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ملخص
 تس ليط الض وء عل ى العالق ات الت ي كان ت قائم ة ب ين الرعاي ا والعس اكر،غاية ھ ذه الدراس ة
 فقد تناولت الدراسة بدايةً أنواع العس اكر،العثمانية التي أُقطعت أراضي في ريف القدس الشريف
 وتشير الدراسة إلى طرق تنظ يم العالق ة،العثمانية المنتشرة في لواء القدس والمھ ّمات المكلفة بھا
 وم دى تقي دھم ب الحقوق،ب ين الس باھية أنفس ھم م ن جھ ة وعالق تھم م ع الرعي ة م ن جھ ة أخ رى
 كما عالجت الدراس ة األوض اع المعيش ية ف ي األري اف ف ي،والواجبات وفق القوانين المعمول بھا
 وم ن ث ﱠم ج اء موض وع األس رة والم رأة الريفي ة،ظ ل الظ روف الطبيعي ة والبش رية الت ي رافقتھ ا
.لكونھا أحد العناصر األساسية في النسيج االجتماعي في الريف الفلسطيني
Abstract
This study aims at identifying the nature of the relations between the
citizens and the Ottoman armies which took over the lands of Jerusalem
countryside. First, the study deals parts of Ottoman armies scattered in
Jerusalem district and their duties. Then, the study points out to the
methods of organizing the relation among Sibahis themselves from one
side and their relation with citizens on another side of their obligation to
the duties and responsibilities stated in the Ottoman records. The study
also discusses of the life situations in the countryside according to the
nature and human conditions, then the study considers the topic of the
family and the women in Palestinian countryside.
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مقدمة
م ا أن س يطرت الدول ة العثماني ة عل ى ب الد الش ام ب دأت بنش ر قواتھ ا العس كرية ف ي الم دن
الرئيسة والقالع التي تتحكم بالمناطق الداخلية والطرق السلطانية وطرق الحجيج والتج ار؛ لبس ط
سيطرتھا ولتثبي ت نظامھ ا اإلداري الھ ادف لجع ل ھ ذه ال بالد ج زءاً ال يتج زأ م ن أرض الس لطنة
العلية ،ولضمان تنفيذ ذل ك ت م تقس يمھا إداري ا ً إل ى ث الث والي ات -دمش ق ،حل ب ،ط رابلس -وك ل
نواح والنواحي تشمل ع دداً م ن الق رى والم زارع
والية إلى عدد من األلوية ،واأللوية مقسمة إلى
ٍ
والخرب ،على رأس كل منھا ش يخ يع رف بالمخت ار ،وكان ت الق دس ) (١ل وا ًء م ن ب ين أح د عش ر
لوا ًء كان ت تابع ة لوالي ة دمش ق الش ام ) ،(٢ف ي ض وء ذل ك ت ﱠم تص نيف الف رق العس كرية ف ي ل واء
القدس إلى فئتين :عسكر القالع )القدس والبرك( ،وعسكر األرياف السباھية ).(٣
عسكر القالع )المستحفظان(
لق د ج اء العثم انيون إل ى ب الد الش ام ووج دوا الكثي ر م ن الق الع ،فش رعوا بترميمھ ا
وصيانتھـا) ،(٤كقلعة القدس ) ،(٥وأق اموا قالع ا ً جدي دة ف ي األم اكن الت ي بحاج ة إل ى ذل ك ،ومنھ ا:

(1 ) Jerusalem, Encyclopedia Britannica, Volume 30, Founded 1768, William Benton,
publisher, 1943-1973, Helen Hemingway Benton, publisher 1973-1974, vol 10, p.
138-145.
) (٢ﺍﻷﻟﻭﻴﺔ ﻫﻲ :ﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﺼﻔﺩ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻏﺯﺓ ،ﻨﺎﺒﻠﺱ ،ﺍﻟﻠﺠﻭﻥ ،ﺘﺩﻤﺭ ،ﺼﻴﺩﺍ ،ﺍﻟﻜﺭﻙ ﻭﻋﺠﻠﻭﻥ ،ﺴﺎﺤﻠﻲ ﺃﻭﻏﻠﻲ،
1

ﺨﻠﻴل٢٠٠١) .ﻡ( .ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ .ﺍﺴﻁﻨﺒﻭل ،ﺹ.٢١

) (٣ﺍﻟﻐﺯﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ١٠٦١) .ﻫـ١٦٥٠/ﻡ(١٩٧٩) ،ﻡ( .ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﺒﺄﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ .ﺝ،٣

ﺘﺤﻘﻴﻕ ،ﺠﺒﺭﺍﺌﻴل ﺠﺒـﻭﺭ .ﻁ ،٢ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓـﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ.؛ ﻫﻴـﻙ ،ﺴـﺒﺎﻫﻲ ،ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ)،ﺩ،ﺕ( ،ﺝ ،١٥ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺝ ،١١ﺹ.٢١٥-٢١٤

) (٤ﺴﺠﻼﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ  ،٩٨ﺡ١٩ ،١ﺸﻭﺍل١٠٢٤ﻫـ١٦١٥/ﻡ ،ﺹ.١٠٨

) (٥ﺩﻓﺘﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺩﻭﺭﺓ ،ﺭﻗﻡ  ٣٧٢٣ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٤-٩٦١ﻫـ١٥٦٦-١٥٥٣/ﻡ ،ﺹ ،١٣-٢ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﻱ ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ

ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ) ﺕ١٠٨٣ﻫـ١٦٧٢/ﻡ(١٩٨٠) ،ﻡ( ،ﺘﺤﻔﺔ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻭﺴﻠﻭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﺀ ،ﺝ ،٣ﺘﺤﻘﻴﻕ ،ﺭﺠﺎ ﻤﺤﻤـﻭﺩ

ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺝ ،٢ﺹ١٧٥؛ ﺍﻟﺤﻤﻭﺩ ،ﻨﻭﻓﺎﻥ ﺭﺠﺎ١٩٨١) ،ﻡ( ،ﺍﻟﻌﺴﻜﺭ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻥ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺹ٤٥؛
Bakhit, M uhammad Adnan, (1972)"The Ottoman province of Damascus in the
Sixteenth century", Thesis submitted for the Degree of Doctor of philosophy,
school of Oriental and African Studies, University of London, February,
(unpublished). p . 104.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قلع ة الب رك )) (١المرجي ع( ،ووض عوا فيھ ا حامي ة عس كرية م ن أج ل أن ت وفر درج ة معين ة م ن
األمن للقوافل التجارية وللحجيج ،والتي كانت عرضة باستمرار خ الل ھ ذه الفت رة لھجم ات الب دو
وتعدياتھم ).(٢
السباھية
وھ ي مجموع ة م ن الفرس ان العس كرية الت ي كان ت تتمرك ز بأري اف ناحي ة الق دس ،منح تھم
الس لطنة العثماني ة تيم ارات م ن األراض ي ف ي ق رى الل واء ،نظي ر خ دمتھم للدول ة ف ي الح رب أو
لمھام أخرى ) ،(٣أما الوس ائل الحربي ة الت ي ك انوا يس تعملونھا فھ ي -غالب ا-
عندما يستدعي األمر
ٍ
تقليدية ،فكان الفارس باإلضافة لفرسه ،يحمل سيفه ولباسه وسھامه وخنج ره ،ويض ع عل ى رأس ه
خوذة ،ويرتدي فوق لباسه درعا ً من المعدن ،ومعه خيمة يستعملھا عند الحاجة ).(٤
قام ت اإلقطاعي ات العس كرية عل ى أس اس رتب ة الس باھي ومكانت ه العس كرية ،فكان ت عل ى
النحو اآلتي:
الزعامت
ھ و إقط اع مجموع ة م ن الق رى والم زارع والخ رب يت راوح دخلھ ا م ا ب ين  ١٠٠-٢٠أل ف
أقجة ) (٥إال أقجة واحدة ).(٦

)( ١

)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥
)( ٦

قلعة البرك :تقع قرب برك سليمان جنوب بيت لحم ،تعرف أيضا ً باسم قلعة مراد ،أي السلطان العثم اني م راد
الراب ع)١٠٤٩-١٠٣٢ھ ـ١٦٣٩-١٦٢٢/م( ،حي ث بني ت ف ي عھ ده ،س جل الق دس ،١١٣حج ة،١
محرم١٠٣٧ھـ١٩/أيلول١٦٧٢م ،ص١١٤؛ الخياري ،ج ،٢ص١٩٦؛ العارف ،عارف١٩٦١) ،م( ،المفصل
في تاريخ القدس ،القدس ،ص.٣٧٩
البكري ،مصطفى بن كمال الدين الصديقي )ت١١٦٢ھـ١٧٤٩/م( ،الخطرة الثانية األنس ية ف ي الرحل ة الداني ة
القدسية ،مخطوط ،قمت بتصويره من مكتبة عارف حكمت-المدينة المنورة ،ورقة ١ص.٢
غرايبة ،عبد الك ريم١٩٦١) ،م( ،الع رب واألت راك ،مطبع ة جامع ة دمش ق ،دمش ق ،ص٢٧٩؛ھي ك ،س باھي،
ج ،١١ص.٢١٥-٢١٤
سجل القدس ،١٣٥ح ٦ ،١محرم١٠٥٥ھـ٤/آذار١٦٤٥م ،ص.٣٣٩
األقجة :كلمة تركية تعني السكة البيضاء ،وھي وحدة نقد عثمانية ،قانون نامة مصر ،نشر عمر لطفي بارقان،
المجلد األول ،ص.٣٧٣-٣٧٢
اليعقوب ،محمد سليم١٩٩٩ )،م( ،ناحية القدس الشريف في القرن العاش ر الھج ري/الس ادس عش ر الم يالدي،
ج ،٢ط ١البن ك األھل ي األردن ي -عم ان ،ج ،١ص٢٢٣؛ أب و بك ر ،أم ين١٩٩٦) ،م( ،ملكي ة األراض ي ف ي
متصرفية القدس ١٩١٨-١٨٥٨م ،عمان ،ص.٢٠٥
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فقد منح الزعيم عمر آغا قرى صوبا ) (١وب دو ) (٢وبي ت س احور ) (٣والت ي ك ان مجم وع م ا
حصلته  ٦اآلف غرش أسدي ) .(٤وكان للزعماء كبير يعرف بعين الزعماء ،ومنھم :مصطفى بك
بك بن محمد باشا ) .(٥ويوجد لكل زعيم صوباشي ) (٦يشرف على ما ھو مطلوب م ن ال زعيم ف ي
في زعامته ،وكان لكل زعيم ترجمان؛ لتسھيل التعام ل ب ين ال زعيم والفالح ين ال ذين يعمل ون ف ي
زعامته ) ،(٧لكون أصحاب اإلقطاع )الزعماء والتيمارية( من األتراك.
التيمار

)(٨

وھو على قسمين :األول يعرف تيم ار بت ذكرة ) :(٩أي أن التيم ار ممن وح ل ه بموج ب ت ذكرة
من السلطنة ولديه شھادة من دار السلطنة تمنحه اإلقطاع ،يتراوح إقطاعه ما بين ٢٠-٦ألف أقجة
إال أقج ة واح دة ،والث اني تيم ار ب دون ت ذكرة م ن الس لطنة ي تم منحھ ا ل ه م ن ال والي ف ي الوالي ة،

) (١ﺼﻭﺒﺎ :ﺘﻘﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻤﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ ﻋـﺎﻡ ١٩٤٨ﻡ ،ﺍﻟـﺩﺒﺎﻍ،
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺭﺍﺩ١٩٧٤) ،ﻡ( ،ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﺝ ،١٠ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴـل ،ﺝ،٨

ﺹ.١٣٥

) (٢ﺒﺩﻭ :ﺘﻘﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.٩٧

) (٣ﺒﻴﺕ ﺴﺎﺤﻭﺭ :ﺘﻘﻊ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.٤٧٠

) (٤ﺍﻟﻐﺭﺵ ﺍﻷﺴﺩﻱ :ﺴﻜﺔ ﻓﻀﻴﺔ ﻋﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻜل ﻏﺭﺵ ﻴﺴﺎﻭﻱ ٣٠ﻗﻁﻌﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭ ٨٠ﻗﻁﻌـﺔ ﺸـﺎﻤﻴﺔ ،ﺴـﺠل
ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٧٧ﺡ١٨ ،١ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ١٠٨٥ﻫـ٢٥/ﺸﺒﺎﻁ١٦٧٥ﻡ ،ﺹ.٧٧

) (٥ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٠٩ﺡ ،١ﻏﺭﺓ ﺭﻤﻀﺎﻥ١٠٣٣ﻫـ١٦٢٤ /ﻡ ،ﺹ.٩٩

) (٦ﺍﻟﺼﻭﺒﺎﺸﻲ :ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺭﻜﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺘﻭﺍﺒﻌﻬﺎ ،ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٤٥ﺡ١٧ ،١ﺼﻔﺭ١٠٦١ﻫـ٩/ﺸﺒﺎﻁ١٦٥١ﻡ ،ﺹ١٤٠؛ ﺴﺎﺤﻠﻲ ﺃﻭﻏﻠﻲ،

ﺹ.٥٤٨

) (٧ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٤٦ﺝ١٠٦٢ ،٣ﻫـ١٦٥١/ﻡ ،ﺹ.٢٥٩
) (٨ﺴﺠل ﺍﻟﻘـﺩﺱ ،١٩٢ﺡ ،٢ﺃﻭﺍﺨـﺭ ﺭﺠـﺏ ١١٠١ﻫــ١٦٩٠/ﻡ ،ﺹ٥؛ ﺍﻟﻤﺤﺒـﻲ ،ﻤﺤﻤـﺩ ﺒـﻥ ﺃﻤـﻴﻥ

)ﺕ١١١١ﻫـ١٦٩٩/ﻡ() ،ﺩ،ﺕ( ،ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺤـﺎﺩﻱ ﻋﺸـﺭ ،ﺝ ،٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺝ ،٢ﺹ.٢٢٠

) (٩ﺍﻟﺘﺫﻜﺭﺓ :ﻫﻲ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﺴﻁﻨﺒﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻭﺍﺒﻪ ﻭﻗﺼﺎﺩﻩ ﻟﺘﺫﻜﺭﺘﻬﻡ ﺒﺘﻔﺼﻴل ﻤـﺎ ﻫـﻭ
ﻤﻭﻜل ﺇﻟﻴﻬﻡ ،ﺍﻟﻴﻌﻘﻭﺏ ،ﺝ ،٢ﺹ.٢٢٤

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبراھيم ربايعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٤١

)(١

ويكون الحد األعلى  ٦آالف أقجة ،وإذا منحه الوالي أكثر من ذلك فعليه أن يحصل على براءة
) (١سلطانية في ذلك ).(٢
واس تناداً إل ى المص ادر المت وفرة يس تطيع الباح ث تحدي د بع ض الش روط الت ي قام ت عليھ ا
اإلقطاعي ات العس كرية ف ي ل واء الق دس الش ريف ،عل ى النح و اآلت ي :أن الس باھي يمل ك منفع ة
اإلقطاع إال أنه ال يملك رقبت ه وإذا أراد الس لطان أن يوج ه المقاطع ة لش خص أخ ر ج از ل ه ذل ك،
كما جاز للعسكري السباھي صاحب اإلقطاع أن يبقى في إقطاعه على أن ي دفع ع وض ع ين ع ن
قتال أعداء المسلمين وحراستھم وحراسة األنفس واألموال ).(٣
وبالرغم من ذلك ،تبقى ھذه اإلقطاعيات بيد أصحابھا ال تنزع منھم وتعطى لغيرھم من دون
سبب ،ما داموا قائمين على خدمتھا ،وملتزمين بما ھو مطلوب م نھم ،ويس مح للس باھي البق اء ف ي
تيماره وال يذھب للحرب في حالة إصابته في المعركة أو ح ﱠل به مرض ما .ويح ول اإلقط اع إل ى
سباھي آخر وفق شروط ،منھاِ :كبَر سن السباھي ،وعدم قدرته عل ى خدم ة إقطاع ه ،وتخلف ه ع ن
اللحاق بالعسكر ) ،(٤عند ذلك يقوم القاضي الشرعي في القدس بتوجي ه اإلقط اع إل ى س باھي آخ ر
إلى أن تأتي البراءة السلطانية بذلك ،فقد تم توجيه تيمار قرية المالحة إلى عبد ﷲ بك بن أب ي بك ر
الطرابلس ي ب دالً م ن محم د ب ن عل ى نظ راً لكب ر ِس نه؛ ولع دم قدرت ه عل ى الرك وب م ع جماع ة
الس باھية ،فق ام عل ي أالي ب ك الس باھية بالتوج ه إل ى اآلس تانة وطل ب ص دور ب راءة ب ذلك ،قيم ة
متحصلھا ٢٧٠٠عثمانية ) .(٥وإذا ما أ ِس َر السباھي أو مات ينقل التيمار إلى أبنائه ،فإن لم يك ن ل ه
أبن اء تعط ى لغي ره ،فبع د وف اة محم د جلب ي ب ن عل ي انتق ل تيم اره ف ي قري ة المالح ة ) (٦إل ى عب د
الكريم بك ).(٧
ومن الالفت للنظ ر أن ه يُس مح لإلقط اعي أن يتن ازل ع ن تيم اره أم ام قاض ي محكم ة الق دس
ش ريطة موافق ة المتن ازل ل ه عل ى التيم ار ،فق د ن زل وتف رغ ذو الفق ار ب ن عب د ﷲ ع ن تيم اره
) (١ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ :ﻫﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﻁﻨﺒﻭل.
) (٢ﺴﺎﺤﻠﻲ ﺃﻭﻏﻠﻲ ،ﺹ.٧٠٥-٧٠٢

) (٣ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﺠل  ،١٥٢ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺎﻫﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻙ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﻴﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺏ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺭﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻴﻤﺎﺭ ،ﻓﺠـﺎﺀ

ﺭ ّﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﺒـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﺒﻴـﺩ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﻥ ،ﺴـﺠل ﺍﻟﻘـﺩﺱ ،١٥٢ﺡ٥ ،١ﻤﺤـﺭﻡ

١٠٦٨ﻫـ١٢/ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل١٦٥٧ﻡ ،ﺹ.٥١١
) (٤ﺴﺎﺤﻠﻲ ﺃﻭﻏﻠﻲ ،ﺹ .٥٥٩ -٥٥٨

) (٥ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ )ﺍﻻﻗﺠﺔ( :ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ،ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٥٢ﺡ ،١ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ
١٠٦٧ﻫـ٧/ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل١٦٥٧ﻡ ،ﺹ٥٨١؛ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻟﻤﻔﺼل ،ﺹ.٣٣٧

) (٦ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ :ﺘﻘﻊ ﺠﻨﻭﺏ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.١٦٦

) (٧ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٥٢ﺡ٥ ،١ﺭﺒﻴﻊ ﺜﺎﻨﻲ ١٠٦٧ﻫـ٢١/ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺜﺎﻨﻲ١٦٥٧ﻡ ،ﺹ.٨٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١

 ٨٤٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "العسكر السباھية وأھل الريف في لواء القدس الشريف خالل "......

لمصطفى بن علي عن قرية جليوس ) (١ناحية الرملة وقدرھا ٦االف عثمانية لعج زه ع ن مباش رة
خدم ة التيم ار ،فقب ل مص طفى الف راغ قب والً ش رعيا ً وطل ب م ن الح اكم الش رعي ) (٢أن ي أذن ل ه
بمباشرة خدمة التيم ار وتن اول محص وله ،وأن يتص رف كم ا ك ان ذو الفق ار إل ى أن تأتي ه الب راءة
بذلك ).(٣
وعند منح اإلقطاعي إقطاعه من رتبة زعامت أو تيمار يتم تسجيله حال وصوله في محكم ة
القدس حتى يعتبر شرعياً ،فقد سجل الزعيم مصطفى بك زعامته في قرية كفر عقب وتوابعھا من
ن وع زعام ت )إجم الو ) ،((٤أي ال يح ق ألح د أن ي دخل بھ ا م ن صوباش ية ) (٥الباش ا أو األم راء
واألالي بك ) (٦والزعماء وأرباب التيمار وجاري باش ) (٧واألمناء ) (٨والمتحصﱢلين ).(٩
وعلى التيماري أن يبلغ األالي بك عند حصوله على اإلقطاع ،فقد ادع ى عل ى آغ ا االي ب ك
على داود بن مصطفى السباھي ،أنه عندما أخذ براءة تيماره في قرية عين ك ارم ) (١٠ل م يظھرھ ا

) (١ﺠﻠﻴﻭﺱ :ﻟﻡ ﺃﻋﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ.

) (٢ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻫﻭ ﻴﺤﻴﻰ ﺃﻓﻨﺩﻱ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ١٤٧؛ ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ .١٤٨
) (٣ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٤٧ﺡ٤ ،٢ﻤﺤﺭﻡ ١٠٦٣ﻫـ٥/ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل ١٦٥٢ﻡ ،ﺹ.٣٣

) (٤ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻭ :ﻜل ﻤﺎ ﺴﺠﻠﺘﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺒﺎﺴﻡ ﺃﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺤﻭﺍﺼل ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤـﺯﺍﺭﻉ

ﻭﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺁﻻﻑ ﺃﻭ ﺴﺕ ﺁﻻﻑ ﺃﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺃﻗﺠﺔ ﺇﻻ ﺃﻗﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺃﻗﺠﺔ ﺇﻻ ﺃﻗﺠﺔ

ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻓﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺯﻋﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﻴﻤﺎﺭﻱ ،ﻫﻲ ﺯﻋﺎﻤﺕ ﺃﻭ ﺘﻴﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺇﺠﻤﺎﻟﻭ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻤﻨﺤﺕ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﺘﻌﺭﻑ ﺒﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﻔﺼل ،ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎل ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ،ﺴﺎﺤﻠﻲ ﺃﻭﻏﻠﻲ ،ﺹ.٧٠٢

) (٥ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٦٠ﺡ١٠ ،٢ﺭﺠﺏ١٠٧١ﻫـ١٣/ﺁﺫﺍﺭ١٦٦١ﻡ ،ﺹ٩؛ ﺴﺎﺤﻠﻲ ﺃﻭﻏﻠﻲ ،ﺹ.٥٦٣

) (٦ﺍﻷﻻﻱ ﺒﻙ :ﻜﻠﻤﺔ ﺘﺭﻜﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻔﻭﺝ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭ ﺍﻟﺴـﺒﺎﻫﻴﺔ ،ﺴـﺠل ﺍﻟﻘـﺩﺱ ،١٧٣ﺡ ،٢ﺃﻭﺍﺨـﺭ
ﺠﻤﺎﺩىﺎﻟﺜﺎﻨﻴﺔ١٠٨٢ﻫـ٤/ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ١٦٧١ﻡ ،ﺹ٢٨٢؛ ﺍﻟﻴﻌﻘﻭﺏ ،ﺝ ،٢ﺹ.٢١٢

) (٧ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﺎﺸﻲ :ﺃﺤﺩ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭ ﺍﺍﺴﺒﺎﻫﻴﺔ ،ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﺒﺎﻫﻴﺔ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﻡ ﻭﺇﺭﺴﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻤـﺎﻜﻥ
ﺍﻟﺤﺭﺏ ،ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٥٦ﺡ٢١ ،١ﺭﺒﻴﻊ ﺃﻭل١٠٦٩ﻫـ١٧/ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل١٦٥٨ﻡ ،ﺹ١٧٥؛ ﺴﺎﺤﻠﻲ ﺃﻭﻏﻠﻲ،

ﺹ.٢٩٥

) (٨ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ :ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ،ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ ،ﻜـﺭﺩ ﻋﻠـﻲ،
ﻤﺤﻤﺩ١٩٨٣) ،ﻡ( ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﺩﻤﺸﻕ ،ﺝ ،٥ﺹ.٨٠

) (٩ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﻭﻥ :ﻫـﻡ ﺠـﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ،ﺴـﺠل ﺍﻟﻘـﺩﺱ ،١٥٠ﺡ١٤ ،١ﺸـﻌﺒﺎﻥ
١٠٦٥ﻫـ١٦٥٥/ﻡ ،ﺹ.٣١٦

) (١٠ﻋﻴﻥ ﻜﺎﺭﻡ :ﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ٧ﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ.١٥٧ ،٨
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبراھيم ربايعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٤٣

وبقي يتھرب من ذلك علما ً أنه أخذھا قب ل ع امين ) .(١كم ا أن االألي ب ك ھ و َم ن يق رر ف ي م ا إذا
كان اإلقطاعي يستطيع أن يقوم بخدمة إقطاعه أم ال ،فبنا ًء على توجيھات حسن االي بك السباھية
منح حبيب جلبي براءة زعامت في القدس الشريف مكان مصطفى بك بن محمد باش ا لع دم قدرت ه
على خدمة زعامته ).(٢
إقطاع لشخصين إال إذا كانا أ َخ َوين ،فبع د وف اة وال د ِھ َما يعط ى التيم ار
كما أنه ال يجوز منح
ٍ
لھما مناصفة ) ،(٣وإذا كانا قاصرين عن درجة البلوغ يتم توكيل شخص وكالة شرعية حت ى يق وم
يقوم بمتابعة تحصيل تيمار األيت ام ) ،(٤ولقاض ي الق دس الح ق بتع ين وص ي ش رعي عل ى إقط اع
السباھي خارج حدود اللواء ،فقد ُعيﱢنَ محمد العسلي وصيا ً شرعيا ً على زعامت القاصر مصطفى
ب ك ب ن ش رف ال دين آغ ا ،مك ان الوكي ل مص طفى آغ ا ب ن الخواج ة لتحص يل زعامت ه م ن ناحي ة
اللجون ) .(٥وتجري المحاسبة على مال القصﱠر من أبناء السباھية ك ل ع ام ف ي المحكم ة الش رعية
بالقدس ،وإذا ما تأخر الوكيل عن المحاسبة يفرض عليه القاضي دفع مستحقات اإلقطاع لص احبه
ويع ين وص يا ً جدي داً عل ى القاص رين ،فق د نب ه الح اكم الش رعي ) (٦عل ى أحم د ب ك ب ن عل ي آغ ا
المتصرف بتيمار ابن يعقوب أن يدفع لوجيه بن يعقوب محصول التيمار ).(٧
وعند سفر السباھي يو ﱢكل مكانه شخصا ً لمتابعة أم ور إقطاع ه عل ى أن يك ون م ن الس باھية،
فقد و ﱠكل رجب بك بن محمد السباھي على تيم اره ف ي قري ة كف ر عق ب ) (٨مص طفى آغ ا ) .(٩كم ا
تتم المحاسبة بين السباھي وش يوخ الق رى والم زارع الجاري ة ف ي إقطاع ه ف ي نھاي ة الموس م ،فق د

) (١ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٤٦ﺡ ١٤ ،٢ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ١٠٦١ﻫـ٣٠/ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ١٦٥١ﻡ ،ﺹ.٥٢

) (٢ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ  ،١٤٧ﺡ١٠ ،١ﺭﻤﻀﺎﻥ١٠٦٣ﻫـ١٦٥٣/ﻡ ،ﺹ.٤٢١

) (٣ﺴﺎﺤﻠﻲ ﺃﻭﻏﻠﻲ ،ﺹ.٧٠٦

) (٤ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٥٦ﺡ ١٠ ،٢ﺭﺒﻴﻊ ﺜﺎﻨﻲ ١٠٧٠ﻫـ ٢٥/ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ ١٦٦٠ﻡ ،ﺹ٦٤٢؛ ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ،١٨٣
ﺡ ٨ ،١ﺭﺠﺏ ١٠٩١ﻫـ١٦٨٠/ﻡ ،ﺹ.٢١٧

) (٥ﺍﻟﻠﺠﻭﻥ :ﺘﻘﻊ ﺸﻤﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﻴﻥ ﻭﺤﻴﻔﺎ ،ﺘﻡ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻋﺎﻡ١٩٤٨ﻡ ،ﺃﻗﺎﻡ

ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﺎ ﺴﺠﻥ ﻤﺠﺩﻭ ،ﺴﺠل ﺍﻟﻘـﺩﺱ ،١٥٧ﺡ١٨ ،١ﺭﺠـﺏ ١٠٧٠ﻫــ١/ﻨﻴﺴـﺎﻥ١٦٦٠ﻡ،

ﺹ١١٧؛ ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٣ﺹ.١٧٢

) (٦ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﻓﻨﺩﻱ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺨﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ .١٥٦

) (٧ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٥٦ﺡ٤ ،١ﺭﺒﻴﻊ ﺜﺎﻨﻲ ١٠٦٩ﻫـ٣٠/ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل١٦٥٨ﻡ ،ﺹ.١٩١
) (٨ﻜﻔﺭ ﻋﻘﺏ :ﺘﻘﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.٦٦

) (٩ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٦٠ﺡ ٥ ،٦ﺭﻤﻀﺎﻥ ١٠٧٢ﻫـ٢٥/ﻨﻴﺴﺎﻥ١٦٦٢ﻡ ،ﺹ.٣٥٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١

 ٨٤٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "العسكر السباھية وأھل الريف في لواء القدس الشريف خالل "......

تحاس ب س عودي جلب ي الس باھي بمدين ة الق دس م ع ش اھين وس مرين وزھ ران وھ م مش ايخ قري ة
نحالين ) (١الجارية في تيماره ).(٢
وھنالك جوانب أخرى ظھرت ف ي س جالت محكم ة الق دس الش رعية ُك ِش فَ فيھ ا ع ن بع ض
الخالفات التي وقعت على مال اإلقطاع بين السباھية والرعاي ا والحك ام والق ائمين عل ى األوق اف،
ومنھا :تصادم السباھية أنفسھم ،ففي بعض األحيان تدخل قرية واحدة في إقطاع س باھي أو أكث ر،
مما يشكل ذلك نقطة خالف ونزاع مستمر ،فقد تنازع السباھي يوسف بك بن محمد ب ك م ع خلي ل
بك السباھي حول محص ول قري ة ع ين قني ة ) .(٣ومنھ ا ت داخل تيم ار أخ وين ف ي قري ة واح دة م ع
تيماري آخر ،ومن القضايا التي وصلت إلى قاضي القدس بھذا الموضوع الخالف الذي وق ع ب ين
محمد بك بن علي بك مع عبد الرحمن بن عليان وأخيه ح ول تيماريھم ا ف ي قري ة جب ع ) ،(٤حي ث
)(٦
)(٥
آن
قرر القاضي أن تجري المقاسمة بينھم مناصفةً  .وقد يمنح اإلقطاع لسباھي وعرب ي ف ي ٍ
آن واحد ،كما حصل مع محم د ب ك الس باھي وك ريم ومص طفى ،فق ال محم د أن التيم ار عائ د ل ه؛
ٍ
ألن عبد ﷲ من الرعايا العرب ،وأن العرب ليس لھم تيمار ،فأجاب كريم أمام القاضي ) (٧أن بيده
بيده براءة ،وأن التيمار وجﱢه لكريم عن تحويل علي وعبد ﷲ ) .(٨وأحيانا ق د يش ترك اإلقط اع م ع
مال الوقف ،إذ وجد في ناحية القدس الكثي ر م ن الق رى والم زارع الموقوف ة إم ا كامل ة أو جزئي اً،
فقد جاء في السجالت أن السيد حسن أفندي ) (٩نقي ب األش راف ،ومت ولي وق ف المدرس ة الحس نية
)(١
)(١٠
ار ف ي وق ف المدرس ة وھ ي :نص ف قري ة دي ر دب وان
في القدس -تحاسب عل ى م ا ھ و ج ٍ
) (١ﻨﺤﺎﻟﻴﻥ :ﺘﻘﻊ ﺠﻨﻭﺏ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.٤٩٠
) (٢ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٨٦ﺡ ٢٤ ،١ﺸﻭﺍل ١٠٩٥ﻫـ١٦٨٤/ﻡ ،ﺹ.٣٢٥
) (٣ﻋﻴﻥ ﻗﻨﻴﺔ :ﺘﻘﻊ ﺸﻤﺎل ﻏﺭﺏ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٥٦ﺡ٢١ ،١ﺭﺒﻴـﻊ ﺃﻭل ١٠٦٩ﻫــ١٧/ﻜـﺎﻨﻭﻥ
ﺃﻭل١٦٥٨ﻡ ،ﺹ١٧٥؛ ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.٣٤٧
) (٤ﺠﺒﻊ :ﺘﻘﻊ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.٦٩
) (٥ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻫﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﻓﻨﺩﻱ ،ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ .١٧٣
) (٦ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٧٣ﺡ٤ ،١ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٠٨٢ﻫـ٩/ﺁﺏ١٦٧١ﻡ ،ﺹ.١٩٩
) (٧ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻓﻨﺩﻱ ﺼﻔﻭﺘﻲ ،ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ١٤٥؛ .١٤٦
) (٨ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٤٦ﺡ ٥ ،١ﺸﻭﺍل١٠٦٢ﻫـ١٠/ﺘﻤﻭﺯ١٦٥٢ﻡ ،ﺹ.٥٠٠
) (٩ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٥٦ﺡ ٤ ،١ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ١٠٦٩ﻫـ٢٢/ﺁﺏ١٦٥٩ﻡ ،ﺹ.٤٧٩
) (١٠ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﻴﺔ :ﺘﻘﻊ ﻗﺭﺏ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﺃﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ
ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻜﺸﻜﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ٨٣٧ﻫـ١٤٣٣/ﻡ ،ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ )٩٢٧ﻫـ١٥٢٠/ﻡ(،
)١٩٩٨ﻡ( ،ﺍﻷﻨﺱ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل ،ﺝ ،٢ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻜﻌﺎﺒﻨﺔ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺘﺒﺎﻨﻪ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ
ﺩﻨﺩﻴﺱ ،ﺍﻟﺨﻠﻴل ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،،ﺝ ،٢ﺹ٨١؛ ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٧٣ﺡ١٠ ،١ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ١٠٨٢ﻫـ١٦٧١/ﻡ،
ﺹ٢٣٦؛ ﺍﻟﻌﺴﻠﻲ ،ﻜﺎﻤل ﺠﻤﻴل١٩٨١) ،ﻡ( ،ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ،،
ﺹ٢١٣؛ ﻨﺠﻡ ،ﺭﺍﺌﻑ١٩٨٣) ،ﻡ( ،ﻜﻨﻭﺯ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺹ.٢٨١
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبراھيم ربايعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٤٥

ار ف ي زعام ت حس ين آغ ا وتيم ار مص طفى ب ك ب ن بش ير ) .(٢وم ن أس باب
والنص ف األخ ر ج ٍ
ّ
الخالف بينھم كذلك كان حول بع ض الم زارع والخ رب الت ي تمت از بخص وبة أرض ھا ،إذ ادع ى
ك ّل م ن حس ين ب ك وحس ن ب ك وص الح جلب ي عل ى مص طفى جلب ي أن ه ي زرع م ا ھ و ج ار ف ي
تيمارھم من مزارع قرية بيت عور ).(٣
وم ن أمثل ة المنازع ات الت ي وقع ت ب ين اإلقط اعي وحك ام الق دس رف ع ال زعيم خلي ل ب ك
)(٥
الجرجي األنصاري إل ى القاض ي مظلمت ه ،أن الج اري ف ي زعامت ه بئ ر نب اال ) (٤وكف ر ش وع
وتوابعھا والرعايا في ھذه القرى فق راء وب دو ،ال يق درون عل ى دف ع رس وم الزعام ت ،وأن حك ام
الع رف يثقل ون ك اھلھم عل ى دف ع الض رائب وتك اليف الزعام ت ،مم ا أض ر ذل ك الزعام ت ).(٦
وبحج ة أخ رى تض رر كب ار الزعم اء والتيماري ة م ن الس باھية ف ي ل واء الق دس ،إذ ق الوا أم ام
قاضي) (٧محكمة القدس :أن حكام العرف تعرضوا للقرى الجارية لھم ،وأنھم يكلفونھم نقل الغالل
وجم ال ) .(٨وكان ت
إلى القدس ،وأنھم يعرضون م ا يس لبونه م نھم ب أكثر م ن ثمن ه م ن غ نم وبق ر ِ
تحدث خالفات على حدود اإلقطاعيات مع طوائف النصارى ،فقد ادعى خلي ل ب ك التيم اري عل ى
نوكتوس راھب الروم ،أنه متصرف بقطعة األرض المجاورة لتيماره بقرية المالحة ).(٩
حقوق السباھي
إن العوائد التي يحصل عليھا السباھي من رسوم حنطة وشعير وعدس وزيت ورسوم
الزواج ...إلخ ،يجمعھا بالتعاون مع شيوخ القرى والنواحي ،فعلى الشيوخ اإلشراف على زراعة
األراضي ،ومراقبة جمع المحصول خشية تالعب الفالحين في اإلنتاج الزراعي األمر الذي يلزم

) (١ﺩﻴﺭ ﺩﺒﻭﺍﻥ :ﺘﻘﻊ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ،ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ.٣٥٥-٣٥٢ ،٨
) (٢ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٧١ﺡ٤ ،١ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ١٠٨٠ﻫـ٢٩/ﻨﻴﺴﺎﻥ١٦٧٠ﻡ ،ﺹ.٣٥٨

) (٣ﺒﻴﺕ ﻋﻭﺭ ﺍﻟﻔﻭﻗﺎ ﻭﺍﻟﺴﻔﻠﻰ :ﺘﻘﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﺴـﺠل ﺍﻟﻘـﺩﺱ ،١٤٥ﺡ ١٢ ،٢ﺭﺒﻴـﻊ ﺃﻭل
١٠٦١ﻫـ٦/ﺁﺫﺍﺭ ١٦٥١ﻡ ،ﺹ١٨٩؛ ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.٣٦٦

) (٤ﺒﺌﺭ ﻨﺒﺎﻻ :ﺘﻘﻊ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.٧٦

) (٥ﻜﻔﺭ ﺸﻭﻉ :ﺘﻘﻊ ﺸﻤﺎل ﻏﺭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ،ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.٣٠٤

) (٦ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٥٦ﺡ ١٤ ،١ﺭﺒﻴﻊ ﺃﻭل ١٠٦٩ﻫـ١٠/ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل١٦٥٨ﻡ ،ﺹ.٢٩٧
) (٧ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻓﻨﺩﻱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﺯﺍﺩﻩ ،ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ .١٣٦ ،١٣٤

) (٨ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ  ،١٣٦ﺡ ٧ ،١ﺭﺒﻴﻊ ﺜﺎﻨﻲ ١٠٥٦ﻫـ١٦٤٦ /ﻡ ،ﺹ.١٩٦

) (٩ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ  ،١٩٩ﺡ ،١ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺨﺭﺓ١١١٠ﻫـ١٦٩٨/ﻡ ،ﺹ.٤٩
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١
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فصل الغالل في البيدر ) ،(١ومن ثم تتمحور مھمة شيوخ القرى ،في وصفھم وسطاء بين الرعايا
وأصحاب اإلقطاع ،فقد "تحاسب سعودي جلبي الترجمان السباھي بمدينة القدس الشريف،
والجارية في تيماره قرية نحالين مع ما في توابعھا ،ما عدا حصة السيف ) ،(٢فإنھا لسعودي بك
المرقوم ،مع كل واحد من شاھين وسمرين وزھران مشايخ القرية والمتكلمين عليھا من حنطة
وشعير وعدس وفول وسمن" ).(٣
وعلى الرعايا تنفيذ ما يطلب السباھي م نھم ،م ن مث ل ع دم إدخ ال الغ الل إل ى البي وت حت ى
يأتي ويشرف عليھا ،ويجب أن يلتزموا بموعد قط ف الزيت ون ال ذي يح دده التيم اري ،فھ ذا حس ن
آغا بن حسين السباھي ،أخبر القاضي :أن الجاري ف ي تيم اره قري ة عنات ا ) ،(٤وأن الرعاي ا ج دوا
الزيتون دون إذنه ) .(٥من جھ ٍة أخ رى يُع زل الس باھي ال ذي يجب ر رعيت ه عل ى دف ع الرس وم قب ل
موعدھا ،وال يحق للسباھي الجديد أن يطالب الرعية بالرس وم إذا ك ان س لفه ق د جباھ ا ،وعلي ه أن
يأخذ حجة من القاضي بذلك ).(٦
واجبات السباھي

)(٧

مقابل ھذه الخدمات يقدم السباھي عدداً من الواجبات اتجاه الرعية ،منھا :رعاي ة الم زارعين
رعاي ة جي دة تتناس ب م ع م ا يق دمون ل ه م ن الخ دمات المت وفرة ،وحم ايتھم وم نحھم المس اعدات
بشكل أفضل .وتوكل إليه متابعة قض ايا
والقروض؛ للتيسير عليھم وتمكينھم من استثمار ال َمزارع
ٍ
القتل ،وإبالغ القاضي بھا ح ال ح دوثھا ،وت وفير االس تقرار واألم ن للس كان ،فق د أخب ر مص طفى
آغا الزعيم بقرية الولجة ) (٨أن محمد القيواني وج د مقت والً ف ي أرض القري ة ) .(٩وعل ى الس باھي
أن يق وم بحماي ة الط رق الت ي تم ر م ن إقطاع ه أو ب القرب منھ ا ،والت ي تتع رض العت داءات
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨
)(٩

ﺍﻟﺒﻴﺩﺭ :ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺩﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺒﻁ ﺩﺍﺒﺔ ﻜﺎﻟﺨﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﺭ ﺒﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﺨﺸﺏ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻠﻭﺡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺱ ،ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﺤﺘﻰ ﻴﻔﺼل ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﻥ.
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ٢٠٠٠) ،ﻡ( ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﺹ.١٠١
ﺍﻟﺴﻴﻑ :ﻫﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻋﻤﺎﺀ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻴﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻨﺎﺤﻴﺔ ،ﻓﻜل ﺴﻴﻑ ﻴﻤﺜل ﺴﺒﺎﻫﻲ
ﻭﺍﺤﺩ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﺢ ﺴﻴﻔﻴﻥ ﻟﺴﺒﺎﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻁﻼﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺴﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺠل ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻭ ،ﺴﺎﺤﻠﻲ ﺃﻭﻏﻠﻲ ،ﺹ.٧٠٣-٧٠٢
ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٨٦ﺡ ٢٤ ،١ﺸﻭﺍل١٠٩٥ﻫـ١٦٨٤/ﻡ ،ﺹ.٣٢٥
ﻋﻨﺎﺘﺎ :ﺘﻘﻊ ﺸﻤﺎل ﺸﺭﻕ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.٨٢
ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٢٦ﺡ١٩ ،٣ﺭﺠﺏ ١٠٤٧ﻫـ٦/ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل ١٦٣٧ﻡ ،ﺹ.٤٨٩
ﺴﺎﺤﻠﻲ ﺃﻭﻏﻠﻲ ،ﺹ. ٥٦١
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥٥٧
ﺍﻟﻭﻟﺠﺔ :ﺘﻘﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٤٨ﺡ٩ ،٣ﺸﻭﺍل ١٠٥٥ﻫـ٢٩/ﺘﺸـﺭﻴﻥ ﺃﻭل
ﺹ٩٨؛ ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.١٧٨
ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٤٥ﺡ١٥ ،١ﻤﺤﺭﻡ ١٠٦١ﻫـ٨/ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺜﺎﻨﻲ ١٦٥٠ﻡ ،ﺹ١١٩؛ ﺴﺠل ﺍﻟﻘـﺩﺱ ،١٥١ﺡ،٣
ﻏﺭﺓ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ١٠٦٦ﻫـ٢٩/ﺁﺏ١٦٥٦ﻡ ،ﺹ.٣٨٠

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبراھيم ربايعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٤٧

اللصوص وقطاع الطرق ،فقد وجه القاضي مصطفى أفندي كتاباً ،إلى مشايخ قرية أبي دي س)،(١
ديس) ،(١قال فيه" :أنه حضر عندنا مصطفى بك السباھي بقريتكم وأظھر م ن ي ده ب راءة س لطانية
 ...من مضمونھا ،أن الج اري ف ي تيم اره القري ة مقي دة علي ه وھ و متص رف ف ي ذل ك ومتقي د ف ي
خدمة الزوار الواردين إلى القدس والسيد الخليل )."(٢
كم ا يح ق للتيم اري أن يطل ب م ن الرعاي ا ال ذين خرج وا م ن إقطاع ه الع ودة إل ى مك انھم
األصلي ،فھذا محمد بك بن عبد ﷲ السباھي ادعى على اسبيتان من بيت ج اال ) (٣حت ى يع ود إل ى
قرية أب ي دي س الجاري ة ف ي تيم اره كون ه م ن أھلھ ا ) .(٤وعل ى الس باھي تنفي ذ األوام ر الس لطانية
المرتبطة بقضايا التجنيد وغيرھا ،فيجمع أفراد رعيته من المكلفين ب ذلك ،ويحض رھم للحك ام م ن
أجل تجھيزھم للعسكرية ).(٥
وم ن المص اريف الت ي يج ب عل ى التيم اري أن يق دمھا ف ي تيم اره ،الخلع ة ) (٦الت ي تم نح
لمش ايخ القري ة وللم زارع الت ي ف ي ح دود إقطاع ه ،كم ا يتكف ل بمص اريف وأرزاق أعوان ه داخ ل
اإلقطاع ).(٧
-

تعديات السباھي

أظھرت المصادر والحجج الش رعية بع ض القض ايا الت ي يمك ن إدارجھ ا ف ي ب اب التع ديات
التي كان يرتكبھا عسكر األري اف عل ى الرعي ة ،والت ي يمك ن م ن خاللھ ا أن نرس م ص ورة جي دة
لحال أھل الق رى وال َم زارع ف ي ناحي ة الق دس المقطوع ة للعس كر الفرس ان ،ومنھ ا :أنھ م يطلب ون
أمواالً إضافية من الرعايا دون وجه حق ،حيث ھاجر عدد كبير م ن الس كان بس بب ذل ك ،وإذا م ا
علم القاضي بذلك يشرع بتحويل اإلقطاع إلى سباھي آخ ر .فق د رح ل بع ض أھ ل أب ي دي س؛ ألن
الزعيم مصطفى سنان فرض عليھم أمواالً ليس لھم قدرة على دفعھ ا ،فق رر القاض ي ب أن نص يب
ال زعيم ُعش ر المتحص ل م ن م ال الوق ف الت ابع للقري ة ) .(٨كم ا حض ر جماع ة م ن قري ة دي ر

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨

ﺃﺒﻭ ﺩﻴﺱ :ﺘﻘﻊ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.١٤٧
ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٤٦ﺡ٢٩ ،١ﺸﻭﺍل١٠٦٢ﻫـ١/ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل ١٦٥٢ﻡ ،ﺹ.٦٣١
ﺒﻴﺕ ﺠﺎﻻ :ﺘﻘﻊ ﺠﻨﻭﺏ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.٤٥٨
ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٦١ﺡ ،١ﻏﺭﺓ ﻤﺤﺭﻡ ١٠٧٢ﻫـ٢٨/ﺁﺏ١٦٦٢ﻡ ،ﺹ.٤٠٤
ﺴﺎﺤﻠﻲ ﺃﻭﻏﻠﻲ ،ﺹ.٥٦٣
ﺍﻟﺨﻠﻌﺔ :ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﺎﻫﻲ ﻟﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻤﻘﺎﺒـل ﺨـﺩﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠـﺔ ،ﺴـﺠل
ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٢٩ﺡ٢٧ ،١ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ١٠٥٠ﻫـﻡ١٦٤١ﻡ ،ﺹ.٤٦٤
ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٢٩ﺡ ٢٧ ،١ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ١٠٥٠ﻫـﻡ١٦٤١ﻡ ،ﺹ.٤٦٤
ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٥٦ﺡ ٤ ،١ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ١٠٦٨ﻫـ١ /ﺃﻴﻠﻭل١٦٥٨ﻡ ،ﺹ.٢٢
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البقاع) ،(١وقالوا للقاضي ) (٢أن شاھين التيماري أراد الزيادة عليھم ،فقد أخ ذ م نھم الع ام الماض ي
الخمس ،وھذا العام يريد الربع ).(٣
ويبدو أن رجال اإلقط اع ح اولوا اس تغالل الرعاي ا ع ن طري ق الس كة ،فنج د التيم ار مس جالً
بسك ٍة معينة ،فيطلب السباھي من الرعايا أن ي دفعوھا بس كة أخ رى ،فق د ج اءت جماع ة م ن قري ة
ع ين س لوان ) (٤وق الوا أم ام القاض ي ) :(٥أن عل يھم ك ل س نة  ١٢٧٩٠عثماني ة ) (٦وأن التيم اري
يزيد عليھم فطلب وا أن يك ون الحس اب ب الغروش األس دية ) ،(٧ف تم تعي ين  ١٢٧٩٠عثماني ة يقابلھ ا
١٦٠١غرش أسدي ،كل غرش  ٨٠عثمانية ).(٨
ال
كم ا أن تع ديات الس باھية ل م تق ف عن د ھ ذا الح د ،فق د يق وم الش خص المكل ف بتحص يل م ِ
اإلقطاع  -والذي يعرف بالمقاطع ) (٩أو المستأجر  -بف رض رس وم إض افية تع ود ل ه خارج ة ع ن
الرس وم المق ررة ،فق د ادع ى أح د س كان قري ة ط ور زيت ا ) (١٠أن رج ب آغ ا الس باھي بالقري ة
والجاري ة ف ي زعام ت مص طفى ب ك أراد أن يأخ ذ َج َم الً دون أي ح ق ،وخ ارج ع ن المتحص ل
المطلوب ).(١١
ونتيج ة لھ ذه السياس ات وغيرھ ا تع رض الس باھية العت داءات م ن قِب ل الرعاي ا ،كالقت ل أو
الضرب والتمرد وعدم دفع المستحقات ،فق د ت م االعت داء عل ى مص طفى ب ك الس باھي ف ي تيم اره
) (١ﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ :ﻟﻡ ﺃﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺭﻜﺕ ،ﻭﺤﺴـﺏ ﺍﻟﺤﺠـﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﺠل ،ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ

ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞ ":ﻨﺒﻪ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﻥ ﺒﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻴﺔ ،ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﺯﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ

ﺨﻠﺔ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ،ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻴﻤﺎﺭ ﺸﺎﻫﻴﻥ ﺒﻙ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻘـﺎﻉ" .ﺴـﺠل
ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٥٧ﺡ ١٢ ،٢ﺭﻤﻀﺎﻥ١٠٧٠ﻫـ٢٤/ﺃﻴﺎﺭ١٦٦٠ﻡ ،ﺹ.٢٥٣

) (٢ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻓﻨﺩﻱ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ .١٥٨ ،١٥٧

) (٣ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٥٧ﺡ١٦ ،٢ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ١٠٧٠ﻫـ٢٦/ﺘﻤﻭﺯ ١٦٦٠ﻡ ﺹ.٢٥٤
) (٤ﻋﻴﻥ ﺴﻠﻭﺍﻥ :ﺘﻘﻊ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻘﺩﺱ .ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.١٥١

) (٥ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ،ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ .١٧١

) (٦ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٦١ﺡ٦ ،٢ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ١٠٧٢ﻫـ١٦٦١/ﻡ ،ﺹ٢٥؛ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ،ﺹ.٣٣٧
) (٧ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ /١٥٧ﺡ ،٢ﺃﻭﺍﺌل ﺭﺠﺏ١٠٧٠ﻫـ١٦٦٠/ﻡ ،ﺹ٨٦؛ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ،ﺹ.٣٣٨

) (٨ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٥٧ﺡ ،١ﻏﺭﺓ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ١٠٧٠ﻫـ١٠/ﺁﺏ١٦٦٠ﻡ ،ﺹ.٢٩٢

) (٩ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٧١ﺡ١٥ ،٣ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٠٨١ﻫـ١/ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل١٦٧٠ﻡ ،ﺹ.٥٥٦
) (١٠ﻁﻭﺭ ﺯﻴﺘﺎ :ﺘﻘﻊ ﺸﺭﻗﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ .ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.١٢٧

) (١١ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٦٢ﺡ٢٥ ،١ﻤﺤﺭﻡ١٠٧٣ﻫـ١٠/ﺃﻴﻠﻭل ١٦٦٢ﻡ ،ﺹ.٤٠
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبراھيم ربايعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٤٩

بقرية الولجة ،كما ظھر أن مصطفى بن قيقوب السباھي قتل في قرية البيرة الكب رى ) .(١كم ا قَتَ ل
بعض أھالي قرية َرمون ) (٢السباھي عمران بك بن إبراھيم ).(٣
إن ترافق ھذه األوضاع المتمثلة بالتعدي والظلم مع ظروف أخرى كانتشار الجراد والقحط؛
دفع كثيراً من الرعايا للھج رة إل ى من اطق أخ رى كمص ر :فق د ش كا ال زعيم أحم د الج وربجي ب ن
الحاج عثمان أنه لم يتحصل من زعامته الجارية في قرية بيت س احور ) (٤وبتي ر ) (٥وص وبا م دة
مدة سنتين ١٠٧١-١٠٧٠ھـ١٦٦١-١٦٦٠/م ،بس بب ھج رة معظ م أھ ل الق رى إل ى مص ر؛ لع دم
استطاعتھم زراعة األرض ،وأن ما تمكنوا من زراعته كان طعاما ً للجراد ).(٦
ومما يجدر اإلشارة إليه أن أھل القرى كان لھم دو ٌر مھ م وب ارز ال يمك ن تجاھل ه ف ي جمي ع
زل ع ن القري ة ،فأھ ل
النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية ،فال حي اة للمدين ة بمع ٍ
القرى وفي جميع أوقاتھم ،ترنو قلوبھم للقدس ،فيتوج ه بعض ھم إل ى المدين ة لقض اء حاج اتھم م ن
بيع وشراء ،وإذا حدثت صعوبةً في معيشتھم يتوجھون إلى حك ام الع رف والقاض ي الش رعي م ن
ٍ
أجل مساعدتھم في فك ضيقھم وتوفير المؤن لھم ولعيالھم ،كم ا أن أھ ل المدين ة ك انوا يتض ررون
عن دما تنقط ع الم واد الت ي ت أتي م ن األري اف ،فق د أش ارت أح دى الحج ج الش رعية إل ى أھمي ة
األرزاق الت ي ت أتي م ن الق رى إل ى أھ ل المدين ة بقولھ ا ،أن جماع ة م ن وجھ اء الق دس وأعيانھ ا
توجھوا إلى قاضي القدس الشريف ) (٧وأمير اللواء ) (٨إلخبارھما عن الضرر الذي لحق بھم بع د
بعد مھاجمة عرب الزي ود ) (٩ق رى الق دس الش ريف ومط البتھم لھ م برس وم تع رف بالرماي ا )،(١٠
فانقطع الجلب والتموين عن القدس من سمن وغنم ولبن بسبب ھجرة بعض سكان الق رى لق راھم،

) (١البيرة الكبرى :تقع إلى الشمال من القدس بينم ا البي رة الص غرى تق ع جن وب الق دس ،س جل الق دس ،١٤٥ح،١
١٥محرم١٠٦١ھـ٨/كانون ثاني١٦٥١م ،ص١١٩؛ الدباغ ،ج ،٨ص.٢٥٦
) (٢رمون :تقع شمال القدس ،وشمال شرق رام ﷲ ،الدباغ ،ج ،٨ص.٣٥٥
) (٣سجل القدس ،١٢٧ح١٧ ،١رجب١٠٤٨ھـ١٦٣٨/م ،ص.٤٠٧
) (٤بي ت س احور :تق ع جن وب بي ت المق دس ش مالي بي ت لح م ،عرف ت ف ي فت رة الدراس ة بي ت س احور النص ارى
وأخرى بيت ساحور التحتا ،الدباغ ،ج ،٨ص.٤٧٠
) (٥بتير :تقع إلى الجنوب الغربي من بيت المقدس ،الدباغ ،ج ،٨ص.١٨٢
) (٦سجل القدس ،١٦٠ح١١ ،٤ربيع أول ١٠٧٢ھـ ٥/تشرين ثاني١٦٦٢م ،ص.٣٦٢
) (٧القاضي الشرعي يحيى أفندي الحسيني ،سجل القدس .١٤٧
) (٨أمير لواء القدس في سنة١٠٦٣ھـ١٦٥٣/م ،ھو سنان باشا بن محمود ،تولى إمارة الحج وأميراً على نابلس،
ثم متولي وقف الجامع األموي ،وكانت وفاته في سنة ١٠٧٦ھـ١٦٦٦/م ،سجل القدس ،١٤٧ح،١
١٠٦٣ھـ١٦٥٣/م ،ص٤٢٥؛ المحبي ،ج ،٢ص.٢١٩
) (٩عرب الزيود :قبائل بدوي ة كان ت منتش رة جن وب غ رب بي ت المق دس ,كان ت تابع ة لعش يرة التع امرة .ش راب،
محمد٢٠٠٢) ،م( ،معجم العشائر الفلسطينية ،األھلية للنشر والتوزيع ،عمان ،٢٠٠٢ ،ص.٣٦٩
) (١٠الرمايا :نوع من الرسوم كان يدفعھا أھل القرى والعربان مقاب ل تق ديم الحماي ة والمس اعدة ف ي ص د األخط ار،
سجل القدس ،١١٧ح١٣ ،١جمادى األولى١٠٤٠ھـ١٦٣٠ /م ،ص.٢٦٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١
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وطلبوا من القاضي التنبيه على عرب الزيود ،بأنه ليس لعرب الزيود مشيخة عليھم أو تمثيل ).(١
).(١
-

الحياة العامة في الريف

لق د أش ارت المص ادر إل ى أن النس يج االجتم اعي ف ي ري ف الق دس ك ان أكث ر تماس كا ً م ن
المدين ة ،فكان ت العالق ات االجتماعي ة مث االً يقت دى وأنموذج ا ً يحت ذى ف ي التع اون والت وادد ك أنھم
أس رة واح دة ،يعمل ون مع ا ً ف ي موس م الزراع ة وقط ف المحص ول ،كم ا أنھ م يش اركون بعض ھم
بعضا ً في المناسبات واألفراح واألعياد وجلسات السمر ،وإذا حلت مصيبة عل ى أح د يق ف الن اس
جميعا ً إلى جانبه؛ مادين يد العون والمساعدة ،ولعل نظ ام الفزع ة ) (٢ال ذي ك ان معروف ا ً ف ي ذل ك
لحقُ ون
الوقت لھو خير دلي ل عل ى رواب ط المس اعدة والتع اون ونص رة المظل وم ومط ارد ِة ال ذين يُ ِ
األذى بالناس ،حتى لو كلفھم ذلك حياتھم ،وھل ھنالك جو ٌد أغلى من النفس ،ومن ذلك ما أخبرتن ا
به سجالت القدس أن رجالً من قرية قباطيا ) (٣وجد ميتا ً في قرية العيزرية ) ،(٤حي ث أص يب ف ي
في الفزعة على قطاع الطرق ال ذين خرج وا عل ى ت ﱠج ار الماش ية ،فاس تمر مص ارعا ً للم وت حت ى
أوصله أخوه إلى حيث م ات ) .(٥ومم ا تج در اإلش ارة إلي ه أن الف الح ع اش ظروف ا ً أق ل حظ ا ً م ن
سكان المدينة ،فكانت الحياة المعيشية صعبةً ال تطاق لدرج ٍة أن كثيراً من القرى قد ھجرھا أھلھا،
وفضلوا حياة التنقل والترحال على االستقرار.
وم ن خ الل إطالعن ا عل ى طبيع ة األوض اع الت ي م ﱠر بھ ا س كان الق رى ف ي ن واحي الق دس،
يمكن أن نتعرف إلى الدوافع الحقيقية الكامنة وراء تحول الف الح إل ى حي اة التنق ل والب داوة ،تارك ا ً
بيته وأرضه ،التي أصبح فيھا شخصا ً ھزيالً ال يقوى على شيء ،حتى حماية نفسه أو توفير لقم ة
عيشه.
ومم ا يب دو أن اس تمرار أعم ال التع دي وف رض الض رائب المتص اعدة عل ى كاھ ل الف الح،
جعله يدفع معظم ما ينتجه من األرض أو من تربية الماشية للحك ام والعس كر ،وم ا أن ت أتي نھاي ة
السنة إال وأصبح بيته خاليا ً من المواد التموينية ،فيذھب عند ميسوري الح ال ليس تدين م نھم لح ين
نضج الغالل ،أما إذا حاول االحتجاج مع تزايد التعدي والنھب ،عند ذلك يزداد الطين بلة ،ويدخل

) (١ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٤٧ﺡ ٢٠ ،٢ﺭﺒﻴﻊ ﺜﺎﻨﻲ١٠٦٣ﻫـ١٦٥٣/ﻡ ،ﺹ.١٨٢
) (٢ﺍﻟﻔﺯﻋﺔ :ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺎ ،ﻜﺎﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺸﺨﺹ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻹﺨﺒـﺎﺭﻫﻡ
ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻴﻥ.

) (٣ﻗﺒﺎﻁﻴﺔ :ﺒﻠﺩﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﺠﻨﻭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻨﻴﻥ ،ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٣ﺹ.١٥٠-١٤٦
) (٤ﺍﻟﻌﻴﺯﺭﻴﺔ :ﺘﻘﻊ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.١٤٢

) (٥ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١١٥ﺡ ٢٥ ،١ﺭﺠﺏ ١٠٣٨ﻫـ٢٠/ﺁﺫﺍﺭ١٦٢٨ﻡ ،ﺹ.٣٠٥
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبراھيم ربايعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥١

ف ي معمع ة العس كري ال ذي ال يع رف إال القت ل والقت ال ،وحال ه أش به م ا يك ون بح ال الواق ع ب ين
المطرقة والسندان ).(١
وإذا أ ِمنَ السكان طرف الحكام وأعوانھم فإنھم ال يأمنوا القبائل البدوية وقطاع الط رق ال ذين
كانوا يشكلون ظ اھرة عام ة ،ط وال فت رة العھ د العثم اني ،حي ث ك انوا يعترض ون الس كان بالقت ل
والضرب ،ودفع الضرائب وتكليفھم ما ال يستطيعون ).(٢
من جھة أخرى ،يبدو أن للخالف ات الت ي كان ت تق ع ب ين الق رى عل ى خلفي ات متع ددة آثارھ ا
الواضحة على سير الحياة االجتماعي ة ،فق د أم دتنا الحج ج الش رعية الص ادرة ع ن محكم ة الق دس
بمعلومات واسعة ،وضﱠحت فيھا إلى ح ٍد م ا المعان اة الت ي لحق ت بأھ ل الق رى م ن بعض ھم بعض ا ً
والتي في الغالب ليست لصالح أحد ،فالجميع يخرج منھا خاسراً ).(٣
ولع ﱠل الك وارث الطبيعي ة س ببا ً آخ راً وراء تش رد الف الح َوض ياعه ،ف القحط الن اتج ع ن قل ة
س قوط األمط ار المناس بة لحص ول موس م زراع ي ،تجع ل الف الح يبح ث ع ن ُس بل أخ رى خ ارج
إطار القرية وذلك عن طريق التنقل والترحال ) .(٤وأحيانا ً تنتشر اآلفات الزراعية كالجراد بحي ث
تلح ق ض رراً كبي راً عل ى المحاص يل ،وحص ل أن حل ت ھ ذه اآلف ة عل ى ال بالد ع دة م رات حي ث
َد َم َرت جميع المزروعات ).(٥
العالقات االجتماعية بين السباھية وأھل الريف
فق د انخ رط الس باھية م ع أھ ل ال بالد األص ليين ب أمور حياتي ة مختلف ة م ن بي ع وش راء
ومصاھرة ،فقد تزوج عوض بك بن رضوان الس باھي بالق دس بمخطوبت ه بدري ة بن ت عب د النب ي
النابلسي ) .(٦كما أنھم اتجھوا إلى المدارس والزوايا وعملوا كمدرسين ،فقد شكا الش يخ عل ي ج ار

) (١ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٦٦ﺡ ،١ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٠٧٦ﻫـ٩/ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل١٦٦٥ﻡ ،ﺹ.٦٨

) (٢ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٤٧ﺡ١٨ ،٢ﺭﺒﻴﻊ ﺜﺎﻨﻲ١٠٦٣ﻫـ ٢٢/ﺁﺫﺍﺭ١٦٥٣ﻡ ،ﺹ.١٧٨

) (٣ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٤٧ﺡ١١ ،١ﻤﺤﺭﻡ١٠٦٣ﻫـ ١٩/ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل١٦٥٢ﻡ ،ﺹ.٣٤
) (٤ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٩٣ﺡ ١٠ ،١ﺸـﻭﺍل١١٠٣ﻫــ١٦٩١/ﻡ ،ﺹ٧٦؛ ﺴـﺠل ﺍﻟﻘـﺩﺱ ،١٩٤ﺡ ،٢ﺃﻭﺍﺴـﻁ
ﺼﻔﺭ١١٠٤ﻫـ ٢٥ /ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل١٦٩٢ﻡ ،ﺹ.٥٥

) (٥ﺴــﺠل ﺍﻟﻘــﺩﺱ ،٨٠ﺡ ١٤ ،١ﺸــﻌﺒﺎﻥ١٠٠٧ﻫـــ١٥٩٩/ﻡ ،ﺹ٢٨؛ ﺴــﺠل ﺍﻟﻘــﺩﺱ ،١٦٠ﺡ٥ ،٤
ﺸﻭﺍل١٠٧١ﻫـ ٥/ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ١٦٦١ﻡ ،ﺹ.١٢٩

) (٦ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٦١ﺡ ١٠ ،٥ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ١٠٧٢ﻫـ ٢٨/ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ١٦٦٢ﻡ ،ﺹ.٤٠١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١

 ٨٥٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "العسكر السباھية وأھل الريف في لواء القدس الشريف خالل "......

ﷲ اللطفي ) (١مفتي الحنفية في القدس على مصطفى بك المدرس في الزاوي ة اليعقوبي ة) ،(٢وق ال:
أنه من السباھية وھذا غير الئق ).(٣
ھك ذا أص بحت الص فة العس كرية تض عف ت دريجيا ً عن د الس باھية ،فتقاعس وا ع ن الخدم ة
العسكرية ،ودفعوا مقابل عدم اشتراكھم فيھا ماالً نق ديا ً للخزين ة ،ع رف بم ال الب دل ،فق د ج اء ف ي
أحد الحجج الشرعية أن السباھية ف ي ناحي ة بي ت المق دس دفع وا أل ف ش ريفي س لطاني لمي ر أآلي
)(٤
الس باھية ،وتعھ دوا ب أن يرافق وا الحج يج ف ي ال ذھاب والغ دي إل ى مك ة المكرم ة ،وف ي موس م
النبي موسى علي ة الس الم ) .(٥وي ذكر أن ف رق الس باھية كان ت م ن أق وى الوح دات العس كرية ف ي
أواس ط الق رن الس ادس عش ر الم يالدي ،فق د ك ان ف ي الق دس  ١٦٠تيم ار ) ،(٦وك ان م ن دواع ي
االنحطاط لھا إضافةً لما ذكر انضمام جن ود ع ن طري ق الرش وة والمحس وبة ) ،(٧أم ام ھ ذا الواق ع
الجدي د ألغ ت الدول ة العثماني ة ھ ذه التش كيالت العس كرية ،وحل ت إقطاعي اتھم ،وذل ك ع ام
١٢٤٧ھـ١٨٣٢/م ،والتي كان عددھا في ذلك الوقت في ل واء الق دس  ٨٢تيم ار ،حي ث ت م تحوي ل
مس تحقات اإلقط اع لخزين ة الدول ة ك ي تص رف عل ى العس كر .وق د ج اء ھ ذا اإلج راء م ن قب ل
الس لطنة ألنھ ا ش عرت أن ھ ذه الق وات أص بحت تش كل عبئ ا ً عليھ ا ،وأص بح التعام ل م ع ال دَرك

) (١ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺠﺎﺭ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻠﻁﻔﻲ )ﺕ١٠٧٠ﻫـ١٦٦٠/ﻡ( ،ﺘﻭﻟﻰ ﺇﻓﺘـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ ﻭﺨﻁﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺠﺩ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﻗﺘل ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺃﻤﻴﺭﻫﺎ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﺎﺸﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﺴﻠﻁﺎﻨﻲ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺫﻟﻙ ،ﻟﻤﺎ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل
ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﻤﺤﺒﻲ ،ﺝ ،٣ﺹ.١٥١

) (٢ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻌﻘﻭﺒﻴﺔ :ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ ،ﺘﻘﻊ ﺒﺨﻁ ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﺝ ،٢ﺹ٩٩؛ ﺴﺠل
ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٣٤ﺡ١٥ ،١ﺸﻌﺒﺎﻥ١٠٥٣ﻫـ١٦٤٣/ﻡ ،ﺹ.١٦١

) (٣ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٤٦ﺡ ،١ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ١٠٦٢ﻫـ١/ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ١٦٥٢ﻡ ،ﺹ.٥٧٣
) (٤ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ :ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﻭﺃﺭﻴﺤﺎ ،ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻨﻴﺴﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻴﺘﻭﺠﻬﻭﺍ ﺭﺍﻓﻌﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﻠﻴل ،ﻭﺒﺄﺠﻭﺍﺀ ﺍﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻴﻐﻤﺭﻫـﺎ ﻤﺸـﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌـﺯﺓ

ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺒﺔ ،ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺩﻋﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺤﺔ ﻟﻠﻘﺩﺱ ،ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١١٨ﺡ،١
ﻏﺭﺓ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ١٠٤٠ﻫـ١/ﺘﻤﻭﺯ١٦٣١ﻡ ،ﺹ١١٠؛ ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺝ ،٨ﺹ.٥٧٨-٥٧٦

) (٥ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٩٩ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺼﻔﺭ١١١١ﻫـ١٦٩٩/ﻡ ،ﺹ.٢٤٠
) (٦ﺴﺎﺤﻠﻲ ﺃﻭﻏﻠﻲ ،ﺹ.٣٩

) (٧ﺃﻭﻏﻠﻲ ،ﺃﻜﻤل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺤﺴﺎﻥ١٩٩٩) ،ﻡ( ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ،ﺝ ،٢ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺼﺎﻟﺢ
ﺴﻌﺩﺍﻭﻱ ،ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭل ،ﺝ ،٢ﺹ.٤٠١

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبراھيم ربايعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥٣

النظاميين )الجيش الجديد( الذين يأخذون مرتبات شھرية ،أكث ر إيجابي ة وفاعلي ة والتزام ا ً بتطبي ق
القرارات ).(١
* األسرة
ص فَت بأنھ ا قوي ة ومترابط ة ،حي ث ع اش الجمي ع ف ي
أما العالقات األسرية في األري اف فَ ُو ِ
اآلخر ،حتى البيوت شيدت بش كل يع زز
القرى كعائلة واحدة متماسكة تعمل معا ً ويساعد ك ٌل منھم
َ
آن واح ٍد ،فكان ت البي وت متراص ة
ھذا التع اون ،فق د أنش ئت لتحقي ق أھ داف األم ن والمعيش ة ف ي ٍ
ومتالصقة ككتل ة واح دة ال يفص ل بينھ ا إال أزق ة ض يقة ،وذات م دخل واح د وال نواف ذ ف ي البي ت
خشية اللصوص وإذا وجدت نافذة فكانت مرتفعة جداً عن األرض.
وعند الزواج ك ان أھ ل الع ريس يتكفل ون بالبح ث ع ن ع روس تناس بھم ،وبمق دور الش خص
ال ذي يرغ ب ب الزواج أن يش اھد الفت اة ،ك أن ينتظ ر عن د ع ين الم اء أو البئ ر حي ث تزي ل الفتي ات
الخمار من أجل ملء القرب ،وأحيانا ً في البيدر أو عند جني المحاصيل الزراعية كموسم الزيت ون
أو موسم الحصاد أو العونة على عقد سقف البيت.
* المرأة
عاش ت الم رأة ف ي ن واحي الق دس ف ي وض ع مش ابه للمدين ة م ع االخ تالف ف ي المس توى
المعيشي ،فالمرأة في المدينة أوفر حظا ً من تلك التي تسكن األري اف ،حي ث عان ت الم رأة الريفي ة
أكثر من غيرھا ،فباإلضافة إلى شظف العيش كانت تعمل مع زوجھا جنب ا ً إل ى جن ب ف ي زراع ة
وقط ف المحص ول وإحض ار الم اء م ن األب ار والعي ون إن وج دت ) .(٢وم ن جھ ٍة أخ رى كان ت
تمتلك ،بدليل ظھور بعض الحجج التي تتحدث عن قضايا بي ع وش راء تتعل ق ب المرأة الريفي ة .فق د
اشترت كاملة عدد من غراس الزيتون الكائن في قرية صوبا ) .(٣وكانت تتص رف بم ا تملك ه كم ا
تشاء ،فقد أوقفت المرأة ألفَ بنت محمد الفقيه الرومي ،عدد من غراس العنب والتين ،القائم أصله
في أرض قرية صوبا ).(٤
وكانت بعض النساء الالتي يأتين من الريف يعملن ف ي بي وت أعي ان الق دس وس ادتھا لخدم ة
نسائھم ،ومن ذل ك م ا ج اء ف ي الحج ة التالي ة" :أج ر الم دعو خل ف ب ن مس عود م ن طائف ة ع رب

) (١ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،٣١٥ﺡ ١٣ ،١ﺭﻤﻀﺎﻥ١٢٤٧ﻫـ٢/ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ١٨٣٢ﻡ ،ﺹ٧١؛ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ،ﺹ٢٥١؛ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ،
ــ١٨٣٠-١٨٠٠/ﻡ،
ـﺭﺓ ١٢٤٥-١٢١٥ﻫـ
ـﻼل ﺍﻟﻔﺘـ
ـﺎ ﺨـ
ـﺩﺱ ﻭﺠﻭﺍﺭﻫـ
ـﺔ ﺍﻟﻘـ
ـﺎﺩ١٩٩٦) ،ﻡ( ،ﻤﺩﻴﻨـ
ﺯﻴـ

ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﻤﺎل ،ﻁ ،١ﻋﻤﺎﻥ ،ﺹ.١٤٩

) (٢ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٣٥ﺡ١٠ ،١ﺼﻔﺭ١٠٥٥ﻫـ ٧/ﻨﻴﺴﺎﻥ١٦٤٥ﻡ ،ﺹ.٣٦٣
) (٣ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ  ،١٠٤ﺡ١٠٣٠ ،١ﻫـ١٦٢٠/ﻡ ،ﺹ.٣١٢

) (٤ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٢٥ﺡ ،١ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﺨﺭﺓ ١٠٤٦ﻫـ١٦٣٦/ﻡ ﺹ .٥٦١
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البراغشة ) (١بنته القاصر عن درج ة البل وغ للش يخ عب د الق ادر ب ن المرح وم الش يخ أحم د الش ھير
بابن كاتب الزيت ،لخدمة بيته ،مدة عشرين سنة متوالي ات بمبل غ عش رين غرش اً ،بحس اب غ رش
عن كل سنة )."(٢
الخالصة
إن جملة ما م ﱠر في ھذه الدراس ة يكش ف ع ن طبيع ة األوض اع االقتص ادية واالجتماعي ة ف ي
ريف لواء القدس في ظل نظام اإلقطاع المعمول به ف ي ذل ك الزم ان ،وكي ف انعكس ت ممارس ات
العسكر الفرسان على واق ع الحي اة ف ي األري اف ،ف إذا تقي د العس كر بم ا ح د َد لھ م ح ﱠل الخي ر عل ى
الجمي ع ،وإذا ل م يتقي دوا بم ا منح تھم الدول ة وق اموا بأعم ال تعس فية بح ق الرعاي ا ،تك ون النت ائج
كارثية على الفالح تصل إلى حد الھجرة والرحيل.
-

-

-

إن الريف الفلسطيني جز ٌء من المجتمع ال يمكن تجاھله أو االس تغناء عن ه ،ف ال حي اة للمدين ة
بمعزل عن القرية وسكانھا .كما أن اقتصاد الدولة العثماني ة ك ان يعتم د  -ف ي الغال ب  -عل ى
األرياف ،فالمواد العينية من )قمح وشعير وعدس...إلخ( مص درھا الق رى ،كم ا ي َُح ﱠ
ص ُل م ن
األرياف ضرائب نقدية يدفعونھا للعسكر أو لمن ينوب عنھم في ذلك.
يع ّد نظ ام اإلقط اع أح د ال دعائم األساس ية الت ي تق وم علي ه مؤسس ة الج يش ف ي العص ور
الوس طى ،ولق د ھ دفت الدول ة م ن وراء توزي ع مس احات م ن األراض ي الزراعي ة عل ى
عساكرھا من الفرسان إلى أمرين ليس ا بالس ھلين :األول ترف ع ع ن كاھلھ ا موض وع روات ب
الجند وأرزاقھم ،بحيث تحدد المساحة الممنوحة وفقا ً للرتبة العسكرية ،وتضع أسس التعام ل
من حيث الحقوق والواجبات بين األطراف – الرعايا والفرسان والدولة  -المشتركة في ذلك
النظام .والثاني تضع على عاتق العسكر السباھية تجھيز أنفسھم عند وقوع الحرب.
لق د أظھ رت ھ ذه الدراس ة أن الج زء الجن وبي م ن ب الد الش ام ذو أھمي ة اس تراتيجية دفع ت
الدولة العثمانية إلى أن تكون مدينة القدس الواقعة في وسط ھذا اإلقل يم مرك زاً رئيس ا ً للف رق
العسكرية ،فرممت بعض القالع ،وأخرى أنشئت من جديد بعد أن شعرت الدولة أن المنطقة
بحاج ة لھ ا ،كم ا وض عت فيھ ا فِ َرق ا ً م ن قواتھ ا العس كرية م زودة بالعت اد والس الح وس بل
تكتف ب ذلك ب ل وض عت قس ما ً
العيش؛ بأن ُخصصت لھم رواتب من مال الدولة ،كما أنھا لم
ِ
آخراً من العسكر السباھية)الفرسان( في األرياف؛ لضمان األمن ،وطرق المواصالت.

) (١ﻋﺭﺏ ﻫﺘﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻏﺸﺔ :ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺴـﺠل ﺍﻟﻘـﺩﺱ،٩٨

ﺡ١٠٢٥ ،٣ﻫـ١٦١٦/ﻡ ،ﺹ٤١١؛ ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٠٥ﺡ٧ ،٢ﺼﻔﺭ١٠٣٢ﻫـ١١/ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل١٦٢٢ﻡ،

ﺹ.٦٠٦

) (٢ﺴﺠل ﺍﻟﻘﺩﺱ  ،١٠٩ﺡ ٨ ،٤ﺼﻔﺭ١٠٣٢ﻫـ ١٢/ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل١٦٢٢ﻡ ،ﺹ.٦٣٥
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 تبين الدراسة أن العوامل البشرية والطبيعية أثﱠرت في حياة أھل الريف تأثيراً مباشراً ،بحك معملھ م بالزراع ة وتربي ة الماش ية ،كم ا أن الب دو ك ان لھ م دور مھ م بس بب األعم ال الت ي
امتھنوھا ،من قَ ْت ٍل وتخريب واعتداء بحق أھل القرى.
 يظھ ر أن العس كر ق د ب الغوا ف ي تع دياتھم عل ى الرعاي ا والس كان ،فس لبوا أم والھم ودم رواممتلكاتھم ،فھاجر قسم من الرعايا خارج اللواء؛ مم ا أث ر ف ي التركيب ة الديمغرافي ة للس كان.
كما أنھم لم يتقيدوا بالدور المحدد لھم ،فعملوا بالتجارة وتزوج وا م ن أھ ل ال بالد ،وتقاعس وا
عن الخدمة العسكرية ،وسمحوا للعناصر المحلية في الدخول بتشكيالتھم العسكرية.
أخيراً ،إن المبرر الرئيس إلجراء ھذه الدراسة ھو سبر أعماق المصادر األرشيفية بوص فھا
واح داً م ن أب رز المص ادر التاريخي ة ف ي العص ر العثم اني والمتمثل ة بس جالت المح اكم الش رعية
وال دفاتر العثماني ة؛ كونھ ا تعك س ص ورة واقعي ة ألھ ل الري ف آن ذاك ،وتظھ ر قيمتھ ا مض مونا ً
وتوثيق ا ً ،فھ ي غني ة بالمعلوم ات الت ي تك اد تنف رد بھ ا ع ن غيرھ ا م ن المص ادر التاريخي ة ،ل ذلك
ينبغي ش ّد انتباه أھل البحث إليھا ،وينبغي كسر الحواجز أمام كل وارد لھا؛ لتس ھيل الرج وع إليھ ا
والتعامل معھا ،ولمس اندة الجھ ود الرامي ة ل دعم الق دس وحماي ة مخزونھ ا م ن الوث ائق التاريخي ة،
وذلك بتأسيس ھيئة متخصصة بھذا المضمار.
المصادر والمراجع
أ.

الوثائق والمخطوطات

-

سجالت محكمة القدس الشرعية

الرقم
المتسلسل
٧٩
١
٨٠
٢

السجل الفترة التي يغطيھا السجل

٤

٨١

٤

٨٢

٥

٨٣

٦

٨٤

١٠٧٧-١٠٠٦ھـ١٥٩٨-١٥٩٧/م
أواخر شعبان٢٩-١٠٠٧ذي الحجة١٠٠٨ھـ٢٧/آذار-١٥٩٩
١١تموز١٦٠٠م
٥ربيع الثاني١٦-١٠٠٨ربيع األول١٠١٣ھـ٢٥/تشرين األول-١٥٩٩
١٢آب١٦٠٤م
ختام ذي الحجة-١٠٠٨أواخر صفر١٠١٠ھـ١١/تموز-١٦٠٠
٢٩آب١٦٠١م
أوائل ربيع ثاني٢٦-١٠١٠ذي القعدة١٠١٠ھـ٢٩/أيلول١٨-١٦٠١أيار
١٦٠٢م
٢٧ذي القعدة٧-١٠١١رجب١٠١٣ھـ٨/أيار٢٩-١٦٠٣تشرين
ثاني١٦٠٤م
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٧

٨٥

٨

٨٦

٩

٨٧

١٠

٨٨

١١

٨٩

١٢

٩٠

١٣

٩١

١٤
١٥

٩٢
٩٣

١٦

٩٤

١٧

٩٥

١٨

٩٦

١٩

٩٧

٢٠

٩٨

٢١

٩٩

٢٢

١٠٠

٢٣

١٠١

٧رجب٩-١٠١٣ذي القعدة١٠١٤ھـ٢٩/تشرين ثاني-١٦٠٤
١٨آذار١٦٠٦م
١٠ذي القعدة٢٦-١٠١٤رجب١٠١٥ھـ١٩/آذار٢٧-١٦٠٦تشرين
الثاني١٦٠٦م
٢٧رجب-١٠١٥أواخر ذي الحجة١٠١٦ھـ٢٨/تشرين الثاني-١٦٠٦
١٥نيسان١٦٠٨م
غرة محرم-١٠١٧ختام رمضان١٠١٢٧ھـ١٧/نيسان٧-١٦٠٨كانون
الثاني١٦٠٩م
٢٠رمضان٦-١٠١٧ربيع الثاني١٠١٨ھـ٢٨/كانون األول-١٦٠٨
٩تموز١٦٠٩م
٨ربيع الثاني-١٠١٨غرة جمادى األولى١٠١٩ھـ١١/تموز-١٦٠٩
٢٢تموز١٦١٠م
١٤ربيع الثاني٤-١٠١٩ربيع الثاني١٠٢٠ھـ٦/تموز-١٦١٠
١٦حزيران١٦١١م
٩ربيع الثاني٩-١٠٢٠رجب١٠٢١ھـ٢١/حزيران٥-١٦١١أيلول١٦١٢م
أوائل جمادى الثانية٩-١٠٢١شعبان١٠٢٣ھـ٣٠/حزيران-١٦١٢
١٤أيلول١٦١٤م
٩رجب١٣-١٠٢١ذي القعدة١٠٢٢ھـ٥/أيلول٢٥-١٦١٢كانون
األول١٦١٣م
١٤ذي القعدة١٦-١٠٢٢شوال١٠٢٣ھـ٢٦/كانون األول٢٩-١٦١٣تشرين
الثاني ١٦١٤م
٢٧شوال١٤-١٠٢٣شعبان١٠٢٤ھـ٢٠/تشرين الثاني-١٦١٤
٨أيلول١٦١٥م
أوائل شوال-١٠٢٣غرة جمادى األولى١٠٢٩ھـ٤/تشرين الثاني -١٦١٤
٤نيسان١٦٢٠م
١٧شعبان١٠-١٠٢٤ذي القعدة١٠ذي القعدة١٠٢٤ھـ١١/أيلول-١٦١٥
١٩تشرين الثاني١٦١٦م
٥ذي القعدة-١٠٢٥ختام شوال١٠٢٦ھـ١٤/تشرين الثاني-١٦١٦
٣٠تشرين األول١٦١٧م
١١ذي القعدة-١٠٢٦أواسط رمضان١٠٢٧ھـ١٠/تشرين الثاني-١٦١٧
٥أيلول١٦١٨م
١٣رمضان٢٢-١٠٢٧جمادى األولى١٠٢٨ھـ٣/أيلول-١٦١٨
٧أيار١٦١٩م
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١٠٢

٢٥

١٠٣

٢٦

١٠٤

٢٧

١٠٥

٢٨

١٠٦

٢٩

١٠٧

٣٠
٣١

١٠٨
١٠٩

٣٢

١١٠

٣٣

١١١

٣٤

١١٢

٣٥
٣٦
٣٧

١١٣
١١٤
١١٥

٣٨

١١٦

٣٩
٤١

١١٧
١١٨

٤٢

١١٩

 ٢١جمادى األولى  ٢٩-١٠٢٨ربيع األول ١٠٢٩ھـ ٦/أيار٥-١٦١٩
آذار ١٦٢٠م
 ٢٣ربيع األول٢٦-١٠٢٩محرم١٠٣٠ھـ٢٧/شباط٢١-١٦٢٠كانون
األل١٦٢٠م
٢٣محرم١٨-١٠٣٠ربيع األول١٠٣١ھـ١٨/كانون األول-١٦٢٠
٣١كانون الثاني١٦٢٢م
١٨ربيع األول٨-١٠٣١ربيع الثاني١٠٣٢ھـ٣١/كانون الثاني-١٦٢٢
٩شباط١٦٢٣م
٢٨ربيع األول١١-١٠٣٢رجب١٠٣٢ھـ٣٠/كانون الثاني-١٦٢٣
١١أيار١٦٢٣م
غرة ذي القعدة٢١-١٠٣٢جمادى الثانية١٠٣٣ھـ٢٦/أيلول-١٦٢٣
١٠نيسان١٦٢٤م
١٤شوال-١٠٢٩أوائل صفر١٠٣٨ھـ١٢/أيلول٣-١٦٢٠أيلول١٦٢٨م
٢٣جمادى الثانية١٠٣٣٠١٥ذي القعدة١٠٣٣ھـ١٢/نيسان-١٦٢٤
٢٩آب١٦٢٤م
٣محرم٣-١٠٢٤صفر١٠٣٤ھـ١٦/تشرين األول٤-١٦٢٤تشرين
الثاني١٦٢٥م
٧صفر١٠-١٠٣٥صفر١٠٣٦ھـ٨/تشرين الثاني٣١-١٦٢٥تشرين
األول١٦٢٦م
أواخر محرم٤-١٠٣٦ذي القعدة١٠٣٦ھـ٢٠/تشرين األول-١٦٢٦
١٧تموز١٦٢٧م
٧ذي القعدة٩-١٠٣٦صفر١٠٣٨ھـ٨/تشرين األول١٦٢٨م
٢٩شوال٥-١٠٣٧رمضان١٠٣٨ھـ٢/تموز٢٢-١٦٢٨شباط١٦٣٥م
٢٠محرم١٩-١٠٣٨ربيع األول١٠٣٩ھـ١٩/أيلول٦-١٦٢٨تشرين
الثاني١٦٢٩م
٢٤ربيع األول٢٨-١٠٣٩ذي الحجة١٠٣٩ھـ١١/تشرين الثاني-١٦٢٩
٨آب١٦٣٠م
٢٩ذي الحجة١٤-١٠٣٩رمضان١٠٤٠ھـ٩/آب١٦-١٦٣٠نيسان١٦٣١م
٢٧شعبان٢٥-١٠٤٠جمادى الثانية١٠٤١ھـ٣١/آذار١٨-١٦٣١كانون
الثاني١٦٣٢م
غرة رجب٥-١٠٤١ربيع الثاني١٠٤٢ھـ٢٣/كانون الثاني-١٦٣٢
٢٠تشرين األول١٦٣٢م
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٢ربيع الثاني٢٣-١٠٤٢رمضان١٠٤٢ھـ١٧/تشرين األول-١٦٣٢
٣نيسان١٦٣٣م
٢٤رمضان٧-١٠٤٢ربيع الثاني١٠٤٣ھـ٤/نيسان١١-١٦٣٣تشرين
األول١٦٣٣م
١٨ربيع األول١٦-١٠٤٣صفر١٠٤٤ھـ٢٢/أيلول١١-١٦٣٣آب١٦٣٤م
٢٥محرم١٣-١٠٤٤شوال١٠٤٤ھـ٢١/تموز١-١٦٣٤نيسان١٦٣٥م
١٥شوال٢١-١٠٤٤جمادى الثاني١٠٤٥ھـ٢/نيسان٢-١٦٣٥كانون
األول١٦٣٥م
٢٠جمادى الثاني٧-١٠٤٥رمضان١٠٣٦ھـ١/كانون األول-١٦٣٥
٢شباط١٦٣٧م
١١رمضان٤-١٠٤٦ذي القعدة١٠٤٧ھـ٦/شباط٢٠-١٦٣٧آذار١٦٣٨م
٢٩شوال٦-١٠٤٧صفر١٠٤٩ھـ١٦/آذار٨-١٦٣٨حزيران١٦٣٩م
٢٩محرم١٤-١٠٤٩محرم١٠٥٠ھـ١/حزيران٦-١٦٣٩أيار١٦٤٠م
١٦محرم٢٨-١٠٥٠صفر١٠٥١ھـ٨/أيار-١٦٤٠أواخر حزيران١٦٤١م
١٦محرم٢٨-١٠٥٠رجب١٠٥٢ھـ٨/أيار٢٤-١٦٤٠تشرين
األول١٦٤٢م
٥ذي القعدة٢٨-١٠٤٩صفر١٠٥٢ھـ٢٧/شباط٢٨-١٦٤٠أيار١٦٤٢م
١٧صفر١٥-١٠٥١جمادى الثانية١٠٥٢ھـ٢٨/أيار-١٦٤١
١٠أيلول١٦٤٢م
١٨جمادى الثانية١٢-١٠٥٢جمادى األولى١٠٥٣ھـ١٣/أيلول-١٦٤٢
٢٩تموز١٦٤٣م
١٤جمادى األولى٢٧-١٠٥٣ربيع الثاني١٠٥٤ھـ٣١/تموز-١٦٤٣
٣تموز١٦٤٤م
٢٦ربيع الثاني٤-١٠٥٤رجب١٠٥٥ھـ٢/تموز٢٦-١٦٤٤آب١٦٤٥م
٢٦ذي الحج٢٧-١٠٥٥شعبان١٠٥٦ھـ١٢/شباط٨-١٦٤٦تشرين
األول١٦٤٦م
٧رجب١٥-١٠٥٥شوال١٠٥٥ھـ٢٩/آب٤-١٦٤٥كانون األول١٦٤٥م
١٣شوال٢٤-١٠٥٥ذي الحجحة١٠٥٥ھـ٢/كانون األول-١٦٤٥
١٠شباط١٦٤٦م
١٨شعبان١١-١٠٥٦شعبان١٠٥٧ھـ٢٩/أيلول١١-١٦٤٦أيلول١٦٤٧م
١٧شعبان١٨-١٠٥٧رجب١٠٥٨ھـ١٧/أيلول٨-١٦٤٧آب١٦٤٨م
١٨شعبان٦-١٠٥٨شعبان١٠٥٩ھـ٧/أيلول١٥-١٦٤٨آب١٦٤٩م
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٦ذي القعدة٩-١٠٥٩محرم١٠٦٠ھـ١١/تشرين الثاني١٢-١٦٤٩كانون
الثاني١٦٥٠م
١١محرم١٩-١٠٦٠ربيع الثاني١٠٦٠ھـ١٤/كانون الثاني-١٦٥٠
٢١نيسان١٦٥٠م
١٥ربيع الثاني٢٧-١٠٦٠ذي القعدة١٠٦٠ھـ١٧/نيسان٢١-١٦٥٠تشرين
الثاني١٦٥٠م
١٩ذي القعدة٢٤-١٠٦٠شوال١٠٦١ھـ١٣/تشرين الثاني-١٦٥٠
١٠تشرين األول١٦٥١م
٢٧شوال٢٣-١٠٦١ذي الحجة١٠٦٢ھـ١٢/تشرين األول-١٦٥١
٢٥تشرين الثاني١٦٥٢م
٢٠ذي الحجة-١٠٦٢غرة ربيع األول١٠٦٤ھـ٢٢/تشرين الثاني-١٦٥٢
٢٠كانون الثاني١٦٥٤م
أوائل ذي الحجة١١-١٠٦٢جمادى األولى١٠٦٤ھـ٣/تشرين
الثاني٣٠-١٦٥٢آذار١٦٥٤م
٢ربيع األول٢٥-١٠٦٤محرم١٠٦٥ھـ٢١/كانون الثاني٥-١٦٥٤كانون
األول١٦٥٥م
٣صفر٨-١٠٦٥ذي الحجة١٠٦٥ھـ١٣/كانون األول٩-١٦٥٤تشرين
األول١٦٥٥م
٦ذي الحجة١٤-١٠٦٥صفر١٠٦٧ھـ٧/تشرين األول٢-١٦٥٥كانون
األول١٦٥٦م
١٣صفر٩-١٠٦٧صفر١٠٦٩ھـ١/كانون األول١٦-١٦٥٦تشرين
الثاني١٦٥٧م
أوائل ذي القعدة١٠٦٩-١٠٦٧ھـ١١/آب١٦٥٨-١٦٥٧
٢٣جمادى األولى-١٠٦٧رجب١٠٦٩ھـ٩/آذار-١٦٥٧آذار١٦٥٩م
أواسط صفر١٧-١٠٦٨ذي القعدة١٠٦٨ھـ٢٢/تشرين الثاني-١٦٥٧
١٦آب١٦٥٨م
١٤ذي القعدة٢٠-١٠٦٨ربيع الثاني١٠٧٠ھـ١٣/آب٤-١٦٥٨كانون
الثاني١٦٦٠م
٢١ربيع الثاني٥-١٠٧٠جمادى األولى١٠٧١ھـ٥/كانون الثاني-١٦٦٠
٦كانون الثاني١٦٦١م
٢رمضان٤-١٠٧٠شوال١٠٧١ھـ١٢/ايار٢-١٦٦٠حزيران١٦٦١م
١٠٧٦-١٠٦٨ھـ١٦٦٦-١٦٥٧/م
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٢١رجب٦-١٠٧١ربيع الثاني١٠٧٢ھـ٢٢/آذار٢٩-١٦٦١تشرينه
الثاني١٦٦١م
غرة ربيع الثاني٢-١٠٧٢محرم١٠٧٣ھـ٢٤/تشرين الثاني-١٦٦١
١٧آب١٦٦٢م
٣ذي الحجة٧-١٠٧٢شوال١٠٧٣ھـ٢٠/آب١٥-١٦٦٢أيار١٦٦٤م
٦شوال٥-١٠٧٣ذي القعدة١٠٧٤ھـ١٤/ايار٣٠-١٦٦٣أيار١٦٦٤م
١٩شوال-١٠٧٤غرة ذي القعدة١٠٧٥ھـ١٥/أيار١٦-١٦٦٤أيار١٦٦٥م
١٣رمضان٢٥-١٠٧٥ربيع األول١٠٧٦ھـ٣٠/آذار٥-١٦٦٥تشرين
األول١٦٦٥م
ختام ربيع األول٢٧-١٠٧٦جمادى األولى١٠٧٧ھـ١٠/تشرين
األول٢٥-١٦٦٥تشرين الثاني١٦٦٦م
٣جمادى األلى-١٠٧٧أواخر ربيع األول١٠٧٧ھـ١/تشرين الثاني-١٦٦٦
١٩أيلول١٦٦٧م
٢٧ربيع األولبى٤-١٠٧٨رجب١٠٧٩ھـ١٦/أيلول٨-١٦٦٧كانون
األول١٦٦٨م
١٣شوال٥-١٠٧٩جمادى األولى١٠٨١ھـ١٦/آذار-١٦٦٩
٢٠أيلول١٦٧٠م
أوائل رجب ٢٤-١٠٧٩ذي الحجة١٠٧٩ھـ٥/كانون األول-١٦٦٨
٢٥أيار١٦٦٩م
غرة محرم١٧-١٠٨٠ذي القعدة١٠٨١ھـ١/حزيران-١٦٦٩
٢٨آذار١٦٧١م
١٥جمادى الثانية٢٩-١٠٨١ربيع الثاني١٠٨٣ھـ٣٠/تشرين األول-١٦٧٠
٢٤آب١٦٧٢م
٢٠ذي القعدة٢٢-١٠٨١ذي القعدة١٠٨٢ھـ٣١/آذار-١٦٧١
٢١آذار١٦٧٢م
٢ذي الحجة٢٣-١٠٨٢ذي الحجة١٠٨٤ھـ٣١/آذار-١٦٧٢
٣١آذار١٦٧٤م
٢٩ربيع الثاني٢٧-١٠٨٣ذي القعدة١٠٨٤ھـ٢٤/آب٥-١٦٧٢آذار١٦٧٤م
أواخر ربيع الثاني-١٠٧٤جمادى األولى١٠٩٠ھـ٣٠/تشرين
الثاني-١٦٦٣حزيران١٦٧٩م
٩ذي القعدة٢٢-١٠٨٥ربيع الثاني١٠٨٦ھـ٤/شباط-١٦٧٥
١٦تموز١٦٧٥م
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٢٠ربيع الثاني-١٠٨٦أواسط شوال١٠٨٧ھـ١٤/تموز٢١-١٦٧٥كانون
األول١٦٧٦م
٢٦شوال-١٠٨٧أواخر ذي القعدة١٠٨٨ھـ١/كانون الثاني-١٦٧٧
٢٤كانون الثاني١٦٧٨م
٢٣ذي القعدة-١٠٨٨غرة محرم١٠٩٠ھـ١٧/كانون الثاني-١٦٧٨
١٢شباط١٦٧٩م
غرة محرم٢٦-١٠٩٠ذي الحجة١٠٩٠ھـ١٢/شباط٢٨-١٦٧٩كانون
الثاني١٦٨٠م
أواخر ربيع الثاني٢-١٠٩٠شباط١٠٩٩ھـ٩/حزيران-١٦٧٩
٢حزيران١٦٨٨م
١٨ذي الحجة-١٠٩٠أواخر محرم١٠٩٢ھـ٢٠/كانون الثاني-١٦٨٠
١٩شباط١٦٨١م
١٨محرم١٥-١٠٩٢ربيع األول١٠٩٣ھـ٧/شباط٢٤-١٦٨١آذار١٦٨٢م
١٣ربيع األول-١٠٩٣غرة رجب١٠٩٤ھـ٢٢/آذار-١٦٨٢
٢٦حزيران١٦٨٣م
غرة رجب٨-١٠٩٤ذي القعدة١٠٩٤ھـ٢٦/حزيران١٧-١٦٨٣تشرين
األول١٦٨٤م
٢٠ربيع األول-١٠٩٦أواسط صفر١٠٩٨ھـ٢٤/شباط٣١-١٦٨٥كانون
األول١٦٨٦م
أواسط صفر-١٠٩٨أواسط جمادى الثانية١٠٩٩ھـ٣١/كانون
األول١٧-١٦٨٦نيسان١٦٨٨م
غرة ربيع األول-١٠٩٩أواخر ربيع الثاني١١٠٠ھـ٥/كانون
الثاني٢٠-١٦٨٨شباط١٦٨٩م
أوائل ربيع األول-١٠٧٩أوائل ذي الحجة١٠٨٤ھـ٩/آب-١٦٦٨
٩آذار١٦٧٤م
أواسط ربيع الثاني-١١٠٠أواخر ربيع األول١١٠١ھـ٦/شباط-١٦٨٩
١١كانون الثاني١٦٩٠م
٢٦ربيع األول-١١٠١أواخر رمضان١١٠٢ھـ٧/كانون الثاني-١٦٩٠
٢٧حزيران١٦٩١م
أوائل رجب٥-١١٠٣محرم١١٠٤ھـ١٩/آذار١٦-١٦٩٢أيلول١٦٩٢م
١٢محرم٧-١١٠٤رجب١١٠٤ھـ٢٣/أيلول١٤-١٦٩٢آذار١٦٩٣م
١٠ربيع الثاني-١١٠٥أواخر شعبان١١٠٨ھـ٩/كانون األول-١٦٩٤
٢٣آذار١٦٩٧م
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١١٩

١٩٦

١٢٠

١٩٧

١٢١

١٩٨

١٢٢

١٩٩

أواسط محرم١٣-١١٠٥ربيع األول١١٠٧ھـ١٢/أيلول٢٢-١٦٩٣تشرين
األول١٦٩٥م
٥جمادى الثانية١٦-١١٠٧شعبان١١٠٩ھـ١١/كانون الثاني-١٦٩٦
٢٧شباط١٦٩٨م
٧ذي القعدة-١١٠٨أوائل ربيع الثاني١١١٠ھـ٢٨/أيار٧-١٦٩٧تشرين
األول١٦٩٨م
أواسط ربيع األول١٨-١١١٠محرم١١١٢ھـ٢١/أيلول-١٦٩٨
٥تموز١٧٠٠م

-

دفتر مالية مدورة ،رقم  ٣٧٢٣لسنة ٩٧٤-٩٦١ھـ١٥٦٦-١٥٥٣/م،

-

قانون نامة مصر ،نشره عمر لطفي بارقان.

-

البكري ،مصطفى بن كمال الدين الصديقي )ت١١٦٢ھـ١٧٤٩/م( ،الخطرة الثانية األنسية
في الرحلة الدانية القدسية ،مخطوط ،قمت بتصويره من مكتبة عارف حكمت-المدينة
المنورة.

ب .المصادر المطبوعة
-

الخي اري ،إب راھيم ب ن عب د ال رحمن ) .ت١٠٨٣ھ ـ١٦٧٢/م(١٩٨٠) ،م( .تحف ة األدب اء
وسلوة الغرباء .ج .٣تحقيق :رجا محمود السامرائي ،بغداد.

-

العليم ي ،مجي ر ال دين الحنبل ي٩٢٧) .ھ ـ١٥٢٠/م(١٩٩٨) ،م( .األن س الجلي ل ف ي ت اريخ
الق دس والخلي ل .ج .٢تحقي ق :محم ود كعابن ة ومحم د أب و تبان ه .مطبع ة دن ديس ،الخلي ل،
فلسطين.

-

الغزي ،محمد بن محمد١٠٦١) .ھـ١٦٥٠/م(١٩٧٩) .م( .الكواكب السائرة بأعيان المائة
العاشرة .ج .٣تحقيق :جبرائيل جبور .ط .٢دار اآلفاق الجديدة ،بيروت.

-

المحبي ،محمد بن أمين) .ت١١١١ھـ١٦٩٩/م() .د،ت( .خالصة األثر في أعيان القرن
الحادي عشر .ج .٤دار الكتاب اإلسالمي ،القاھرة.

ج .قائمة المراجع العربية واألجنبية
-

أب و بك ر ،أم ين١٩٩٦) .م(" ،ملكي ة األراض ي ف ي متص رفية الق دس ١٩١٨-١٨٥٨م".
عمان.

-

احسان أوغلي ،أكمل الدين١٩٩٩) .م( ،الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ،ج ،٢نقله إلى
العربية صالح سعداوي ،استانبول.
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-

جامعة القدس المفتوحة٢٠٠٠) .م( .المجتمع المحلي الفلسطيني .فلسطين.

-

الحم ود ،نوف ان رج ا١٩٨١) .م( .العس كر ف ي ب الد الش ام ف ي الق رن الس ادس عش ر والس ابع
عشر الميالدي .دار اآلفاق الجديدة ،بيروت.

-

ال دباغ ،مص طفى م راد١٩٧٤) .م( .بالدن ا فلس طين .ج ،١٠مطبوع ات رابط ة الج امعيين
بجامعة الخليل.

-

ساحلي أوغلي ،خليل٢٠٠١) .م( .من تاريخ األقطار العربية في العھد العثماني ،اسطنبول.

-

العارف ،عارف١٩٦١) .م( .المفصل في تاريخ القدس .مكتبة األندلس .القدس.

-

العس لي ،كام ل جمي ل١٩٨١) .م( .معاھ د العل م ف ي بي ت المق دس .جمعي ة عم ال المط ابع،
عمان.

-

غرايبة ،عبد الكريم١٩٦١) .م( .العرب واألتراك .مطبعة جامعة دمشق ،دمشق.

-

كرد علي ،محمد١٩٨٣) .م( .خطط الشام .ج .٥دمشق.

-

المدني ،زياد١٩٩٦) .م( .مدينة القدس وجوارھا خالل الفترة ١٢٤٥-١٢١٥ھـ -١٨٠٠ /
١٨٣٠م .ط .١منشورات بنك العمال .عمان.

-

نجم ،رائف١٩٨٣) .م( .كنوز القدس .عمان.

-

ھيك)،د،ت( .سباھي .ج .١٥دائرة المعارف اإلسالمية .دار صادر ،بيروت.

-

اليعقوب ،محمد سليم١٩٩٩) .م( .ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الھج ري/الس ادس
عشر الميالدي .ط .١البنك األھلي األردني ،عمان .
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University of London, February, (unpublished). p. 104.

- Jerusalem, (1974) Encyclopedia Britannica, Volume 30, Founded
1768, William Benton, publisher, 1943-1973, Helen Hemingway
Benton, publisher 1973-1974.
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