعندما قامت الحكومة العثمانيـة بانهـاء       . الهادي والذي انتقل باتجاه التملك بحارة الياسمينة      

في قلب المدينـة    " السرايا"سلطة الحكام المحليين وتعيين الحكام األتراك اختارت قصر الحكم          

". النصر"رب ملتقى األسواق وجامعها     العام حيث ساحة المنارة وهي الساحة العامة للمدينة ق        

وبذلك يتبين أن اختيار المكان عكس أمرين هامين، األول نزعة الحاكم المحلي لالسـتقاللية              

 .عن منافسيه والثاني رغبته في االختالط بسكان المدينة مع تمييز مقره عن مساكنهم
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 اإلسـالمية ادىء العمارة   أما بالنسبة للتخطيط العام للقصور فهي كافة تخضع لمبدأ هام من مب           

، وهو مبدأ قائم على الدين وتستمد منه القوانين والتشـريعات           مبدأ الخصوصية السكنية وهو   

فقد أفردت كتب العلوم الدينية بابا فـي أفنيـة الـدور            : وتؤيده العوامل االجتماعية الموروثة   

 ومنها  ،إليها سالماإل منذ دخول    المبدأ وقد التزمت نابلس هذا      ٣٩٥والجلوس فيها على القصعات   

 جـزأين   إلـى خصوصية المرأة وااللتزام عدم اختالطها بالمحرمين بحيث قسمت القصـور           

منفصلين للرجال والنساء مع وجود مدخل منفصل لكل منها في أغلب األحيـان، واسـتخدام               

 : يقول ابن العربي".الكيزان"المشربيات العلوية، وتعلية جدران الحرملك بشرافات من 

ت نيفا على ألف قرية من برية فما رأيت في طريقي أصون وال أعـف مـن نسـاء        لقد دخل "

 يوم الجمعة فأنهن يخرجن     إالنابلس، فإني أقمت فيها أشهرا فما رأيت في طريقي نهارا امرأة            

 منازلهن، لم تقع عيني على واحدة مـنهن         إلى قضين انقلبن    فإذاحتى يمتلىء المسجد منهن،     

 .٣٩٦" يوم الجمعةإلى

ـ تأثرت القصور كغيرها من المباني بأحكام البنيان القائمة على الشريعة ويـتحكم             ولقد   ا فيهم

 ومبدأ أحكام الضرر، ومن الحقوق حق الطريق وحق الماء          مبدأ الحقوق ن هما   امبدآن أساسي 

والتي تجسـد أثرهـا فـي       _وحق الجيرة وحق االرتفاق وحق التعلّي وحق الهواء والضوء          

وقد ولّدت هذه الحقوق فكرة ما      _ الفتحات وارتفاعها وارتفاع البناء   القصور في تحديد مواقع     

 ومنها نشأت معايير شكلت القصور وفـق نسـق          ٣٩٧"حرمة الفضاءات والمباني  "يعرف بإسم   

 . خاص ومن هنا جاء أيضا االنفتاح نحو الداخل

                                                           
 .١٣٤ : ٥ ج،١٩٨٦ البخاري ٣٩٥
 .١٥٢٣ : ٣، ج١٩٩٢ابن العريب  ٣٩٦
 .٢٨ : ٢٠٠٠العمري  ٣٩٧
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فهي تضمن الحقوق العامة التي تعمـل علـى         " ال ضرر وال ضرار    "مبدأ أحكام الضرر  أما  

 التوازن بين األفراد، وهي ترسم حدودا لحقوق األفراد ومن أمثلتها األحكـام الخاصـة               إيجاد

بدفع ضرر الدخان والروائح الكريهة والصوت المزعج وغيرها مما يحقق الصحة والسالمة            

البيئية ومن انعكاساتها المادية المباشرة في نابلس رفع مداخن المطابخ فوق مستوى األبنيـة              

وقد انعكس ذلك على القصور باسـتخدام المـداخل         " الكشف"وهناك أيضا ضرر    . المجاورة

وقـد   حرمة فضائها عن باقي القصر،       إلىوالتي تحتاج   " الحرملك"المنكسرة عند الفصل بين     

 ١٢٠٢ للمادة   إشارة في   ٣٩٨استمدت األحكام من هذا المبدأ الكثير من القوانين، يذكر الراميني         

مكنة التي ال يجوز كشفها هي صحن الدار الذي هو مقر النسـاء             من مجلة األحكام العدلية األ    

كشف الكوى والشبابيك وكشف األبواب وهو أمر       " الكشف" ومن أمثلة ضرر     والمطبخ والبئر، 

وأثر على الواجهات األمامية للقصور بتقليل الفتحـات        صعبا،   التوجه واالنفتاح للخارج     جعل

 وترد في   ل أبواب البيوت عبر الطريق أو الزقاق،      وتصغيرها في األدوار األرضية وعدم تقاب     

سجالت المحكمة الشرعية العديد من القضايا التي تؤكد الكشف على بعض بيوت نابلس للتأكد              

 وذلك استجابة    على صحن الدار المجاور    إطاللهامن تطبيق هذه القاعدة كسد النوافذ في حال         

 . لمنع ضرر الكشف

                                                           
 .١٨٦  :١٩٧٧ الراميين ٣٩٨
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 :سمات العمرانية للقصرالمالءمة الوظيفية وال  ٢:١:٥

عند البحث في التشكيل الخارجي للواجهات الخارجية نكتفي بالنظر للطالقـات والزخـارف             

 استنتاج أن الهدف الوظيفي لهذه الواجهـات لـم يتجـاوز            إلىالفقيرة والفتحات القليلة لنصل     

 طريق للمرور فقط، حيث ال حاجـة للنظـر خارجـا بعكـس              إعطاء مع   أكثرالتهوية ليس   

 . لواجهات الداخلية التي تعكس حيوية واهتماما أكبرا

وبدراسة الوظائف التي شغلت غرف القصور واألحداث التي دارت بها نجد أن قصور نابلس              

 بتحصين واجهاتها وتعدد أفنيتهـا وتـوفر البسـاتين          والتي قطنتها العائالت الحاكمة امتازت    

 : التالية تتمتع بالسماتالصفات العمرانيةوهذه  التابعة لها

 :سمات هي  تظهر الواجهات كحوائط دفاعية تميزها ثالث:التحصين في الواجهات .١

حيث تكون واجهة الدور األرضي مصمتة تكاد تخلو        :  ارتفاع الواجهة وقلة الفتحات    •

 أنها أوضح   إالمن النوافذ، وعلى الرغم من أن هذه السمة غالبة في المساكن بشكل عام              

لم تكن موجـودة عنـد      _ على قلتها _تحات التي توجد اليوم     في هذه القصور وأغلب الف    

ومما هـو   .  محال تجارية في األغلب    إلى استحدثت الحقا لتحويل وظيفتها      وإنما اإلنشاء

.  متر ١٢ ال تقل واجهة أي قصر منها عن         إذملفت للنظر المبالغة في ارتفاع الواجهات       

للقصـر، ومنهـا تـوفير       التحصـين والمنعـة      إعطاءوربما كان لذلك أكثر من سبب       

الخصوصية التامة حيث يالحظ التركيز على رفع واجهات قسم الحريم أكثر من غيرها،             

ونعلم اليوم أنه أصبح لالرتفاع بالواجهة بعدا اجتماعيا يعكس أهمية ساكنيه، وذلك عبر             

 وأن  ٣٩٩"البيت العـالي عـالي    " من األمثلة الشعبية والتاريخ الشفوي بأن        إليناما وصل   

                                                           
 .١٠٢ : ١٩٩٦محدان  ٣٩٩
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، وال نعلم إن كان ذلك األمر مسببا لرفع الواجهة          ٤٠٠ر هو البناء العالي من الحجر     القص

 ).أ٢-٥األشكال (في زمنه أو أنه أضحى نتيجة لذلك 

وتوضع في األجزاء العليا من الجدران وتستعمل لصب الزيت         :  الشرفات والطالقات  •

 ).ب٢-٥األشكال ( النار، أو في األجزاء السفلى الستعمال الحرس إطالق أو

حيث يوجد لكل قصر بوابة رئيسية ضخمة ذات مكسلتين، تغلـق          : البوابات المحصنة  •

 .بباب من الخشب المغطى بصفائح من الحديد وبها خوخة صغيرة لدخول الناس

 العامـة   اإلسـالمية  يظهر الفناء في غالبية المباني       :تعدد األفنية ذات الوظيفة المستقلة     .٢

تتجه نحو الفضاء ال تتقابـل فيهـا        "تها أو أحواشها فهي     والخاصة في نابلس سواء في وكاال     

 في القصور حيث تتميز قصور نابلس بتعـدد         إضافيا أنها تلعب دورا     إال،  ٤٠١"أنظار الجيران 

أفنيتها وانفراد كل فناء بوظائف محددة والتي حكمت طبيعة تصميم مساقطها األفقية وحددت             

 :الداخلية لكل منها وهذه الوظائف هيأسلوب الحركة بين الداخل والخارج والعالقات 

.  وهو األكثر قربا من المدخل وفيه ايوانات الضيافة وتزينه البرك والنوافير           :السالملك  •

 وبالسجن وغرف األتبـاع والحـرس، وقـد تسـتقل           باإلسطبالتوهو متصل بشكل وثيق     

 .  بفناء منفصل كما في قصر طوقاناإلسطبالت

 :لسالملك التي تميز فناء اوأهم العناصر

 الفـواح   اإليـوان وهو الجزء المغطى من ساحة الدار، ومن أنواعه         ): اإليوان( الليوان   -

 اإليـوان ويستخدم  .  الذي تفتح عليه غرفتان في أطرافه فيتحرك فيهما الهواء         اإليوانوهو  

 فتح األيوانات باتجاه الشمال بشكل رئيسي أو الغرب         البناءونللمجالس العامة، وقد راعى     
                                                           

 .٣١٥ : ١٩٨٨غالب  ٤٠٠
 .٢١٣ : ١٩٩٦محدان  ٤٠١
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 إيـوان ا وذلك تجنبا للشمس المباشرة، وذلك واضح في كافة قصور نابلس باستثناء             أحيان

 . في الفصل الثالثإليه اإلشارةالشادروان في قصر النمر الذي سبق 

 تتجمع حوله غالبيـة غـرف القصـر، ولـه           إذ وهو أكثر تعقيدا من سابقه       :الحرملك  •

فـال يعلـم   "انا االستدالل عليهـا    خصوصية عالية تتمثل بمداخله المنكسرة والتي يصعب أحي       

 ، وتكثر فيه الساللم الحجرية المؤديـة        ٤٠٢"..أو غرفة أو قن دجاج      إلىالداخل هل هو مفض     

 لمراعـاة  آلخـر وتتنوع تركيبة هذا الجزء مـن قصـر   .  مجموعات مستقلة من الغرف إلى

ت التوجيه المناخي من جهة ولتوفير الفراغات المطلوبة اجتماعيـا حسـب حجـم العـائال              

 .ومتطلباتها الحياتية من جهة أخرى

وأهـم  . ويحوي الحرملك ايوانات أصغر، كما ويحوي المطبخ وغرف التخـزين والخدمـة           

 : العناصر التي تميز فناء الحرملك

ومفردها بيت أو ُأوده وهي غرفة واحدة تستعمل لسكن أسرة نووية من            ": اُألَود" البيوت   -

 بسيطا فهي تتكون من فراغ مسـتطيل مسـقوف          أهل القصر، وقد كان تخطيطها الداخلي     

بسقف قبوي متقاطع، وتحوي جدرانها خزائن جدارية عميقة مختلفة األحجام منهـا مـا              

أو " الخـوردق " وتسمى الخزائن    ،استعمل لخزين المالبس أو األواني أو لوضع المصابيح       

خشبية " صندرة"واحتوت الغرفة أحيانا على     ". الخرستان"القوس وتسمى الخزانة المفتوحة     

أما األرضيات الداخلية فقد كانت تكسى بالكلس األبيض المصقول جيدا          . نللتخزيصغيرة  

 الملون وهو مـن القطـع       خزفيبالصابون تفرش فوقها الحصر، وغطيت الحقا بالبالط ال       

 له مجرى متصل بالحمام     "مستحم" قرب الباب فيوجد حوض      أما).  سم ١٥ X ١٥(الصغير  

                                                           
 .٤٠،  بتطوقان ، ٤٠٢
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)١Xوغالبا مـا تطـل     . ، ويستخدم للوضوء وغسل األيدي والصحون     )م٠,٢٥ م وبعمق    ١

مشترك، والحضير هو سـاحة صـغيرة،       " حضير"مجموعة من البيوت المتجاورة على      

 .٤٠٣ لغير سكان الدور"محضور"وربما جاءت التسمية مما هو محظور 

 متأخرة  وتقع في األدوار العليا من القصور، وتعود في الغالب لفترة         ": العلية" المقصورة   -

من البناء، وهذا الطراز من البناء معروف في أنحاء فلسطين في الريف والمدن، وتتمثل               

في اختيار مواقع مشرفة لبناء هذه العلّيات وهي وإن كانت في الريـف        " البنّا"فيه حساسية   

 أنها في قصور نابلس تشكل بيوتا ألرفع أفراد العائلة منزلة، كما في             إالتستخدم كمضافة،   

 .ورة الحاكم في قصر طوقان، ومقصورة الحاكم في قصر النمرمقص

 وهو صفة الزمة للقصر الحاكم ويقع البستان في أحد جوانب القصر،            : بستان القصر  .٣

 ).ج٢-٥ شكل(حوي العديد من األشجار المثمرة وي

 

 :المالءمة البيئية والمناخية  ٣:١:٥

ولـيس   (٤٠٤م حول خط االستواء الحراري    يكاد يكون استخدام الفناء ظاهرة مالئمة في األقالي       

والذي يمر باألقاليم الصحراوية ومنها المنطقة المحصورة بين خطي عـرض           ) خط االستواء 

حيث استخدم في القصور الفناء الـذي ال        .  شمال خط االستواء والتي تشمل فلسطين      ٣٧-١٥

شـكل  (ر الشكل   تقع عليه أشعة الشمس المباشرة على مدار الساعة وطوال أيام السنة، ويظه           

فناء سالملك قصر طوقان وفيه تم رفع الجهة الجنوبية لتشكل جدارا حـاجزا للشـمس               ) ٣-٥

                                                           
 .٣٢: املرجع السابق ٤٠٣
 .٢٨ : ١٩٩٢وايل  ٤٠٤
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 لوجود المياه واألشجار كعناصـر ملطفـة،        إضافة ضيافة،   كإيوانالمباشرة عن الجزء المعد     

المنفتح علـى الفنـاء والملـيء       " اإليوان" أضاف   يالذ" الّبنا" المعماري   إبداعوفي هذا يظهر    

 .النباتات والمياهب

متكئين فيها على األرائك ال يرون فيها شمسا وال زمهريـرا ودانيـة              "

 ٤٠٥"صدق اهللا العظيم" عليهم ظاللها

كما وتعمل األسقف المقببة والتكتالت المتراكبة واألسطح الحجرية الخارجية فاتحة اللون على            

لجو الداخلي مـن خـالل      تشتيت األشعة غير المرغوب فيها صيفا، كما وتعمل على تحسين ا          

 أعلى ثم تفريغها عبر طاقـات التهويـة العلويـة داخـل             إلىاستغالل ارتفاع الهواء الساخن     

تظهر مباني القصور قدرا عاليا من التفاعل االيجابي مع البيئة المحيطـة حيـث          و. الحجرات

 :منها تحسين البيئة المعيشية من الناحية المناخية، وإلىتتوفر فيها العوامل المؤدية 

 .سماكة الجدران واألسقف الثقيلة -

 وتـؤدي لتلطيـف     ربالتبخيوجود النباتات والنوافير داخل األفنية تساعد على التبريد          -

 .الجو الداخلي

 أسـفل تساعد على دوران الهواء داخل الغـرف مـن          " طاقات"وجود فتحات عالية     -

 .ألعلى

 .ةتنوع المناسيب والذي يحدث الظالل المطلوبة للشعور بالراح -

 .وجود المجالس وااليوانات حول المناطق المظللة -

 . فاتحة اللون تعكس األشعة المباشرة للشمس وتؤدي لتشتيتهاأوالواجهات بيضاء  -

                                                           
 ).١٤-١٣(القرآن الكرمي، سورة االنسان، آية  ٤٠٥
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االختيار المناسب لوظائف الغرف كاختيار االيوانات الشـمالية كمجـالس رئيسـية             -

 .والغرف السفلية للتخزين والعلوية للنوم

 التصميم يتبين أن القصور تتجاوب مع البيئة وتـوفر الجـو            ومن دراسة عوامل الراحة في    

وذلك يفسر نجاحها في تلبية متطلبات ساكنيها لقرون وبقائها         ). ٣-٥األشكال  (األمثل للمعيشة   

 :بحالة جيدة، وذلك كما يلي

 .توجيه االيوانات للشمال والغرب وتجنب االتجاه الجنوبي حيث الشمس المباشرة -

 .تراعي مبدأ الكسب الحراري" ، دوائرحوزات" أو Clustersت البناء على شكل تكتال -

 . وكسر حدة الحرارة داخل المبنىوإضاءةوجود األفنية كأسلوب تهوية  -

 .تحديد عدد وحجم الفتحات يقلل الكسب الحراري ودخول الغبار -

وبالتالي الحفاظ علـى  ) Time Lag ( التأخر الزمنيإطالة إلىسماكة الجدران تؤدي  -

، حيـث يبلـغ متوسـط سـماكة الجـدران فـي           ارة ثابتة داخل الغـرف    درجة حر 

 ٨ مترا ، وهو واألمر الذي يعني أن الحرارة تحتاج ما يزيد عن              ١,٢٠-٠,٨٠.القصور

 .ساعات لالنتقال بين طرفي الجدار

وجود تراجعات في القصر واختالف المناسيب يشكل مناطق مظللة تساعد في تحريك             -

 .ف درجات الحرارة بين المناطق المكشوفة والمظللةالهواء داخل المبنى الختال

 .استخدام مياه النوافير والنباتات للتبريد -

استخدام األسقف القببية والقبوية مع وجود حركة هواء داخلية بين الشبابيك والطاقات             -

 نظام تهوية داخلية في الغرفة تعمل بمبدأ الملقف الحـراري           إيجادالعلوية يعمل على    

Thermal Chimney. 
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أما عدم وجود المالقف في عمارة القصور والمساكن المحلية الفلسطينية فيعـود أن الريـاح               

 . متغيرة االتجاه تهب من الجهات األربعة_ في بالد الشام عموما_

وجدير بالذكر أن مواءمة مواد البناء األصلية من حجارة وقصارة وحتى الدهان ذو األسـاس          

فاعل مع البيئة، كما كان تركيبها وتفصيلها يختلف مـن مكـان            الكلسي جميعها كانت جيدة الت    

آلخر حسب االستعمال كما سبق بيانه في الفصل الرابع في معرض الحديث عـن العناصـر                

، أساسـيين  سببين إلىوتعود كثير من المشاكل البيئية الموجودة حاليا في القصور          . اإلنشائية

 بها السكان سابقا كإعادة طالء الجدران وصيانة         الصيانة الدورية التي كان يقوم     إهمالاألول  

 على القصور والتي ألغـت      اإلضافاتاألسطح وإزالة األعشاب الضارة أما السبب الثاني فهو         

 استخدام المـواد    وأدى وجود أماكن رطبة رديئة التهوية، كما        إلىالكثير من الساحات وأدت     

والتي ال تتوافق مع مواد البناء األصلية       األسمنتية واستخدام الطالء الصناعي قليل المسامات       

 العديد من المشاكل البيئية التي لم تكن موجودة سابقا، والتي تعد دخيلة على القصور وال                إلى

 .تعكس صورتها األصلية

 :تحليل التصميم المعماري  ٤:١:٥

يمكن تبسيط فهم التصاميم المعمارية للقصور من خالل دراسة المساقط األفقيـة مـن جهـة                

 ). أ٤-٥األشكال (ة أخرى جهوالواجهات والمناسيب من 

اندرجت قصور نابلس العثمانية ضمن أكثر من نمط، ولكن قصور بيوت الحكم فيها والتـي               

بالمساكن "تميزت بتبعيتها للنمط المسمى     _ رغم اختالف نماذجها    _ قطنتها العائالت الحاكمة    

ية والساحات المكشوفة هو أساس تصـميمها،       ذلك أن التفاف فراغاتها حول األفن     " ذات األفنية 

 رابط زمني مباشر للبدء باستخدام هذا النمط فـالمعروف أن أصـل             إيجادوال حاجة لمحاولة    
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 عصور موغلة في القدم، فقد وجد أيام األكـاديين والسـومريين وفـي              إلىنشوء الفناء يعود    

اولة ربطه مكانيا بهذه المنطقة     العهود الالحقة سواء في المباني الخاصة أو العامة، كما أن مح          

دون غيرها أمر مستبعد أيضا ذلك انه معروف علميا أنه في كافة البالد الواقعة ضمن حدود                

معينة حول خط العرض الحراري للكرة األرضية قد شهدت تطور األفنية فيهـا العتبـارات               

 . مناخية جعلتها أساسا لتصميم العديد من مبانيها

د قمت بدراسة ثالثة قصور وتحليل نسبها مع التركيز علـى اخـتالف              لق :األنماط والنماذج 

 .م١٨٥٩م وحتى ١٦٨٥ والذي يمتد من إنشائهاتاريخ 

 ويعكس األسلوب المعماري للعمارة العثمانية في بداياتها وروعي فيه          :نموذج قصر النمر   -

همال الزخرفة في   إالبساطة والخطوط األساسية التي تحمل سمة العمارة العثمانية المبكرة مع           

 الفنـاء   إلـى الواجهات، حيث تفضي البوابة الرئيسية عبر دهليز مسقوف بأقبيـة متقاطعـة             

أما فناء الحرملـك    . الرئيسي والمكون من دور واحد باألساس، ويحيط بالفناء ايوانات فواّحة         

 عبر درج صاعد من الواجهة الشرقية للفناء أو مـن المـدخل الخلفـي               إليهفيمكن الوصول   

 . فناء تخديمإلىلقصر والمفضي ل

ويبلـغ  . م٤٠X٥٠ بأبعاد   ٢م٢٠٠٠حوالي  _ دون احتساب البستان  _تبلغ مساحة القصر    : النسب

الجهـة  : جـزأين  مترا وذلك في     ١١ارتفاع أعلى نقطة للقصر عن مستوى البوابة الرئيسية         

 أمـا   %٧٥سبة   بن )مسقوف (وغالبية القصر مغطى  .  والزاوية الشمالية الغربية للقصر    ةالشرقي

 :األجزاء المكشوفة فهي

 .٢م١٣٠م وبمساحة ٧ م ومتوسط االرتفاع ١٠X١٣أبعاده : فناء السالملك -
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 ٢٦١

م ١٢X٦+ م  ١٨X٣ أبعـاده    غير منـتظم   على شكل    جزأينوهو على   : فناء الحرملك  -

 .٢م١٣٠م وبمساحة ٤ومتوسط االرتفاع 

 .٢م٤٠بمساحة م ١٠X٤أبعاده ): مدخل الحرملك الخاص(فناء التخديم  -

  م ١٢X٨+  م ١٠X٧ بأبعاد ٢وعددها الحالي : الحضائر -

، )ب٤-٥األشـكال   ( من المساحة األفقيـة      %٢٥ وتساوي   ٢ م ٥٠٠أي بمساحة كلية تعادل     

التي تمت تغطيتهـا    " الحضران"، فعند احتساب    ويمكن التأكيد بأن هذه النسبة كانت أكبر      

وأنها قلت بعد اسـتغالل      %٤٧ه  أي ما يعادل ما نسبت     ٢م٩٤٠الحقا تصل المساحة لقرابة     

 كما يظهر من الدالئل المادية فـي الجـزء          إضافيةبعض الحضائر وسقفها وبناء غرف      

 .الشمالي الغربي حيث سقفت الساحة أمام مقصورة الحاكم

 ):ب٤-٥األشكال (هناك ثالثة طرق : النمط المستخدم لتجميع الفراغات

 .اإليوانن متقابلتين من جوانب  غرفتيإلىوفيه يتم الدخول :  الفواحاإليوان -

مرفوعة _ على األقل _ أقبية متقاطعة    ٣حيث تسمح بتكوين فراغ متسع من       : البوائك -

 .اإلسطبالت وتستخدم في ،على دعائم مربعة

 .الغرف المفردة والتي تفتح مباشرة على الفناء أو الحضير -

احية بساطة الواجهات   يتشابه وقصر النمر في السمات الرئيسية من ن       : نموذج قصر طوقان   -

، حيث تفضي البوابة الرئيسية عبر دهليز مسقوف بأقبيـة          )د٤-٥األشكال  (والتوزيع الوظيفي   

، ويحيط بالفنـاء    أصغر أفنية القصر   وهو   لإلسطبالت الفناء الصغير المخصص     إلىمتقاطعة  

ملك ومن الدرج الشرقي الصاعد باتجاه الجنوب يوجد فناء السـال         . أروقة معقودة من جهتين   

 عبر درج صاعد من الواجهـة       إليهأما فناء الحرملك فيمكن الوصول      .  الرئيسي اإليوانوبه  
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 أو مـن المـدخل الخلفـي        إليه ثم االتجاه شماال عبر مدخل منكسر        اإلسطبالتالشرقية لفناء   

 .وللقصر فناء خاص بعائلة الحاكم وفيها مقصورته.  فناء تخديمإلىللقصر والمفضي 

، وهي على شكل حرف     ٢م٢٩٠٠ي  حوال_ دون احتساب البستان  _حة القصر   تبلغ مسا : النسب

L   ٣٠ بأبعادX٢٥ و م ٧٠Xويبلغ ارتفاع أعلى نقطة للقصر عن مستوى البوابة الرئيسية         . م٣٠

 أمـا األجـزاء     %٥٨وغالبية القصر مغطى بنسبة     .  مترا وذلك في الجهة الغربية للقصر      ١٢

 :المكشوفة فهي

 .٢م ٥٠٠م وبمساحة ٦ م ومتوسط االرتفاع ٢٠X٢٥أبعاده : فناء السالملك -

 .٢م٢٥٠م وبمساحة ٩م ومتوسط االرتفاع ١٨X١٤وأبعاده : فناء الحرملك -

 م بمسـاحة    ٨ ومتوسـط االرتفـاع      ٢٠X١٢أبعاده  ): الحرملك(فناء الحاكم الخاص     -

 .٢م٢٤٠

 .٢م٤٠ بمساحة م١٠X٤أبعاده ): مدخل الحرملك الخاص(فناء التخديم  -

 ، ويضـاف إليهـا      ٤X٥+ م   ١٥X٧+  م   ١٠X٤,٥بأبعاد   ٣ا الحالي   وعدده: الحضائر -

 .م٩X١٤ بأبعاد اإلسطبلفناء 

 . من المساحة األفقية%٤٥ وتساوي ٢ م١٣٢٠أي بمساحة كلية تعادل 

 مع اختالف   يتبع نفس الطرق المذكورة في النموذج السابق      : النمط المستخدم لتجميع الفراغات   

 .افي حجم الغرف وطريقة تسقيف بعضه

 أواسط القرن التاسع عشـر ويختلـف        إلى ويعود بناؤه    :نموذج قصر محمود عبد الهادي     -

وقصر النمر وطوقان من ناحية زيادة االهتمام بالواجهات الخارجية وفتح النوافـذ الكبيـرة              

 نزعة الفردية ويعكس نمطا مـن       إلىالمطلة على الخارج، أما التوزيع الوظيفي فيبدي الميل         
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 ٢٦٣

وتفضـي البوابـة    . من األسر النووية للعائلة حيث تخصص أجنحة لكل مـنهم         االستقاللية ض 

 فناء السالملك وهو يميل للشـكل المربـع، ويحـيط           إلىالرئيسية عبر مجموعة أقبية متتالية      

 من بوابة خاصة وهـو      إليهأما فناء الحرملك فيمكن الوصول      . بالفناء ايوانات من عدة جهات    

 عبر درج هابط مـن عـدة        إليهجما كما يمكن الوصول     بشكل مربع أيضا وان كان أصغر ح      

 .من الواجهة الشمالية للسالملك" شواحط"

ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة للقصـر      . م٦٠X٤٥ بأبعاد   ٢م٢٧٠٠يتبلغ مساحة القصر حوال   : النسب

وغالبية القصر مغطى   .  مترا وذلك في الجهة الشرقية للقصر      ٢٠عن مستوى البوابة الرئيسية     

 :ما األجزاء المكشوفة فهي أ%٦٥بنسبة 

 .٢ م٨٠٠م وبمساحة ٨,٥م ومتوسط االرتفاع ٣٤X٣٤أبعاده : فناء السالملك -

 .٢م١٠٠م وبمساحة ٩,٥م ومتوسط االرتفاع ١٠X١٠وأبعاده : فناء الحرملك -

 .٢م ٥٠بمساحة  ٢وعددها الحالي : الحضائر -

  . من المساحة األفقية%٣٥ وتساوي ٢ م٩٥٠أي بمساحة كلية تعادل 

يظهر تعقيد في تركيب وتجميع الفراغات فمـع اسـتمرار          : لنمط المستخدم لتجميع الفراغات   ا

 التـالي   إلىاستخدام الطرق السابقة، بدأت في الظهور طرق جديدة يتم فيها الدخول من فراغ              

بالتتابع، وهو يعطي شعورا بتغير نمط العائالت المعيشي ويلقي غموضا في الوظيفـة التـي               

 ).هـ٤-٥األشكال (فراغات كما تظهر النماذج احتلتها تلك ال

 مقارنـة   تتمفيه   و ،نسب الواجهات الداخلية للقصور الثالثة    ) أ٥-٥شكل  (هذا ويظهر الشكل    

ثالثة من الواجهات الغربية داخل هذه القصور، ويبين الشكل بوضـوح خضـوعها للنسـب               

تراث المعمـاري للمدينـة     المتعارف عليها كوحدات بناء والتي استمر استخدامها في ذاكرة ال         
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 أفنيةحتى فترة متأخرة من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وفيها يظهر أن ارتفاع               

السالملك لقصري النمر وطوقان هي ثمانية أذرع، فيما ترتفع الواجهات الداخليـة األخـرى              

النسبة لقصر  أما ب ". الحبل المعماري "ويسمى  " منساسات "٣خمسة عشر ذراعا وهو ما يعادل       

عبد الهادي فأفنيته ترتفع لحوالي الحبل المعماري فيما تتجاوز الواجهات الخارجيـة مقيـاس              

في المقاييس المتعارف عليها سابقا، ويظهر      " البنا"الحبل بأربعة أذرع، وفي هذا تظهر مبالغة        

المدينـة  ذلك بوضوح عند مقارنة االرتفاع الداخلي لالواوين في هذا القصر عن باقي مساكن              

 . كما يظهر في المقاطع المأخوذة في القصر

  :الخصائص المعمارية المشتركة ٥:١:٥

نالحظ أن قصري النمر وطوقان يمكن جمعها في نموذج واحد يتمثـل باالشـتراك بسـمات                

كمـا  ). ب، ج ٥-٥األشـكال   (الواجهات وطريقة توزيع المساقط كما يوضح الشكل التحليلي         

 المفتوحة المخصصة لالستعمال العام تعادل المساحة المخصصـة         ةاألفنيونالحظ أن مساحة    

 .للنساء في كال القصرين

أما قصر محمود عبد الهادي فيمثل بداية مرحلة جديدة، بدء فيها البنـاء باالهتمـام بفخامـة                 

 النسب  وتجاوز الترف بتوسيع الغرف والتوجيه للخارج في الفتحات         إظهار إلىالشكل والميل   

 كما نالحظ زيادة بنـاء األجنحـة        ،)غير الموجهة (لميل الستخدام األفنية المربعة      وا ،السابقة

 .، واختالف العالقة بين الحجرات بحيث تتابع بالدخول من حجرة ألخرىالمستقلة
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 التطور والتغيير  ٢-٥

لكل قصر تاريخه الخاص وتطور بنائه عبر الزمن في حركة دائبة من عمليـات االعمـار                

 وكمثال لهذا التطور نتناول قصر النمر وهو من أقدم المباني           ،يرات االجتماعية لمالءمة التغي 

العثمانية في المدينة، فقد بني على ثالثة مراحل بدأت بشراء منزل صغير في بدايـة القـرن                 

في القرن الحادي عشر للهجرة، والجزء الثاني       ) الشرقي( الجزء األول    وإضافة م١٦ /هـ١١

. في القرن الثالث عشـر    ) الغربي(ثاني عشر للهجرة ثم الجزء األخير       في القرن ال  ) الشمالي(

 حيث االمتداد والنمو يـتم أفقيـا        األبناءباء وتوسعة    القصور مراحل مماثلة من بناء اآل      قيةولب

 ).٦-٥ شكل( ورأسيا

 الثانوية حدثت من وقت آلخر كمـا تـدل          واإلضافاتوال يغيب عنا أن كثيرا من الترميمات        

 بعـض   إغـالق اث التاريخية، وأدت ألحداث تغييرات في القصور باستحداث أو          عليه األحد 

ففي قصر حسـين     ".انالحضر" الحجرات على حساب     أو الساللم الحجرية    إضافةالفتحات أو   

ولم تتوقـف   ) ٤-بالملحق  (هـ  ١٢٥٠عبد الهادي وقصر طوقان حدثت ترميمات اثر زلزال         

 حقبة العصر الحديث، حيث أخـذت الترميمـات         الترميمات بعد نهاية العهد التركي ودخول     

منحى جديد أضر بهذه المباني وساهم في تشويهها سواء ذلك الناتج عن الكوارث الطبيعيـة               

 كتدميرات الحروب أو حتى التخريب المباشر من قبل القـاطنين           اإلنسانيةم أو   ١٩٢٧كزلزال  

هـذا مـن     .سياق الوصـف  بحجة الترميم، وهذه األحداث سبق ذكرها في الفصل الثالث في           

 درسنا تصميمات القصور عبـر الـزمن بشـكل عـام            إذاالناحية الخاصة بكل قصر ولكن      

 :فسنالحظ أن المخططات قد حملت التغييرات التالية

 ).في بداية القرن العشرين( يصغر تدريجيا أو يختفي Courtحجم الفناء  -
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 . الخارجزيادة االهتمام بالواجهات الخارجية وزيادة االنفتاح نحو -

تغير في الطرق التقليدية للتسقيف والزخرفة ودخول أنماط جديـدة وخاصـة بعـد               -

 .النصف األول من القرن التاسع عشر كالقرميد

 . الذوق الفني الخاص وزيادة النزعة الفردية للمبانيإضفاء إلىالميل  -

بشكل  التغييرات االجتماعية لألسر واستقالليتها على طريقة توزيع الخدمات          سانعكا -

 .منفصل بعد أن كانت الخدمات مشتركة

اختالف المنظور الفكري للتحكم بالمباني بصدور تشريعات التملك وقوانين البلـديات            -

 . مدنية النزعة والتي استبدلت دور المحاكم الشرعية الدينية



  نابلس احلكام يف العمراين لقصورواإلنشاء أسلوب التخطيط )حتليل ومقارنة(: خلامسالفصل ا

 ٢٦٧

 مقارنة مع قصور أثرياء نابلس وقصور الريف الفلسطيني  ٣-٥

  قصور أثرياء نابلس ١:٣:٥

في نابلس وبين بقية القصور المحلية في المدينة يجب         " بيوت الحكم " أن نقارن بين قصور      قبل

 متعددة وبحاجة للمزيد من التمحيص والدراسة، بحيث يتم تمييـز           إنشائهاأن نذكر أن تواريخ     

 خاصة أن جزءا من هذه القصور تقع ضمن النسيج المتراص للمباني والتي تنتقل              اإلضافات

 صعوبة فهمها مباشرة كما في قصر التميمي الـذي          إلىشكل أجزاء مما يؤدي     ملكياتها على   

 . حوشإلىتحول 

 ٤٠٦م١٩٠١-١٨٣١ الفترة ما بـين      إلى والذي يعود بناؤه     ٢وكمثال يمكن تناول قصر النابلسي    

يتكـون مـن     و .وهو مالصق لقصر طوقان من جهة السالملك ويطل جزء منه على بستانهم           

 من الطابق األرضي عبر بوابة متراجعة للخلف يعلوها عقد          إليهول   أدوار حيث يتم الدخ    ةثالث

 إيـوان  بهو معقود على شكل      إلىحدوة فرس وبقوس موتور داخلي وتحفها مكسلتان وتفضي         

 فناء تتوسطه نافورة وهو محاط بأربعة غرف اثنين من كل جهة وهي مسـقوفة               إلىويؤدي  

 تكتلين من الغرف    إلىاء الجنوبية الشرقية    بأقبية متقاطعة، ويؤدي درج صاعد من زاوية الفن       

ها العلّيـات   ئمجمعة حول حضيرين، وقد استخدمت الستقبال الضيوف وهي تشبه فـي مبـد            

وتعتبر أهم غرف القصر ولهذه العلية نوافذ ثنائية مستطيلة وأرضيتها مكسوة ببالط ابـيض              

وقد استبدلت  . ميدوأسود وسقف خشبي تغطيه قصارة مدهونة ومزخرفة ويعلوه تسقيف بالقر         

أما الدور األخير فيمتد فـوق الصـبانة        . من ناحية الوظيفة  " السالملك"العلّية بطرازها الجديد    

 .المجاورة ويتوسطه فناء علوي محاط بأواوين فواحة
                                                           

٤٠٦  Cana'an٧١-٧٠  :١٩٩٣. 
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والمكون من ثالثة أدوار وهو كسابقه تفضي بوابته الرئيسية عبر مـدخل             ٢ومثله قصر هاشم  

 الفناء الرئيسي وهو محـاط      إلىالث غرف ودرج صاعد يصل      وث" دركاة" موزع   إلىمنكسر  

 .هما تمثل الّعليةابثالثة غرف يتقدمها رواق، أما الدور األخير فيحوي غرفتان وحضير أحد

ويالحظ في هذه القصور انخفاض أبعاد الفناء بحيث اقتربت أبعاده من أبعاد البيـت العـادي                

ات التي يمكن تلمسها في طريقة التعامل مـع         أما االختالف . وأضحى وكأنه غرفة غير مسقوفة    

 :إلىالعناصر المعمارية فيعود 

 . المحلية والخارجية على المفردات المعماريةةتجارالاثر  -

 . أسلوب أكثر استقالليةإلىالتغيير في العمارة التقليدية بين الطراز الواضح الوظائف  -

 .التغيير االجتماعي في الطبقات المدنية -

بيـوت  "ثرياء اتجاها جديدا نحو السكن باتجاه أكثر عموديا بعكس قصـور            وتمثل قصور األ  

، وقـد أدى االتجـاه نحـو        )أ٧-٥شكل   (الذين حرصوا على االمتداد أفقيا ما أمكنهم      " الحكم

 أمـا بالنسـبة     ، نمو نمط جديد للمساكن المستقلة     إلىالعمودية في البناء وتهميش دور األفنية       

محافظا على التراث العمراني المحلي وان كـان أثـر          " البنّا"ماري  لتقنيات البناء فقد بقي المع    

ومن القصور التي   ". غرف الضيافة "الذوق الشخصي واضحا فيها خاصة عند معالجة العلّيات         

أبدت اهتماما خاصا لبيان الذوق الفردي، قصر قاسم األحمد، وهو وان لم يكن مقـر قصـر                 

هتم بتمييز واجهـة قصـره    صاحبه قاسم األحمد قد ا    أن إالالحكم الرئيسي آلل قاسم الريفيين      

 من خالل المدخل الرائع كثير التفاصيل وبأبعاد مختلفة تماما عن المألوف في ذلك              بشكل فريد 

 .العصر



  نابلس احلكام يف العمراين لقصورواإلنشاء أسلوب التخطيط )حتليل ومقارنة(: خلامسالفصل ا

 ٢٦٩

أن قصور أثرياء نابلس أظهرت نزعـة فرديـة         _ وان كان يصعب التعميم   _لذا يمكن القول    

 إلـى عن محيطها، وكذلك فقد لجأت القصـور        واتجاها عموديا دفع المباني لالرتفاع والعلو       

، مع ميل لتقليد    )ب٧-٥شكل   (استخدام المدخل المنكسر بعد البواّبة الرئيسية والوحيدة للقصر       

بعض مظاهر قصور الحكام من حيث استخدام البوابات الفخمة ذات المكسلتين والتي لعبـت              

ولكنها من ناحية   . خمة للضيافة هنا دورا زخرفيا وتوفير فناء واحد على األقل وتوفير غرف ف          

كتحصين الواجهـات   " بيوت الحكم "أخرى خلت من كثير من العناصر المستخدمة في قصور          

  . ذات مساحات محدودة باستثناء قصر التميميإذاواستخدام الطالقات، كما أنها 

  قصور مشايخ الريف

غيرة، وربما بـدت هـذه      بنى مشايخ النواحي الريفية كثيرا من القصور الشبيهة بالقالع الص         

 أن دراسة عميقة لها تبين أن هنـاك فروقـا           إالالقصور لغير الدارس مشابهة لقصور نابلس       

 .جوهرية في المضمون وإن توفر بعض التشابه في الشكل

ويمكن عزو اختالف قصور الريف عن المدينة لسببين رئيسيين أولهما طبيعة الوظيفة، ذلـك              

 إذكين وبذلك ينحصر أداؤها كمساكن      الظائف المزارعين أو المّ   أنها كانت أكثر ريفية تخدم و     

اعتمد الشيخ في تصريف شؤونه على وجود المضافات داخل القرية والتي كانت تؤدي هـذا               

الغرض، لذا نجد أن كافة هذه القصور أحادية الفناء من ناحية التصـميم، ويتبـع ذلـك أن                  

حاطته بمجموعة من الغرف    إة ألهل المنزل مع      المعيشي األمورالوظائف الداخلية للفناء تخدم     

تفتح أبوابها مباشرة على الفناء وهي على طراز البيت الفالحي في األغلب والمكـون مـن                

. حيث تصلح لحفظ الماشية في األسـفل      " البايكة والراوية "حجرة كبيرة معقودة وبها مستويان      

ة تقع في مناطق مفتوحة ومكشـوفة        أن القصور الريفي   إذأما السبب الثاني فهو طبيعة الموقع       



  نابلس احلكام يف العمراين لقصورواإلنشاء أسلوب التخطيط )حتليل ومقارنة(: خلامسالفصل ا

 ٢٧٠

وتتمتع بحرية أكبر في التشكيل الخارجي لذا نجد أن بعضـها يسـتخدم             ) لها أربع واجهات  (

 .الكثير من سمات القالع كاألبراج ومرامي السهام

وبدراسة المساقط األفقية لمجموعة من هذه القصور نجد أن تشكيلها محصور وأكثر بسـاطة              

وذلك من ناحية المسقط األفقي حيث ال يتعدى        ) ٨-٥األشكال  (لس     ما قورنت بقصور ناب    إذا

. التصميم الشكل المستطيل أو المربع الذي يضم فناءا داخليا واحدا يتقدم القصر أو يتوسـطه              

 أما من ناحية الواجهات فتتفوق الكثير من القصور         .وكذلك فأن مساحتها صغيرة في األغلب     

ها الزخرفي أو تشكيالتها وربما يعود ذلك للحرية التـي           بغنا سواءالريفية على قصور نابلس     

 .   في التشكيل ضمن فراغ مفتوح وبدون محددات المكان كما هو الحال في نابلس" البنا"يجدها 

 :بالنسبة ألوجه الشبه فهو في استخدام بعض العناصر المعمارية وهيأما 

 ).الكوى(وجود الطالقات  -

 .ية كوجود المكسلتين وأسلوب العقود التي تعلوهاضخامة البوابات وسماتها التصميم -

 . الخيل ووجود العلياتإسطبلاالشتراك في بعض الوظائف للغرف مثل وجود  -

بكثرة في تزيين عقود الفتحـات وهـي تحمـل          " أقراص الفتوت "تستعمل  : الزخرفة -

 .زخارف نجمية وهندسية مطابقة للمستخدمة في قصور نابلس

هذه القصور مبينا تاريخ بدايـة انشـائها وملخـص لوصـف            ويظهر الجدول التالي بعض     

 .عمارتها



  نابلس احلكام يف العمراين لقصورواإلنشاء أسلوب التخطيط )حتليل ومقارنة(: خلامسالفصل ا

 ٢٧١

من القرن السابع عشر الى أواخر القرن التاسع (قصور الريف الفلسطيني ): ٤(جدول رقم 

 .)عشر

 .٢٠٠١: ١٤-٨شحادة، :  المصدر**
اسـم  / املشيخة اسم القصرالرقم

 القرية
ــاريخ  تـــ

   **اإلنشاء
 **الوصف

/ جبــل القــدس قصر اخلطيب ١
 بيت اكسا

يتكون من دورين وعاليل وتتوسطه سـاحة        ----
ــة األرضــي ويســتخدم للخــزن . مركزي

واالسطبالت، والعلوي به حضـريين وادراج      
 .تصل لعاليل

يتكون من دورين وعاليل وتتوسطه سـاحة        م١٨٣١نعلني/ بين حارث قصر اخلواجا ٢
 ومساحة الفنـاء    ٢م١٧٦٠ه  مساحت. مركزية
 .٢م ٤٠٠

راس / بين حارث  قصر مسحان ٣
 كركر

يتكون من دورين وعاليل وتتوسطه سـاحة        ----
 ومساحة الفنـاء    ٢م٢٤٣٠مساحته  . مركزية
 .٢ م٣٣٠

 ٢ م ١٤٨٠مسـاحته   .  أدوار ٣يتكون مـن     م١٨٦٣ برقة/ واد الشعري قصر مسعود ٤
 .٢ م٢٣٠ومساحة الفناء 

ــعريواد  قصر الكايد ٥ / الشـ
 سبسطية

ــن  !١٩٠٠  ٢ م٨٧٥مســاحته .  أدوار٣يتكــون م
 .٢ م١٠٠ومساحة الفناء 

 --------------------- ١٨١٠-١٧٨٠ عبوين/ بين زيد قصر سحويل ٦
ديـر  / بين زيـد   قصر الربغوثي ٧

 غسانة
عاليل وتتوسطه ساحة   ٤يتكون من دورين و      -١٦٠٢

 .مركزية
بيت / جورة عمر  قصر القاسم ٨

 وزن
ــن  ١٨٣٠  ٢ م٧٢٠مســاحته .  أدوار٤يتكــون م

 .ويتوسطه فناء
. يتكون من دورين وتتقدمه سـاحة أماميـة        ١٧٧٠ كور/ بين صعب قصر اجليوسي ٩

 .٢م٢٠٠٠مساحته 



  نابلس احلكام يف العمراين لقصورواإلنشاء أسلوب التخطيط )حتليل ومقارنة(: خلامسالفصل ا

 ٢٧٢

 :مما سبق يتبين

احتلت مواقع قصور الحكام توزيعا منتظما ارتبط باألحياء وبتوفر الخدمات العامـة             -

 .كالمسجد والحمام

_ )النمر وطوقان (خاصة قصور القرن الثامن عشر      _ور الحكام   استجاب تخطيط قص   -

لألحكام النابعة من الشريعة فالتزمت باالنفتاح نحو الـداخل وفصـل الحيـز العـام               

 تعدد األفنية، وحددت طريقـة معالجـة        إلىالمخصص للرجال عن النساء مما أدى       

 .لفقيرةالمداخل المباشرة والمنكسرة، كما حددت شكل الواجهات الخارجية ا

خضعت القصور لنسب معينة في البناء منها ما حددته طبيعة المادة المستخدمة فـي               -

البناء، أو التقنيات المتعارف عليها، وقد أظهرت الدراسة أن األبنية اتخـذت امتـدادا    

 .أفقيا بني نصفه وترك الباقي كأفنية وساحات

ء ذو األفنية المتعددة كان األمثـل        البنا أسلوباستخدام  ب هذا النوع من التصميم      أنوبذلك نجد   

سباب الدينية واالجتماعية والثقافية واألمنية ومالءمتها الوظيفية والمناخية أيضـا          الجتماع األ 

 :قد وفرو

 .محيطا خارجيا بحوائط مغلقة مع مالمح دفاعية -

 محليا يعكس من خالل استعمال األقبية والقباب واسـتخدام السـاحات            إنشائياأسلوبا   -

 .ويوفر خط سماء غاية في التناسق" الحضائر"ة المكشوف

 .توزيعا داخليا يخدم مبدأ الخصوصية مع توفير المناخ المقبول -

) سالملك(توزيعا أفقيا ورأسيا للوظائف داخل القصر من خالل تخصيص فراغات عامة 

).حرملك(وأخرى أكثر خصوصية 



 

 

 الخاتمة والتوصيات

 

 

engraved by W.Warwick, published about ١٨٥٠. 

،١٨٥٠،

 " المعماریةآثارها تاریخ الشعوب وحياة مجتمعاتها منقوش على حوائط إن" 

 فان لون



 اخلامتة والتوصيات
 

 ٢٧٤

 الخاتمة والتوصيات

تعد نابلس من أكبر مدن فلسطين وأغناها تاريخيا حيث توصف بأن لها ألفي عام من التاريخ                

،  السكان ة منذ عهد الرومان إلى عهد العثمانيين وبأنها لم تخلو يوما من           وبأنها تحوي على أبني   

ويعود هذا االستيطان النشط لوفرة الماء والخضرة في المكان كما ورد في وصف المقدسـي               

وفولني وجيمس فن وغيرهم ممن مروا بالمدينة، فمدينة نابلس هي المركز الرئيسي لتجـارة              

وحتى أواسط القرن التاسع عشـر، وقـد كانـت ركيـزة            فلسطين خالل القرن الثامن عشر      

وهي لم تـزل موطنـا ألكبـر         لعشرات القرى التي تحيطها من أقصى الشمال إلى الجنوب،        

والذي يقع   التجمعات السكانية وأكثرها استقرارا منذ أقدم العصور فيما عرف باسم جبل نابلس           

مدن على صعيد العمران وكثافـة      كما وتشكل نابلس إحدى أهم ال     . في قلب فلسطين العثمانية   

السكن والنشاطات االقتصادية، وقد كان لها درجة عالية من االستقاللية المحلية تحت مظلـة              

 .وا قصورهاأالحكم العثماني، تمثلت بحكامها المحليين الذين استقروا بها وأنش

تشـكيل   وتعتبر قصور نابلس المحلية من أهم عمائرها السكنية حيث لعبت دورا هاما فـي               

 تاريخ المدينة السياسي واالجتماعي داخليا وخارجيا، وللقصور أهمية أخرى تتمثل بعمارتها 

الوضع االجتماعي واالقتصادي لقصور نابلس فـي        الضوء على    إلقاء  تم خالل هذه الدراسة  

توضيح مخططات القصور    مع   الوصول إلى المميزات العامة للقصور في نابلس       و تلك الفترة 

 .الخ..طرق البناء وعناصره ومواده ودراسة الزخارف  بعد وأنماطها المعمارية) تقسيماتها(

 عمارة القصور في فلسطين فسنجد اشتراكها معا في الكثير مـن الصـفات              إلىوبنظرة أعم   

بعكس القصور السورية والمصـرية     . الوظيفية منها أو الشكلية وأن التأثير المحلي هو الغالب        



 اخلامتة والتوصيات
 

 ٢٧٥

وتبدي القصور المحلية بعض أوجه الشبه مع       .  العثماني أكثر وضوحا   والتي يبدو فيها الطراز   

الطراز الدمشقي ولكن بتقشف أكبر خاصة في أساليب الزخرفـة فـي الـداخل كاسـتخدام                

شادروان النمر الشبيه بنوفرات قصر العظم، وكما في استخدام حطات المقرنص ذات القوس             

 األصول المشتركة في بالد الشام      إلىذلك  ، ويرجع    البوابات الدائري في زخرفة بطون عقود    

 . للقبائل التي قطنت فلسطين واحتفظت بعاداتها وبتجارتها عبر المنطقة

ولكن مما ال شك فيه أن هذه القصور تمثل طرازا صريحا متناسق النسب ويحمل من األهمية                

 من المهـم     ومما يجعل  المعمارية ما جعلها جزءا هاما من تطور العمارة السكنية في فلسطين          

 : التوصيات التاليةإلىاألخذ بعين االعتبار الحفاظ على هذا اإلرث، وتوصلنا الدراسة 

الخاصة على حـد    وثمانية في فلسطين العامة منها       والشواهد الع  اآلثارتشجيع دراسة    -

 .  وتاريخية تجعلها جديرة باهتمام الدارسينلما تحمله من سمات جماليةسواء 

ة نموذجا فريدا يعكس تراث وثقافة ذلـك العصـر، وبالتـالي            اعتبار القصور المحلي   -

ويشمل ذلك توثيق هـذه القصـور وتوعيـة         . الحفاظ عليه كإرث تاريخي ومعماري    

 . تدميرهاوإيقافالسكان بأهميتها والعمل على ترميمها وصيانتها 

دعوة المؤسسات المهتمة إلقامة مشاريع ترميم أو تهيئة وغيرها من المشاريع التـي              -

 .اإلهمال آثار تواصل تاريخ هذه المباني وتمحو عنها إلىدي تؤ

نشر المعلومات الموثقة حول القصور الفلسطينية المحلية لتأخذ مكانتها لدى الدارسين            -

 ولتساهم بدورها كجزء من تاريخ العمارة في بالد         نواآلثارييالمعماريين والتاريخيين   

 .الشام

۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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engraved by E.Brandard after a picture by W.H.Bartlett, published in The Life and Epistles of St. Paul, about ١٨٦٠. 

، ١٨٦٠א

 "عناقيد من البيوت ذات األسطحة البيضاء تعشش في حضن أجمة من الشجر...نابلس"

SWP, Sameria, ٢٠٤



 املراجع

 ٢٧٧

 المراجع

 : المراجع األرشيفية

 .أبو ديس-ركز إحياء التراثم/ وثائق األوقاف •

 ). ١٨٦٥-١٦٥٥( نابلس / سجالت المحكمة الشرعية •

 .عمان/مكتبة الجامعة األردنية/ نابلس-سجالت المحكمة الشرعية •

 .المكتبة_قسم الوثائق /بلدية نابلس •

 .م١٩٢٧ لتاريخ ٢٥/٢١/٢ ملف المحالت المتداعية التي تقرر هدمها رقم -

 .م١٩٢٧ لتاريخ ٢٥/٢١/٣وط رقم  ملف بيان الدور اآليلة للسق-

 .قسم الترميم/ بلدية نابلس •

 أحواض البلدة القديمة، قائمة تخمين األبنية واألراضي داخل مناطق البلديات لعـام             -

 .م١٩٦٧

 .متحف روكفلر، أرشيف الصور •

 

 :الكتب والدراسات العربية

 ٩٢٣-٦٤٨ (ةالمصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكي    . إبراهيم، ليلى ومحمد أمين    .١

 .١٩٩٠، دار النشر بالجامعة األمريكية، القاهرة، )م١٥١٧-١٢٥٠/ هـ

، دار الراتـب    ٥جالعمـارة العربيـة،     : البيئة والعمـارة  . إبراهيم، محمد عبد العال    .٢

 .١٩٨٧الجامعية، بيروت، 



 املراجع

 ٢٧٨

ـ     ، العمري .٣   األبصـار فـى ممالـك األمصـار        مسـالك ،  ل اهللا  شهاب الدين بن فض

 .١٩٨٥ ، المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية،أيمن فؤاد سيد: تحقيق

، الطبعـة   ٥بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق محمـد مصـطفى، ج           ابن إياس،  .٤
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ارة االسالمية وهي المساجد                 " ر عن العم هناك نوعان من المباني التي تعب

 خان فازلور     "والقصور والقالع
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Engraved by R.Wallis after a picture by W.H.Bartlett, published in The Christian in Palestine, about ١٨٤٠. 

١٨٤٠،

ور    ا قص ل عنه ور للك بقص

ور  ه الزه وح ب واء تف وه

ور دهر س دى ال ر م ا غي ا له م

ور    ولهن القص ن ح اٍت م عالي

 

امت   د تس ي ق ا الت إن نابلس

اء زالل   بة وم ة خص ترب

رام     وم آ ام ق ي األن ا ف أهله

ت جن   ا فجئ دة جئته ابل ان

 

 عبد الغني النابلسي
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