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  الشكر والتقدير
ل   تاذي الفاض ان ألس دير و عرف كر و تق ل ش ة بك الة مدين ذه الرس ھ

اد في تصحيح مساري  الدكتور نظام عباسي لما قدم و بذل من نصح و إرش
م الزاخر دم من مراجع و . كلما تاھت أشرعتي في خضم بحر العل ا ق و لم

  ظم األثر في إتمام كل نقص فيھامصادر من مكتبته الخاصة مما كان له أع

اتذتي األفاضل دم من أس ا و أتق ودة : كم ال ج دكتور جم تاذ ال و , األس
دكتور عدنان ملحم  ر، و ال ارت  –الدكتور أمين أبو بك م التي أن مشاعل العل

م  ذلوه من عون و نصح  –دروب كل متعطش للعل ا ب ان لم دير و العرف بالتق
  . لي طوال فترة دراستي

ل  كر لك ة  الش ة بلدي ة، و مكتب اح الوطني ة النج ة جامع وظفي مكتب م
نابلس، و مكتبة بلدية جنين، و مكتبة جامعة بير زيت، و مكتبة جامعة القدس 

كما و أتقدم من . أبو ديس، و مكتبة الجامعة األردنية، لما بذلوه من مساعدة/ 
ون أسرتي بكل شكر و تقدير لما بذلوه من دعم نفسي لي، و لما قدموه من ع

ديرتي  اً وأخير. لم أكن ألستطيع أن أستمر في دراستي دونه الشكر الجزيل لم
وح،  اء لحل يدة ھن ارة و الس مة بش يدة باس ة الس لية الثانوي ات مس ة بن مدرس

يم  ة، / واألستاذ عصام ياسين مشرف التاريخ في مديرية التربية و التعل قباطي
ة ال يم واألستاذ محمد العريدي مشرف التاريخ في مديري ة و التعل ين / تربي جن
  . لما قدموه من دعم و مساعدة ساھمت في إتمام دراستي
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  إعداد

  إبراهيم مصطفى إدريس هاال

  إشراف

  العباسي عزتنظام  .د. أ

  الملخص

 لعبه الذي الفاعل للدور اًنظر كبرى بأهمية عشر التاسع القرن أوائل في جنين لواء تمتع

 لشـام  بالد الحتالل توجهت التي و .عكا على الزاحفة الفرنسية للقوات التصدي في اللواء سكان

 الخطـر  هـذا  وجه في راًكبي تماسكاً السكان أبدى وقد .بونابرت نابليون يد في مصر سقوط بعد

 وقـد  .تقـدمهم  إيقاف ويجب لهم التصدي يجب وأجانب كفاراً الغزاة اعتبار من منطلقين ،الداهم

 شـيخ  عـن  صـدرت  والتي، للجهاد الداعية والفرمانات الفتاوى سلسلة الروح هذه لديهم عزز

   .وجنين ونابلس القدس ألوية متسلمي إلى موجهة الجزار باشا أحمد عكا ووالي ،اإلسالم

 حتـى  طبريـا  بحيرة جنوب بيسان غور بين شرقاً الدراسة فترة خالل جنين لواء امتد

 بحيـرة  جنـوب  من الممتد الخط طول على حدوده تمر الشمال جهة ومن .جنوباً الفارعة وادي

 البحـر  ساحل على حيفا إلى الغربي الشمال في لتصل الناصرة مدينة جنوب عامر بمرج مروراً

 أما .اسكندرون نهر مصب حتى الساحل خط مع جنوباً الغربية حدوده تتجه حيفا نوم .المتوسط

 عصيرة، طوباس و طمون، :بقرى مروراً شرقاً الفارعة وادي مجرى من فتمتد الجنوبية الحدود

 مجرى مع لتسير جديد من لترجع ،الغصون دير و ،الظهر وسيلة ،طلوزة و ،ياصيد و ،الشمالية

  .اسكندرون نهر

 العربية المدينة أنقاض على قامت التي جنين مدينة اإلداري مركزه إلى نسبة اللواء سمي

 .جنـيم  عين باسم البابلية و األشورية المصادر ذكرتها .الجنائن عين بمعنى جانيم عين الكنعانية

 للحكـم  المدينـة  خضـعت  المـيالدي  السـابع  القرن في و ،جينا باسم فذكروها البيزنطيون أما

  . جنين أصبح و بعد فيما االسم حرف ثم ،جنينين باسم وعرفت ،اإلسالمي



م 

 والـي  أحياناً يخرج كان أنه إال .الدراسة فترة معظم في دمشق لوالية إدارياً اللواء تبع

 ،العادل باشا وسليمان ،الجزار بشا أحمد حكم فترات في وخاصة ،عكا لوالية إدارياً ليتبع دمشق

 سـيطرة  إطار من اللواء يخرجوا أن قوتهم و بنفوذهم ستطاعواا حيث ،الخزندار باشا اهللا وعبد

  .دمشق والة

 بـدوره  كـان  الذي نابلس مدينة في الشرع لنائب اللواء تبع فقد القضائية الناحية من أما

 والفصل ،الشرعية المسائل بعض حل في الصالحية إياه مفوضاً .جنين مدينة في عنه نائباً يعين

 في للفصل مشايخهم إلى األولى بالدرجة يرجعون كانوا الناس أن إال .الخصومات في الناس بين

   .األحيان أكثر في المحكمة إلى الذهاب من متحرجين. بينهم تنشأ قد التي الخصومات

 الحيـاة  في كبير دور للعشائرية وكان .العائالت من كبير عدد من اجتماعياً اللواء تكون

 الدراسـة  هذه وستتطرق .المركزية السلطة لغياب اًنظر ثبالبح المعنية الفترة خالل االجتماعية

 اإلداريـة  بالمناصـب  اسـتأثرت  والتي .السياسية الساحة على بارز دور لها كان التي للعائالت

 دوراً أيضـاً  لعبت والتي. الهادي عبد وآل جرار كآل :غيرها دون الكبيرة والملكيات والعسكرية

 العثمانيـة  السلطة عند هامة مكانة أكسبها مما .لعكا لمتجهةا الفرنسية للحملة التصدي في بارزاً

  .رفيعة وألقاباً

 .الهـادي  عبـد  وآل جرار آل وخاصة زعامته على اللواء في المتنفذة العائالت تنافست

 .طوقـان  آل رأسها وعلى نابلس جبل زعامة على المتنفذة العائالت بعض لتنافس نفوذها وامتد

 المتسـلمية  منصب إلى الوصول اهللا وعبد أحمد وابنيه الجرار فيوس الشيخ عهد في واستطاعت

 جـرار  آل قـوة  إنهـاك  إلى المطاف نهاية أدت الطرفين بين شرسة حروباً أثار مما .نابلس في

 عام الخزندار باشا اهللا عبد هجوم بعد جرار آل هزيمة بعد خاصة .الهادي عبد آل نفوذ وصعود

 العائلـة  وقوف ذلك عزز وقد .قلعتها تدمير و ،جرار آل معقل صانور على م1831/هـ 1247

 الـذي  الهادي عبد حسين زعيمها و الهادي عبد أسرة منافستها دعمت التي المصرية الحملة ضد

  .األخرى العائالت حساب على العائلة قوة تصاعد إلى ذلك أدى قد و .الجديد للحكم اًنصير كان



ن 

 سـهلية  مسـاحات  الحتوائه نظراً ;اللواء في الرئيس االقتصادي المصدر الزراعة تعتبر

 .صانور وسهل عرابة وسهل .فلسطين في الداخلية السهول أهم عامر ابن مرج في تمثلت واسعة

 عمـاد  الزيتـون  شـجرة  أهمها .الزراعية المحاصيل من عدد بإنتاج اللواء في السكان اهتم وقد

  .المتنوعة روالخضا الحبوب إلى باإلضافة المنطقة في الزراعي االقتصاد

 مـن  كبيـرة  مسـاحات  على ارشيد وآل ،الهادي عبد وآل ،جرار آل :عائالت سيطرت

 كنظـام  معينـة  حصـة  مقابل المزارعين على توزعها وأخذت .اللواء في الزراعية األراضي

 المترتبـة  الضرائب دفع و ،باألرض بالعناية التعهد إلى باإلضافة .الضمان و المثالثة و المرابعة

 والماعز األغنام و الجمال أهمها الحيوانات من اًأنواع اللواء في المزارع ربى كما .دولةلل عليها

 عدة من عانت الزراعة أن غير .الجبلية المناطق في المنتشرة المراعي على معتمدين .األبقار و

 ،الجراد وهجمات ،السارية واألمراض ،آلخر عام من األمطار وتذبذب والجفاف كالفقر :مشاكل

 ،بـالخراب  الزراعـة  هـدد  الذي األمر .اللواء شهدها التي الشرسة والحروب ،البدو زواتوغ

   .السكان بين المجاعات وبانتشار

 فيـه  منتشـراً  كان ما وكل .الدراسة فترة خالل متطورة صناعات جنين لواء يعرف لم

ـ  وأدوات كسـاء  مـن  األوليـة  الناس حاجات سد هدفها بسيطة ومهن حرف عن عبارة  ةمنزلي

 الناحيـة  مـن  أمـا  .وغيرهـا  الفخار وصناعة والنجارة الحدادة المهن هذه أبرز ومن .وغيرها

 التـي  الرئيسـة  الطرق إحدى أراضيه من تمر كانت حيث ;متميز بموقع اللواء فتمتع التجارية

 هـذه  مـن  يسـتفيدون  السـكان  جعل مما.وغزة والقدس نابلس بمدن مروراً بمصر الشام تربط

   .نابلس مدينة وخاصة القريبة المدن إلى اللواء خارج منتجاتهم فتصري في الطريق

 من قليل عدد من تكونت و ،المالك طبقة :هما رئيستين طبقتين من اجتماعياً اللواء تألف

 فـي  استغلوها .اقطاعات هيئة على األرض من واسعة مساحات على السيطرة استطاعوا األفراد

 الضـرائب  ودفـع  ،عليها يتفق حصة مقابل لفالحتها حينالفال على توزيعها طريق عن الزراعة

 النسـبة  وشـكلوا  ،األرض في عملوا الذين الفالحون فعمادها الثانية الطبقة أما ،للدولة المترتبة

   .السكان من الكبرى



س 

 ألفراد والتعصب والقرية، والعشيرة العائلة مستوى على بالترابط اللواء في السكان تميز

 الزراعيـة  المساحات على المتنافسة األسر مع دائمة صراعات في انخرطوا أنهم غير .العشيرة

 رغـم  العائالت هذه أن إال .فيه الهامة اإلدارية والمناصب ،الماء ومصادر ،اللواء في المتوفرة

 أثنـاء  فـي  حدث كما .الخارجية األخطار وجه في تتحد كانت بينها القائمة والصراعات تنافسها

   .بينها تحدث كانت التي الصراعات متناسية بونابرت نابليون غزو

 وإغاثـة  ،الضـيف  كـإكرام  الحسنة والتقاليد العادات بعض الدراسة منطقة في انتشرت

 .منهـا  الزراعية وخاصة األعمال انجاز في التعاون و ،المصائب وجه في والتضامن ،الملهوف

 وتميزت .مقابل أي انتظار دون أعمالهم إلتمام وأقاربه جيرانه لمساعدة يهب منهم الواحد وكان

 وكانـت  .اإلسالمي الدين وبتعاليم ،والتقاليد بالعادات لتمسكها نظراً باالحتشام مالبسها في المرأة

 كانـت  حيـث  للتطريز الكافي الوقت تجد ال كانت المرأة ألن ;التطريز و الزركشة قليلة بسيطة

 زينتهـا  ببعض تهتم كانت أنها يرغ .الزراعي العمل في زوجها مساعدة في وقتها معظم تقضي

 مكـانتهم  حسب فتنوعت الرجال مالبس أما .والفضية الذهبية والحلي ،والحناء ،الكحل كاستخدام

 تكـن  لـم  أنهـا  غير ،يشغلونها كانوا التي العلمية و اإلدارية والمناصب ،واالجتماعية السياسية

 .الداكنـة  واأللوان بالبساطة حينالفال مالبس وتميزت .المحيطة المناطق في المالبس عن تختلف

   .الحركة حرية من الرجل تصميمها طريقة ومكنت

 ،لها العثمانية الدولة إهمال نتيجة والتعليمية الصحية الخدمات إلى الدراسة منطقة افتقرت

 التعليم وكان .واجباتها عن الخدمات هذه وخروج .األولى بالدرجة عسكرية دولة نفسها واعتبار

 أماكن في أو المساجد في أقيمت التي الكتاتيب إلى العلم طالب توجه حيث .دينياً تعليماً اللواء في

 .والحسـاب  والكتابـة  القـراءة  مبادئ على فيها الدراسة مناهج وتركزت .منها بالقرب منفصلة

 الكريم القرآن ختمه عند منها يتخرج الطالب وكان ،الكريم القرآن الطالب بتحفيظ شيوخها وعني

  .االقتصادي ومستواهم االجتماعية مكانتهم مع يتناسب ،ذووه يقيمه فلح في

 مـن  المالريـا  وخاصة األمراض النتشار عرضة السكان فكان الصحية الناحية من أما

 واألطباء ،العطارين من شافية يظنونها طبية وصفات على للحصول المرضى ولجأ .آلخر حين



ع 

 عالج في استخدمت أعشاب على ترتكز الوصفات هذه وكانت .المشعوذين من اًوأحيان ،الشعبيين

 ،األمـراض  بعـض  عالج في الحجامة استخدمت كما .والميرمية والزعتر كالبابونج األمراض

   .منه األزرق وخاصة ،والخرز والتمائم
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  المقدمة

 فـي  جنـين  للواء االجتماعية و االقتصادية و اإلدارية األوضاع في الرسالة هذه تبحث

 فـي  األثـر  بـالغ  لهما كان حدثين بين امتدت .العثمانية الدولة تاريخ في مفصلية اعتبرت فترة

 ابـن  باشا إبراهيم حملة و الشام بالد و مصر على بونابرت نابليون حملة هما .العثماني التاريخ

 لـواء  لموقـع  كان و .العثمانية الدولة عن االنفصال محاوالً الشام على مصر والي علي محمد

 التربة نوع و المناخ عامل أثر حيث ،السياسية و االقتصادية الحياة في الهام أثره مناخه و جنين

  .األولى بالدرجة زراعية كمنطقة اللواء تصنيف في

 لـواء  فـي  االجتماعية و االقتصادية و اإلدارية األوضاع( :عنوان الدراسة هذه حملت

 وقوع :أبرزها عدة ألسباب هذا اختيار تم لقد و.)م 1831 – 1799/  هـ 1247 –1214(جنين

 وسياسـية  اجتماعيـة  و اقتصادية نتائج عليهما ترتب بارزين حدثين بين بالبحث المعنية الفترة

 المنـاطق  من وكغيره .بعامة العثمانية الدولة تاريخ في بل فحسب المنطقة تاريخ في ليس أثرت

 الفرنسـية  القـوات  قامت ثحي ،بونابرت نابليون بحملة مباشر بشكل جنين لواء تأثر الفلسطينية

ـ  اًدور جنين لواء سكان أدى وقد .إحراقها و جنين مدينة باقتحام  الجيـوش  مقاومـة  فـي  اًمهم

   .إفشالها في ساهموا و عكا مدينة باتجاه المتقدمة الفرنسية

 التصـدي  فـي  عـامر  ابن مرج وصلت التي العثمانية القوات مع اللواء سكان اشترك

 تعزيـزات  وصول لوال القوة تلك يهزموا وكادوا .كليبر الفرنسي القائد بزعامة الفرنسية للقوات

 الثاني الحدث شكل بينما .نفسه بونابرت نابليون قادها الحديثة األسلحة و بالمدافع مدعمة فرنسية

 مدينة احتالل على األولى جهودها المصرية الحملة ركزت قد و ،الدراسة لموضوع فاصالً اًحد

   .الخزندار باشا اهللا عبد بزعامة لوائها تحت المنضوية المقاطعات حدىإ جنين وكانت .عكا

 سـد  فـي  الدراسة هذه تساهم أن آمل الموضوع، هذا تناولت التي الدراسات قلة وبسبب

 لـم  السـابقة  فالدراسـات  .التاريخية المرحلة تلك في المنطقة هذه أهمية حول المعرفة في ثغرة

   .واالقتصادية السياسية وقيمتها أهميتها مع يتناسب ال بما تركيزوال الشمولية هذه بمثل تتناولها
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 وإقليم الساحل إقليمي بين متوسط موقع في تقع إذ جغرافية بأهمية الدراسة منطقة تتمتع

 كمـا  .فيهـا  الزراعي اإلنتاج على انعكس مناخياً و جغرافياً تنوعاً أكسبها مما .الفلسطيني الغور

 بمـدن  مروراً ومصر الشام بين تربط التي الرئيسة التجارية طرقال إحدى أراضيها في عبرت

   .وغزة والقدس ونابلس جنين

 تنـاول  .البحـث  نتائج وتلتها مقدمة سبقتها فصول خمسة على الدراسة هذه للباحثة بنت

 التسـمية  أصـل  عـن  فتحدث، جنين للواء التاريخية للجغرافيا شاملة دراسة منها األول الفصل

 مارسـها  التي االقتصادية األنشطة و المدينة نشأة في أساسياً دوراً أدى الذي افيالجغر والموقع

 الدراسـة  وقفـت  كما السكان تجمع في أثرت ووديان عيون من فيه المياه مصادر وأهم .السكان

  . الزراعة سيما وال االقتصادية الحياة في وأثره المنطقة مناخ على

 وتباين ،اإلدارية التشكيالت خاصة و أجهزتها و رةاإلدا الثاني فصلها في الدراسة تتبعت

 لتلحقها الشام والية تبعية من أحياناً تخرجها الدول كانت حيث .وصيدا الشام واليتي بين تبعيتها

 ألحقتهـا  حينما وخاصة ،المنطقة بها تمر كانت التي السياسية األوضاع مع تماشياً صيدا بوالية

 المـدني  اإلداري الجهـاز  إلى أشير كما .بونابرت نابليون ملةح لمواجهة استعداداً صيدا بوالية

 أفـرد  وقد .والقرى النواحي بشيوخ وانتهاًء ،بالمتسلم ومروراً بالوالي ابتداًء اإلداريين وموظفيه

 الحديث وتم .االنكشارية وخاصة فرقه وأهم العسكري الجهاز عن للحديث مبحثاً الفصل هذا في

 فـي  والكتبـة  القاضي دور وكذلك .منه السكان وموقف ،موظفيه ومهمات القضائي الجهاز عن

   .الشرعية المحكمة

 األسر أهم على الضوء وسلط .اللواء في األسر أهم بالبحث تناول فقد الثالث الفصل أما

 واإلدارة الحكـم  مجـال  في بارز دور لها وكان ،اللواء أراضي من واسعة بملكيات تمتعت التي

 الـثالث  العـائالت  هـذه  أصول البحث تناول .ارشيد وآل الهادي عبد وآل جرار آل وهي .فيه

 واألسـر  .وصـيدا  الشـام  والة ومـع  ،بعضاً بعضها مع وعالقتها .والحكم اإلدارة في ودورها

 جـرار  يوسف الشيخ :هم جرار آل من شيوخ ثالثة استطاع حيث ،نابلس جبل في لها المنافسة

 المجاور نابلس لواء في المتسلمية منصب إلى الفترات بعض في الوصول اهللا وعبد أحمد وابناه
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 .العائلتين بين والصراع التوتر من حالة خلق مما ،المنصب لهذا طوقان آل احتكار بذلك متحدين

 لغـزوة  التصدي في اللواء عائالت لعبته الذي الهام الوطني الدور إلى الفصل هذا في أشير كما

  .عكا مدينة على بونابرت نابليون

 األوضـاع  بالبحـث  وتناول ،جنين لواء في االقتصادية الحياة الرابع الفصل تعرضواس

 في أثرت التي والبشرية الطبيعية المشاكل وأهم .التجارة و والحرف الحيوانية والثروة الزراعية

 فقـد  األخير الفصل أما .الدراسة هذه بها تهتم كانت التي الفترة في للسكان االقتصادية األوضاع

 والعالقـة  السـكان  طبقات حيث من .اللواء في االجتماعية الحياة عن الحديث عن لحديثا أفرد

  . والزي والتعليم، والصحة ،االجتماعية والتقاليد والعادات ،بينهم

 مصـادرها  مـن  التاريخية الروايات جمع عملية في التاريخي بالمنهج، الباحثة التزمت

 التـي  واالقتصادية واالجتماعية السياسية طوراتبالت موضوعها ربطت حيث، وتحليلها األساسية

  . بالبحث المعنية الفترة خالل جنين لواء شهدها

  المصادر في دراسة

 المحكمـة  سـجالت  مثـل  األولية مصادرها من مستقاة معلومات إلى الدراسة استندت

 ،والموسـوعات  الحديثـة  المراجـع  و ،التاريخيـة  الكتب و ،الشخصية المقابالت و ،الشرعية

   .الجامعية والرسائل الجغرافية والمعاجم

   :التالي النحو على البحث في استخدمت التي والمراجع المصادر تصنيف ويمكن

 )م1831–1799/هـ1247–1214( نابلس في الشرعية المحكمة سجالت. 1

 خالل جنين لواء في اإلدارية الجوانب عن متنوعة بمعلومات البحث السجالت هذه أمدت

   البحث زودت حيث .ةالدراس فترة

 ويـبعض  .جنـين  للواء القضائي الجهاز و ،جنين للواء اإلدارية التبعية عن بمعلومات

 ال أنه بالذكر الجدير من و.بونابرت نابليون حملة لمواجهة االستعداد تطلب كانت التي الفرمانات
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 السـجالت  ذهه تبدأ حيث بالبحث المعنية الفترة تغطي الشرعية جنين محكمة في سجالت تتوفر

 بسـبب  أو ،والحـروب  اإلضرابات أوقات في ربما للتخريب تعرضت حيث .م1882 عام مند

 . السجالت تلك تلف إلى أدى مما المحكمة مبنى داهمت التي الفيضانات

 المطبوعة المصادر. 2

 سـليمان  والية كتاب مقدمتها في و ،أخرى مصادر من مباشرة معلومات البحث استمد 

 هـذا  نشر .العادل باشا سليمان عهد في العورة إبراهيم صيدا والية كاتب ألفه لذيا العادل باشا

 واليـة  بعالقـة  متعلقة بمعلومات البحث أفاد قد و .لبنان في م 1936 / هـ 1355 عام الكتاب

 كما .للوالية تبعيته فترة في وخاصة جنين بلواء العادل باشا سليمان واليها حكم فترة خالل صيدا

 .نـابلس  بلـواء  عالقـتهم  و .ببعضـهم  الوالية سكان عالقة عن بمعلومات البحث ابالكت زود

 الجراد وأسراب .البحث موضوع التاريخية الفترة في المنطقة مناخ حول معلومات إلى باإلضافة

   .آنذاك المنطقة اجتاحت التي

 ،هـ 1352 عام الكتاب حقق"  الحسان الغرر"  الشهابي حيدر بكتاب الدراسة استعانت 

 خـالل  وخاصـة  ،جرار بآل الجزار باشا أحمد عالقة حول معلومات الكتاب هذا قدم .م 1933

 عبـد  حملة حول معلومات الكتاب هذا من البحث استمد و كما .جرار يوسف الشيخ زعامة فترة

 جـرار  اهللا عبد زعامة إبان م1830/هـ1246 عام صانور على صيدا والي الخزندار باشا اهللا

 فتـرة  خالل اللواء في المناخ طبيعة إلى المتفرقة اإلشارات بعض الكتاب حمل وقد .جنين للواء

  .الفترة تلك خالل المنطقة إلى وصلت التي الجراد أسراب إلى باإلضافة الدراسة

 المراجع. 3

 بجزئيـه  نابلس جبل تاريخ النمر إحسان كتاب منها البحث أفاد التي المراجع أبرز من 

 ،الـبعض  ببعضـها  وعالقتها اللواء عائالت حول ثرية معلوما الكتاب أورد دوق .والثاني األول

 .النمـر  وآل طوقـان  آل وخاصة نابلس عائالت مع عالقتها إلى باإلضافة وصيدا الشام وبوالة
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 ،كـالتعليم  االجتماعية والحياة .عكا على بونابرت نابليون لحملة التصدي في العائالت تلك ودور

  . ببعضها المجتمع طبقات قةوعال ،والزي ،والصحة

 جنين قصة حنيطي حرب كتاب و ،جنين مدينة الفتاح عبد كمال كتاب من البحث استفاد

 كتـاب  البحـث  منها استفاد التي األخرى المراجع ومن .الجغرافية بأبعادها المدينة تناوال اللذين

 كالناحيـة  :ةكثير مواضع في الدراسة منه أفادت الذي وماض حاضر جنين حسن الحاج مخلص

 بكر أبو أمين لكتاب بالنسبة األمر وكذلك .فيها االقتصادية والحياة ،وعائالتها ،للمدينة الجغرافية

 ،اللواء في المتنفذة األسر حول بمعلومات البحث أثرى الذي القدس متصرفية في األراضي ملكية

 المراجـع  ومـن  .راسـة بالد المعنية الفترة في فيه القدس متصرفية في األراضي ملكية وأنواع

 اسـتمد  الـذي  .نابلس جبل أهالي الدوماني بشارة كتاب الدراسة هذه منها استفادت التي األخرى

 ،نـابلس  جبـل  سـكان  ببقيـة  وعالقتها اللواء في المتنفذة األسر حول معلومات البحث هذا منه

 وأفادت كما .تبونابر نابليون لحملة التصدي في ودورها، ودمشق صيدا واليتي بوالة وعالقتها

 أوائـل  فـي  اللواء في واالجتماعية االقتصادية الحياة حول مهمة بمعلومات البحث الدراسة هذه

  . عشر التاسع القرن

 العلمية واألبحاث الدراسات. 4

 بكـر  أبـو  أمين مقالة :أبرزها و الدراسة هذه األبحاث و الدراسات من مجموعة أثرت

 آل أسرة حول بمعلومات البحث أمدت التي و ،م1967–1804 فلسطين في الهادي عبد آل ملكية

 ببقيـة  عالقتهـا  و ،اللواء في السياسية الحياة في دورها بروز و ،أصولها حيث من الهادي عبد

 الحارثيـة  األسرة البخيت عدنان محمد مقالة من البحث استفاد و كما,  جرار آل خاصة و األسر

 األسـرة  حـول  معلومات تضمنت والتي .م1677–1840/هـ1088–885 عامر ابن مرج في

 أمـدت  .بالدراسـة  المعنيـة  التاريخية الفترة سبقت التي الفترة في اللواء تزعمت التي الحارثية

 الجنـدي  إبـراهيم  ودراسـة " األولى العالمية الحرب قبل الفلسطيني الريف" بدران نبيل دراسة

  ."البريطاني االنتداب ظل في الفلسطيني الفالح و األرض"
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 اسـتغالل  وطرق ،المحاصيل أبرز حيث من اللواء في الزراعة حول بمعلومات رسالةال

   .اللواء في الحيوانات وتربية ،األرض

  والموسوعات الجغرافية المعاجم. 5

 والمعلومـات  المواقـع  توضـيح  فـي  البحـث  الجغرافية المعاجم الموسوعات أفادت 

 محمد وكتاب .فلسطين بالدنا المسمى دباغال مراد مصطفى كتاب المعاجم هذه من و .الجغرافية

 كمـا  .الفلسـطينية  والقـرى  المدن موسوعة حجر أبو آمنة وكتاب ،فلسطين بالد معجم شراب

 منهـا  اسـتقت  حيـث  والخـاص  العام جزئيها في الفلسطينية الموسوعة على الدراسة اعتمدت

 كما األخرى والمرجع المصادر في جاء ما على أكدت .واقتصادية تاريخية و جغرافية معلومات

 واعتمـدت  .المختلفـة  الفصـول  مباحث بعض في المعلومات بعض في الحاصل النقص سدت

 زي حول معلومات منها لتستمد الفلسطيني الفلكلور موسوعة سرحان نمر موسوعة على الدراسة

  .األمراض لمداواة استخدمت التي الشعبي العالج طرق و ،اللواء أهالي

 يةالجامع الرسائل. 6

 .جنـين  منطقـة  دراسـة  في البحث في سبقته التي الجامعية الرسائل من البحث استفاد 

 والحيـاة  ،فيـه  األسـر  وأبـرز  وسـكانه  ،للواء الجغرافي الطبيعة منها مواضيع في وبخاصة

 فكانـت  الرسائل تلك أبرز أما .الدراسة فترة خالل اللواء في واإلدارية واالجتماعية االقتصادية

 نوقشـت  منشورة غير ماجستير رسالة وهي ،عشر التاسع القرن في نابلس الراميني أكرم رسالة

ـ 1400 عام األردنية الجامعة في  االقتصـادية  الحيـاة  شـعبان  دولـت  ورسـالة  .م1979/هـ

ـ 1337/م1864-هـ1281 عام من جنين مدينة في واالجتماعية  رسـالة  وهـي ، م1918-هـ

 ملكيـة  اهللا عبـد  معين ورسالة .م 2009/  هـ 1430 عام الوطنية النجاح جامعة في نوقشت

 رسـالة  وهـي  ،م1948 –1918 البريطـاني  االحـتالل  فترة خالل جنين قضاء في األراضي

   .م2009/هـ1429 عام الوطنية النجاح جامعة في نوقشت ماجستير
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 نوقشت ماجستير رسالة وهي .العثمانية جنين في السكنية العمارة عياش مرفت ورسالة

 األوضـاع  في دراسة عرابة :أحمد ،حسين .م1999/هـ1420 عام ديس أبو دسالق جامعة في

 فـي  نوقشـت  ماجسـتير  رسالة وهي ،)م1918– 1804( االجتماعية و االقتصادية و السياسية

  .م2010/هـ1430 عام الوطنية النجاح جامعة

 الشخصية المقابالت. 7

 .الدراسة محاور بعض حول والمصادر المراجع في المكتوبة العلمية المادة لنقص نظراً 

 بعـض  إلـى  الباحثة لجأت بالدراسة المعنية الفترة خالل جنين بعائالت الخاص الفصل وخاصة

 فـي  الموجـودة  المادة قلة عن نشأت التي الثغرات لسد بتاريخها المهتمين العائالت تلك وجهاء

 القائم ارشيد يبذ الحاج مصطفى سعادة السيد الشخصيات تلك أبرز من كان .األخرى المصادر

 حـافظ  محمـد  والسيد .كفير قرية في القاطن و م 2011-3-15 بتاريخ ارشيد آل أمالك على

 قيمـة  بمعلومات الدراسة هذه أفادا واللذان ،م 2011-5-9 بتاريخ صير قرية من ارشيد محمد

ـ  وبخاصـة  ،بالدراسة المعنية المنطقة في النفوذ صاحبة العائالت إحدى ارشيد عائلة حول  ولح

 أمـين  والحاج هوبري محمد نمر والحاج .األخرى بالعائالت وعالقتها ،نفوذها ومناطق ،العائلة

 خيـاط  زحالقـة  محمد محمود والسيد جنين محافظة في مسلية قرية معمري من نعيم أبو حسن

 منطقـة  فـي  التقليدي اللباس حول بمعلومات هذه الدراسة أفادوا والذين جنين في تقليدية مالبس

  . جنين
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  األول الفصل

 التاريخية الجغرافيا

  التسمية

  التسمية أصل: أوالً

 Enn( جانيم عين اسم عليها أطلق حيث مرة من أكثر المقدس الكتاب في جنين اسم ورد

Gannim(1 السامرة باب عليها أطلق كما .2بياراتها و بساتينها و مياهها لكثرة الجنائن عين أي 

 ذكرها وقد .3نابلس إلى تؤدي التي بالجبال عامر ابن مرج يصل الذي الوادي في لوقوعها نظراً

  . 4بجنيثيا باسم رحلته خالل يوسيفيوس

                                           
 ص ،15 اإلصـحاح  ،م 1991 ،هـ 1411 ،ألمانيا ،شتوتغارت ،الرجاء دار ،البستاني فاندياك ترجمة ،المقدس الكتاب 1

 دائـرة  ،الفلسـطينية  المـدن  موسوعة ،جنين:حرب ،حنيطي .360 ص ،21 اإلصحاح .365 ص ،19 اإلصحاح .351

 ،حنيطي. 151 ص ،)181 – 151ص( ،م 1990 ،هـ 1410 ،1 ط ،سوريا ،دمشق ،الفلسطينية التحرير منظمة ،الثقافة

 .29 ص م 1998 ،هـ 1218 ،ط. د، سوريا ،دمشق ،الفلسطينية التحرير منظمة ،الثقافة دائرة ،جنين مدينة قصة :حرب

 ،1410 ،1ط ،األردن ،عمان األردنية، الجامعة العبرية، الدراسات مركز ،حجاج عيد ترجمة ،فلسطين في وأثر مكان كل

 Zev Villnay Steimatzkys: Palestine Guide, Azriel ,Press, Jerusalem .159 ص ،1 ج ،1990

Palestine,1941 , P194. 
 ص ،جنـين  ،حنيطـي  .12 ص ،م 1964 ،هـ 1384،ط.د ،ن د، ،د.د ،إقليمية دراسة جنين مدينة: كمال ،الفتاح عبد 2

 دار ،صـهيون  جبـل  ديـر  مـن  بوشارد الحاج،المقدسة األرض وصف :سعيد ،البشاوي. 29 ص ،قصة ،حنيطي .158

  .30 ص ،قصة ،حنيطي .103 ص ،1415 ،1 ط ،األردن ،عمان ،الشروق
ـ 1281( عام من جنين مدينة في االجتماعية و االقتصادية الحياة :دولت شعبان، 3 ـ 1337/م1864–هـ  ،)م1918 -هـ

  .7 ص ،م 2009 ،هـ 1430 ،فلسطين ،نابلس ،الوطنية النجاح جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة
ـ  1407 1 ط ،ياسور ،دمشق، للتراث المأمون دار ،فلسطين بلدان معجم :محمد ،محمد ،شراب - 4  ص ،م 1987 ،هـ

 .34 ص ،م 1988 هــ،  1408 ،4 ط ،لبنان ،بيروت ،الطليعة دار ،ج 11 ،فلسطين بالدنا :مراد الدباغ،مصطفى. 276

 دار ،1 ج ،الفلسـطينية  القـرى  و المـدن  موسوعة :آمنة حجر أبو .30 ص ،قصة ،حنيطي .158 ص ،جنين ،حنيطي

 خـالل  جنـين  قضاء في األراضي ملكية :معين ،اهللا عبد .220 ص ،م 2003 ،هـ 1423 ،1 ط ،األردن ،عمان ،أسامة

 ،فلسـطين  ،نـابلس  ،الوطنيـة  النجاح جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة ،م 1948 – 1918 البريطاني االحتالل فترة

  .7 ص ،م 2009
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  الموقع :ثانياً

 وقـد  ،1الجنائن عين بمعنى الكنعانية جانيم عين نةمدي أنقاض على الحالية جنين قامت 

 تدعى كانت قرية أرض على أقيمت ألنها ،Genai 2 يجينا اسم الروماني العهد في عليها أطلق

 .4جنـين  أو جينـين  اسم عليها وأطلق ،المدينة اسم تغير اإلسالمية الفتوحات فترة وفي. 3جيناي

 لفلسـطين  الصليبي الحكم فترة وفي .االسم هذاب اإلسالمي التراث مصادر جميع في وردت وقد

 الغـزو  انتهـاء  بعـد  جنـين  القديم اسمها وعاد .Grand Grin5 جرين جراند اسم عليها أطلق

   .6 اآلن حتى عليه لتستقر الصليبي

 ،عـامر  ابـن  مرج سهل مع نابلس لجبال الشمالية المرتفعات نهاية التقاء عند جنين تقع

 الغربيـة  الجهتـين  مـن  عليـه  وتشرف ،7نابلس جبال عن لكرملوا الجليل جبال يفصل الذي

                                           
 ط ،سـوريا  ،دمشق ،الفلسطينية عةالموسو هيئة ،2 مج ،العام القسم ،الفلسطينية الموسوعة .14 ص،مدينة ،الفتاح عبد 1

  .6 ص ،معين. 220 ص ،حجر أبو .276 ص ،بلدان ،معجم ،شراب .84 ص ،م 1984 ،هـ 1404 ،1
 .34 ص ،م 1988 هـ، 1408 ،4 ط ،لبنان ،بيروت ،الطليعة دار ،5 ج ،ج 11 ،فلسطين بالدنا: مراد الدباغ،مصطفى 2

 ص ،م 1984 هــ،  1404 ،1 ط ،سوريا ،دمشق ،الفلسطينية الموسوعة هيئة ،مج 4،العام القسم ،الفلسطينية الموسوعة

 األهليـة  ،والحضـارية  السياسية ومدلوالتها معانيها وتفسير الفلسطينية القرى و المدن أسماء معجم:محمد ،شراب .84

  .105 ص ،م 2000 ،هـ 1420 ،1 ط ،األردن عمان، ،والتوزيع للنشر
  .276 ،105 ص ،معجم ،شراب .84 ص ،2 مج ،عةالموسو. 14 ص ،مدينة ،الفتاح عبد 3
 ،حنيطـي  .159 ص ،جنين ،حنيطي .276 ص ،معجم ،شراب .84 ص ،2 مج ،الموسوعة .14 ص،مدينة،الفتاح عبد 4

 .30 ص ،قصة
 ،فرنسـا  ،راديـس  البولسـر  تح، المسالك و الطرق بيان و الممالك كشف زبدة :شاهين بن خليل الدين عز ،الظاهري 5

 محمـد  تـح  ،3 ق ،2ج ،الملوك دول لمعرفة السلوك :علي بن احمد ،المقريزي .117ص ،م 1892، هـ 1310،باريس

 أبـو  الدين عز ،األثير ابن .84 ص ،م 1958 ،هـ 1،1378 ط ،مصر ،القاهرة ،النشر و الترجمة و التأليف لجنة ،زيادة

 ،بيروت ،صادر دار، 11 مج ،التاريخ في الكامل: الشيباني الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد الكرم ابي بن علي الحسن

 الشـام  بالد إلى الرحلة في المجاز و الحقيقة :إسماعيل بن الغني عبد ،النابلسي .507 ص ،م 1966 ،هـ 1386 ،لبنان

  .101 ص ،م 1984 ،هـ 1406 ،للكتاب العامة المصرية الهيئة ،هريدي أحمد تح ،والحجاز
 ،حجر أبو ،30 ص ،قصة ،حنيطي .159 ص ،جنين ،حنيطي .84 ص ،2 مج ،وسوعةالم .15 ص،مدينة ،الفتاح عبد 6

 .7 ص ،معين .221 ص،موسوعة ،حجر
 .159 ،1 ج ،كل ،– .151 ص ،جنين ،حنيطي .9 ص ،الفتاح عبد 7
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 ،والجبليـة  ،السـهلية  :الـثالث  الجغرافيـة  البيئـات  التقاء نقطة الموقع هذا ويمثل. 1والشمالية

   ،4وبيسان نابلس مدن بين 3وسطي موقع في وتقع .2والغورية

 شرقي جنوبي و ،كم 25 حوالي عنها تبعد والتي الناصرة مدينة جنوب تقع حيث .وحيفا

 أمـا  .5كم 43 عنها تبعد التي نابلس مدينة من الشمال وإلى .كم 50 حوالي بعد على حيفا مدينة

 االحـداثيين  وعلـى  ،شـرقاً  35.18 طـول  وخط ،شماالً 32.28 عرض دائرة على فتقع فلكياً

  . 6الفلسطينية اإلحداثيات لشبكة طوالً 177 و عرضاً 208 االتفاقيين

 .مواصـالت  عقـدة  تعد ألنها حديثاً و قديماً جنين تطور في األثر كبرأ الموقع لهذا كان

 مناطق من المسافر على كان حيث. 7وجنوبها فلسطين شمال بين وأقربها الطرق أسهل تمر ففيها

 األغوار طريق األولى :طرق ثالثة إحدى يسلك أن فلسطين باتجاه ولبنان الداخلية سوريا مناطق

 كـان  التي الساحل طريق والثانية .الحار مناخها تأثير تحت المسافرين بعض عنها أعرض التي

 ،الطـرق  قطـاع  من الخوف :منها متعددة ألسباب سالكيها قلة في السابقة الطريق كحال حالها

 اعتبـرت  التي عامر ابن مرج عبر فكانت الثالثة أما .الساحلية المدن من انتشرت التي واألوبئة

 ،8المسـافرين  الستقبال المعدة الخانات توفرت حيث ،فلسطين جنوب إلى للوصول الطرق أفضل

 المسـيحية  الطوائـف  لدى مهمة القدس ومدينة الناصرة مدينة بين تربط التي الطريق هذه وتعد

  .فيهما المقدسة األمان بين تربط ألنها

                                           
 1923 ،هـ 1342 ،1 ط ،فلسطين ،القدس ،L.J.S. Printing Press ،فلسطين جغرافيا في المختصر: حسين ،روحي 1

 .74ص ،م
 .220 ص ،حجر أبو .12 ص ،قصة ،حنيطي .34 ص ،5 مج ،الدباغ .9 ص ،مدينة،الفتاح بدع 2
  .م. ن  3
 ط األردن ،عمـان  ،الثقافـة  وزارة منشورات ،1 ط ،عمايرة محمود ترجمة ،اإلسالمي العهد في فلسطين :سترانج لي  4

 البلـدان  معجـم  :يحيـى  ،جبر .12 ص ،قصة ،حنيطي .152 ص ،جنين ،حنيطي .359 ص ،م 1970، هـ 1،1390

 .70 ص ،م 1988 ،هـ 1408 ،ط.د ،د. د ،م.د ،اللوتس دار ،السابع الهجري القرن نهاية حتى واألردنية الفلسطينية
 .12 ص ،قصة ،حنيطي .152 ص ،جنين ،حنيطي 5
 .220 ص ،موسوعة ،حجر أبو .12 ص ،قصة ،حنيطي .34 ص ،5 مج،بالدنا ،الدباغ.9 ص،مدينة ،الفتاح عبد 6
 .220 ص ،موسوعة ،حجر أبو .152 ص ،جنين ،حنيطي .276 ص،معجم ،شراب .10 ص ،مدينة،الفتاح عبد 7
 ،بيـروت  ،الفلسطينية الدراسات مؤسسة ،1900 – 1700 نابلس جبل أهالي فلسطين اكتشاف إعادة :بشارة ،الدوماني 8

  .43 ص ،م 1998 ،هـ 1418 ص ،1ط ،لبنان
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 لخصـوبة  نظراً اقتصادياً ازدهارها في عامر ابن مرج على المشرف موقعها ساهم كما

 مـن  مسـاحات  بـري  سـنح  مما أطرافه على والوديان الينابيع مياه وتوافر ،المرج هذا أرض

  . 1جنين بها اشتهرت التي والخضار بالبساتين وزراعتها ،أراضيه

  الحدود :ثالثاً

   ،3الفارعـة  ووادي 2بيسـان  غـور  بـين  شـرقاً  الدراسـة  فتـرة  في جنين لواء امتد

   بمـرج  مـروراً  طبريا بحيرة جنوب من الممتد الخط طول على حدوده مرت الشمال جهة ومن

   سـاحل  علـى  حيفـا  إلـى  الغربـي  الشـمال  فـي  لتصل ،4 الناصرة مدينة جنوب عامر ابن

  حتـى  السـاحل  خـط  مـع  جنوبـاً  الغربيـة  حـدوده  تتجـه  حيفـا  ومـن  ،5 المتوسط البحر

   الفارعـة  وادي مجـرى  مـن  فتمتـد  الجنوبيـة  الحـدود  أمـا  .6اسـكندرون  نهـر  مصب 

ــرقاً ــروراً شـ ــرى مـ ــيرة بقـ ــمالية عصـ ــيد ،7الشـ ــوزة ،8وياصـ    ،9وطلـ

                                           
 .10 ص،مدينة ،الفتاح عبد 1
 .10 ص ،م 1831/  هـ 1247 م 15 ،9 نابلس )س،ش( 2
 ،فلسـطين  ،عمـرو  شفا ،النشر و الطباعة و للترجمة المشرق دار ،النار جبل في طوقان آل تاريخ :مصطفى ،العباسي 3

 .18 ص م، 1990 ،هـ 1420 ط.د
 ،األردن ،عمـان  ،األردنية الجامعة منشورات ،الحمود رجا نوفان ،البخيت عدنان محمد تح ،اللجون لواء مفصل دفتر  4

 .21 ص ،م 1989 ،هـ 1409
 مؤسسـة  ،1919 – 1700 العثماني العهد أواخر في فلسطين تاريخ، عادل ،مناع .21 ص ،اللجون لواء مفصل دفتر 5

  .56 ص ،1999 هـ، 1،1420 ط لبنان ،بيروت ،الفلسطينية الدراسات
 .21 ص ،اللجون لواء مفصل دفتر 6
 ،عيبـال  جبل المدينة عن يفصلها ،نابلس شمالي كم6 بعد على تقع ،الجرار مشاريق ناحية قرى حدىإ :الشمالية عصيرة 7

 ،بالدنـا ،الدباغ .والتفاح والمشمش التين و واللوز العنب و الزيتون زراعة سكانه يمارس ،البحر سطح عن م2025 ترتفع

 .535 ، صمعجم، شراب.427 ،426 ،425 ص ،6 مج
 بها تحيط ،البحر سطح عن قدم 2240 ترتفع ،نابلس شرق شمال كم 15 تبعد الجرار، مشاريق يةناح قرى إحدى: ياصيد 8

 العنـب  و التـين  و اللوز سكانها يمارس ،امرين بيت و ،وجبع ،سيريس و ،الشمالية عصيرة و ،طلوزة قرى أراضي بها

  .437 ،436 ،425ص ،6 مج ،ابالدن ،الدباغ .األغنام تربية و ،القطاني و والحبوب
 ،سـيريس  قرى أراضي بها تحيط ،نابلس شرقي شمال كم 15 بعد على تقع ،الجرار مشاريق ناحية قرى إحدى :طلوزة 9

 الفواكـه  و الخضار زراعة على سكانها يعتمد ،دجن بيت ،الحطب دير ،الحطب ودير ،عزموط ،الشمالية عصيرة ،ياصيد

 .431 ،430 ،425 ص ،6 مج ،بالدنا ،الدباغ .والتفاح والرمان والعناب واللوز
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 نهـر  مجرى مع لتسير جديد من لترجع ،5الظهر وسيلة ،4الغصون دير ،3 2وطوباس ،1وطمون

  . 6اسكندرون نهر

  التضاريس :رابعاً

 البيئـة  و ،السـهلية  البيئـة  و ،الجبليـة  البيئة أبرزها متنوعة بيئات ملتقى جنين لواء يمثل

  . 7 الزراعي المجال في خاصة و صاديةاقت أهمية أكسبه مما .الغورية

  :السهول  -  أ

  :عامر ابن مرج - 1

 المكـان  وهو .8وتجئ تذهب أي الدواب فيه تمرج ،النبات كثيرة الواسعة األرض المرج

 قبيلـة  من عوف بن عامر إلى نسبة االسم بهذا المرج سمي .9الدائمة الخضرة ذو الندي المعشب

                                           
 سطح عن م 375 ترتفع، الفارعة وادي من الشمال إلى كم 5 بعد وعلى ،نابلس شرق كم 23 بعد على تقع قرية :طمون 1

 ،2 ق ،الفلسـطينية  الموسـوعة  ،- .الزيتون و اللوز أشجار زراعة و ،والخضار ،الحبوب بزراعة سكانها يعمل ،البحر

 .121 ص ،1984 ،هـ 1404 ،1 ط ،لبنان ،بيروت ،الفلسطينية وسوعةالم هيئة ،3 مج ،مج 4 ،العام القسم
 سـطح  عـن  قـدم  375 ترتفع ،جنين عن كم 35 تبعد كما ،منها كم 20 بعد على نابلس شرقي شمال تقع بلدة :طوباس 2

 الـدباغ،  .والتـين  اللـوز  و الزيتـون  بأشجار العناية و ،المواشي وتربية الزراعة على معيشتهم في سكانها يعتمد. البحر

 .504 ص ،معجم ،شراب .444 ،443 ص ،6 مج،بالدنا
  .230 ص ،العرب ،دروزة 3
 ،عتيتـل  ،عالر قرى أراضي بها تحيط ،عتيل جنوب تقع ،طولكرم شرق شمال كم 12 بعد على تقع قرية :الغصون دير 4

 األشـجار  زراعة و، والخضار الحبوب زراعة في سكانها يعمل ،البحر سطح عن م 200 ترتفع ،والمنشية ،قاقون ،شويكة

  .394 ص،معجم ،شراب .318 ص ،5 مج،بالدنا ،الدباغ .والكرمة ،واللوز ،المشمش أشجار وخاصة المثمرة
 كـم 23 مسـافة  على ،جنين من الغربي الجنوب في تقع قرية .الجبل أعلى والظهر .ثالثه وفتح أوله بكسر :الظهر سيلة 5

 لمقاطعـة  التابعـة  الرومانية )سيال كفار( قرية أنقاض على القرية أقيمت .البحر سطح عن قدم 1200 حوالي ترتفع .منها

 والتـين  والمشـمش  اللوز بزراعة تشتهر .وعجة ،والرامة ،وعطارة ،وبرقة ،الفندقومية قرى أراضي بها تحيط .سبسطية

  .92 ،89،90ص ،5 مج،بالدنا ،دباغال .والدجاج والغنم الماعز مثل الحيوانات وتربية ،والقطاني والحبوب والعنب والتفاح
 دمشق، ،والنشر والترجمة للتأليف العربية اليقظة دار ،2ج التركي التغلب حقبة في والعروبة العرب :عزة محمد ،دروزة 6

 .230 ص ،1960، هـ 1380 ،ط. د سوريا دمشق،
 ،النجـاح  جامعـة  ،نشورةم غير ماجستير رسالة ،التجاري جنين مركز وتأهيل وتخطيط تطوير إعادة :رواء ،صوالحة 7

  .75 ص ،م 2000 ،هـ 1420 ،فلسطين ،نابلس
 .50 ص ،1 مج،بالدنا ،لدباغا 8
  .م .ن 9
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 سـماه  .يزراعيل كمرج أخرى بمسميات المرج عرف قد و. 1القحطانية القبائل إحدى كلب بني

 سـهل  اسـم  عليه أطلقوا فقد اليونانيون أما .الكبير بالسهل م100 عام المتوفي فالفيوس المؤرخ

 حـوالي  مساحته تبلغ. 4 3اللجون بسهل سمي الروماني العصر وفي ،Esdraelon(2( أسدرالون

 ويبلـغ  .منـه  األسد بنصيب الغربية الشمالية وقراها جنين مدينة تستأثر دونم ألف 351 حوالي

  .5م50 ارتفاع وأدنى ،م500 البحر سطح عن له ارتفاع أعلى

 الغربيـة  زاويتـه  تقع و ،6جنين مدينة في الجنوبية زاويته تقع المثلث شكل المرج يتخذ

 تمتـد . 7الناصرة غرب جنوب الواقعة اكسال بلدة في فتقع الشمالية زاويته أما .حيفا من بالقرب

 اكسـال  بلـدة  الشرقي ضلعه ويربط .كم 46 بطول جنين ومدينة الكرمل جبل بين المثلث قاعدة

 الجليـل  بجبـال  الكرمل وجبل الناصرة الشمالي ضلعه ويربط كما ،كم 20 بطول جنين بمدينة

   .8كم20 بطول

                                           
 للطباعة العربية الشركة ،مج 14 االنشا صناعة في األعشى صبح :م 1418 هـ، 821 ت ،أحمد العباس أبو ،القلقشندي 1

 ص ،النحال .683 ص ،3 ق ،1 ج ،مقريزيال .103 ص ،2 ج ،م 1963 ،هـ 1383،ط. ب ،القاهرة ،والنشر للطباعة

 ،ط. د األردن،،عمـان  ،د. د ،وحاضـر  مـاض  جنـين : محجـوب  مخلص ،حسن الحاج. 50 ص ،1 مج ،الدباغ .63

 .247 ص ،م 2008، هـ1429
 .247 ص ،جنين،حسن الحاج 2
 اًمركـز  كانت ،اًوغرب اًبجنو المسافر يمين على الخضيرة – العفولة – جنين – حيفا طرق ملتقى عند تقع قرية :اللجون 3

 هادريـانوس  فيهـا  وضـع  .وتعنـك  والعفولـة  ،وزرعين ،اليامون :مثل كبيرة قرى اللجون لواء يشمل ،اللجون لمقاطعة

 العصـر  فـي  األردن جنـد  تبعـت  ،مسيميانوبولوس ليجو باسم بناها قد و ،فاراتا السادسة الفرقة الروماني اإلمبراطور

 تابعـة  جنـين  وكانت ،العثماني الحكم أيام اللجون للواء اًمركز كانت كما ،الصليبي العهد في ليون اسمها وكان اإلسالمي،

 ،جنـين  إلـى  أهميتها انتقلت بالضعف اللجون أمر بدأ عندما ،مجدو في يقيم كان الذي ،اللواء هذا لمتسلم ركزم كانت ،لها

 ،عـراف  .637 ص ،معجـم  ،شراب .172 ص ،5 جم،بالدنا ،الدباغ .الفحم أم قرية سكانها نزل عشر التاسع القرن وفي

ـ  1426 ،1 ط ،لبنـان  ،بيروت ،الفلسطينية الدراسات مؤسسة ،فلسطين في الجغرافية المواقع: شكري  ص،م 2004 ،هـ

497 . 
 .247 ص،جنين ،حسن الحاج 4
 ،1 ط ،لبنـان  ،بيروت ،النشر و للدراسات العربية المؤسسة ،فلسطين مدائن :نبيل ،اآلغا. 25 ص ،5 مج،بالدنا ،الدباغ 5

 ،م 1995 ،هـ 1415 ،1 ط ،األردن ،عمان ،المفتوحة القدس جامعة ،فلسـطين  جغرافيا. 331 ص ،م1993، هـ 1413

  .247 ص،جنين ،حسن الحاج .24 ص
 ص ،5 مـج ، بالدنـا  ،الدباغ .5 ص ،م 1923 ،هـ 1342 ،د،م ،ط.د ،ناصر مكتبة ،فلسطين جغرافيا :خليل ،طوطح 6

24. 
 .24 ص ،5 مج ،بالدنا ،غالدبا 7
 . 246 جنين، ،حسن الحاج .24 ص ،م. ن 8
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 سـلكها  التـي  المواصـالت  لطـرق  مهماً معبراً شكل حيث كبيرة بأهمية المرج يتمتع

 بالسـهل  ويتصـل  .ومفتاحها فلسطين باب عّد حتى .أوديته في التاريخ عبر نوالغازو الفاتحون

 مـروراً  مجدو ووادي ،عكا بسهل يربطه الذي المقطع نهر وادي عبر المتوسط والبحر الساحلي

 وسـط  مع المرج لتصل جنوباً الطريق تتجه عرابة سهل ومن .الساحلي السهل إلى عارة بوادي

  . 1جنوبها و البالد

 ومنها ،ببيسان مارة 2زرعين سهل تعبر التي التجارية بالطريق الغور مع لمرجا ويتصل

 يمثل فهو. 3الميت والبحر أريحا إلى جنوباً أو األردن شمال إلى شرقاً أو دمشق إلى شماالً ومنها

  .4 الفلسطينية الجبلية المرتفعات إقليم وسط في طبيعية فتحة يمثل

 لزراعـة  يصـلح  فهـو  ،الزراعي لالمجا في خاصة اقتصادية أهمية عامر ابن ولمرج

 فلسـطين  سهول أخصب لكونه نظراً ;5فلسطين خبز سلة عّد حتى أنواعها اختالف على الحبوب

 والمروية البعلية للزراعة تربته تصلح حيث ،7الشام بالد في السهول أخصب من وواحداً .6تربة

  . 8السواء على والمروية

                                           
 .25 ص ،5 مج،بالدنا ،الدباغ 1
 ،البحـر  سطح عن م 75 ترتفع جنين شمال كم 11 بعد على تقع قرية ،ثالثه وكسر ،ثانيه سكون و أوله بكسر :زرعين 2

 بمعنـى  سـريانية  كلمـة  يزراعيل و الكنعانية يزراعيل بقعة على تقوم والقرية ،وتعنك ،المزار و نورس قرى بها تحيط

 .251 ،250 ص ،موسوعة ،حجر أبو .430 ص،معجم ،شراب .203 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ .وفالحون مزارعون
 .25 ص ،5 مج،بالدنا ،الدباغ 3
 .83 ص ،2 مج،العام القسم ،الموسوعة 4
 القـرن  مـن  األول النصـف  في فلسطين لبنان ورياس: ريجنكوف .331،مدائن ،اآلغا .25 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ 5

 .185 ص ،لبنان ،بيروت ،للنشر النهار دار،اهللا عطا يوسف ترجمة، عشر التاسع
 .158 ،5 مج بالدنا، ،الدباغ 6
 .185 ص، سوريا ،ريجنكوف 7
 .189 ص ،4 مج العام، القسم ،الموسوعة 8
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  1عامر ابن مرج تمثل خريطة

 عرابة سهل - 2

 الشرقي الشمال في يقع .نابلس مرتفعات في المغلقة شبه الداخلية السهول رأكب من يعتبر

 ألف 30 مساحته وتقارب ،كم 3 عرضه متوسط و ،كم 10 حوالي طوله يبلغ .2عرابة قرية من

 جميـع  مـن  التالل به تحيط .م245 – 230 بين البحر سطح عن أرضه ارتفاع يتراوح .3دونم

 فـي  ويضـيق  .كم 4 نحو له اتساع أقصى ويصل ،الشرقية ةالشمالي أقسامه في يتسع .الجهات

 )امريحـا  باب( البويب باب عند الواحد متر الكيلو اتساعه يتعدى وال ،الغربية الجنوبية األجزاء

  .4يعبد تالل مقابل الشمال إلى

                                           
 .189 ص ،4 مج العام، القسم ،الموسوعة 1
 أراضـي  بهـا  تحيط ،م 380 حوالي البحر سطح عن ترتفع ،منها كم 13 بعد على جنين غرب جنوب تقع قرية :عرابة 2

. وعجـة  ،راعـي  وكفر ،وفحمة ،ومركة ،وقباطية ،ويعبد ،وكفيرت ،والبارد ،وصانور ،وعرقة ،قود وكفر ،برقين قرى

 .210 ص 3 مج ،الموسوعة.72 ،71 ص ،11 ج ،بالدنا ،الدباغ .جنين سنجق من الشرقية الشعراوية ناحية قرى إحدى

 .522 ص ،معجم،شراب
 غير ماجستير رسالة )م 1918 – 1804( واالجتماعية واالقتصادية السياسية األوضاع في دراسة عرابة :أحمد ،حسين 3

 .12 ص، م 2010، هـ 1430،فلسطين ،نابلس ،الوطنية النجاح جامعة ،منشورة غير
 ،عـانين  قرى بها وتحيط ،منها كم18 بعد على جنين من الغربي الجنوب في تقع ،جنين في القرى أكبر من واحدة :يعبد 4

 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ .م370 حوالي البحر سطح عن ترتفع ،وبرطعة ،وزبدة ،وافراسين ،وعرابة ،واكفيرت ،وعرقة

 .231 ص ،موسوعة ،حجر أبو. 733 ،732 ص ،معجم،شراب .97 ،96
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 لقيـام  كافيـة  كميـة  هي و ،ملم 700 حوالي عليه الساقطة األمطار كمية متوسط يصل

 .والمعدنيـة  العضوية بالمواد لغناها وبخصوبتها ،األسمر باللون تربته تتميز .جيدة بعلية زراعة

 الـذي  النص وادي السهل هذا عبر يجري .المحيطة المرتفعات من األمطار مياه معظمها نقلت

 عرابـة  من بالقرب 2الحفيرة بوادي ويلتقي .الشرقي الجنوبي الطرف في 1قباطية تالل من يبدأ

  . 3المفجر لنهر رافداً يعد الذي سالم اديو باسم سيره ليواصل

 .المطـر  علـى  زراعته وتعتمد ،4عرابة سهل في يزرع شتوي محصول أهم القمح يعد

 الذي ،السهل هذا في زراعتها تمارس التي الصيفية المحاصيل من والتبغ الخضر محاصيل وتعد

 ،وقباطيـة  ،عبـد وي ،عرابـة  :قـرى  وهي به المحيطة الخمس القرى في االقتصاد عماد يمثل

 يقيمون و القرى الفالحون يترك حيث صيفاً السهل في السكان كثافة وترتفع .6وبرقين ،5وكفيرت

  . 7مزارعهم في مؤقتة بيوت في يقيمون

                                           
 تحيط ،البحر سطح عن م 240 ترتفع ،المساحة حيث من قراها ثاني ،منها كم 10 بعد لىع جنين جنوب في تقع: قباطية 1

 .وعرابـة  ،وبـرقين  ،ومركة وجربا ،ومسلية ،والزبابدة ،وتلفيت التوت، وأم ،ضعيف أبو دير :وقرى ،جنين أراضي بها

 بتربيـة  سكانها يهتم ،والتفاح ،لمشمشوا ،والتوت ،والتين ،والعنب ،واللوزيات ،والقطاني والحبوب، الزيتون سكانها يزرع

  .232 ص،موسوعة ،حجر أبو. 592 ص ،معجم،شراب .142 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ .واألبقار األغنام
 بـين  يـربط  الذي الطريق منها تمر كانت ،دوثان باسم الكنعانيون عرفها ،كم 3 بعد على عرابة شرقي تقع تلة :الحفيرة 2

 . 81 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ .م.ق 1678 سنة يوسف النبي به ألقي التي البئر فيها إن يقال و ،بأواسطها البالد شمال
 . 12 ص،عرابة ،حسين .34 ص ،فلسطين،النحال .211 ص ،3 مج ،العام القسم ،الموسوعة 3
 .12 ص،عرابة ،حسين .34 ص،فلسطين ،النحال .211 ص ،3 مج ،العام القسم ،الموسوعة 4
 ،منهـا  كـم 4 بعد على عرابة من الشمالية الجهة في تقع ،كم 10 حوالي عنها تبعد جنين قرى من غيرةص قرية :كفيرت 5

 والخضـار  الحبـوب  أراضـيها  في تزرع ،ويعبد عرابة :أراضي بها تحيط ،المصلى جبل عليه تقوم الذي الجبل ويعرف

  .82 ص ،5 مج،بالدنا ،الدباغ .واللوز والزيتون
 أراضـي  بهـا  تحيط ،قدم 64 حوالي البحر سطح عن ترتفع ،منها كم5 بعد على ،جنين غرب جنوب تقع قرية :برقين 6

 يزرع زراعي محصول أهم ،جنين وأراضي ،وعرانة ،وجلمة ،والمقيبلة دان، وكفر ،واليامون ،قود وكفر ،وعرابة ،قباطية

 ،بالدنا ،الدباغ .والخضار ،والقطاني ،بوالحبو ،والعنب ،والتين ،والمشمش اللوز أشجار فيها تزرع كما ،الزيتون هو فيها

 .110،111 ص ،5 مج
 .12 ص،عرابة ،حسين .211 ص ،3 مج،العام القسم ،الموسوعة 7
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  1عرابة سهل تمثل خريطة

   :صانور سهل - 3

 عنـد  الواقعـة  2صانور قرية اسم جمل .نابلس جبال بين الواقعة الصغيرة السهول أحد

 جنـين  بـين  المسـافة  منتصـف  في يقع .الغرق بمرج أيضاً ويعرف .لغربيةا الجنوبية زاويته

 الجنوبيـة  نهايتـه  يصل واحد طبيعي ممر وله .الجهات جميع من المرتفعات به تحيط .ونابلس

 فـي  حـريش  جبل ويعتبر. غربه وجنوب غربه الواقعة المناطق ببقية صانور قرية عند الغربية

 تصـل  حين في البحر سطح عن م764 يبلغ بارتفاع هلالس على تشرف قمة أعلى السهل جنوب

 الغربيـة  الجبـال  وفي ،م528 الشمالية الجبال وفي ،م678 إلى الشرقية الجبال في االرتفاعات

 التصريف عديمة منه المنخفضة واألجزاء ،م365 ارتفاعه متوسط فيبلغ نفسه السهل أما. م548

 العمـق  قليلة مؤقتة بحيرة لتكون. الشتوية والسيول األمطار مياه فيه تتجمع ولذا ؛السطحية للمياه

                                           
  .532 ص ،2 مج،العام القسم ،الموسوعة 1
 حـوالي  ترتفـع  صانور مرج على مشرفة تلة على أقيمت ،منها كم 27 بعد على جنين غرب جنوب تقع قرية :صانور 2

 ،مركة و ،وجربا ،ميثلون قرى بها تحيط ،والجليل نابلس بين الوحيدة الطريق منها تمر كانت ،البحر سطح عن متر 400

 ،الزيتون بأشجار والعناية ،والخضار ،والقطاني الحبوب، زراعة سكانها يمارس ،وجبع ،وعنزة ،وعجة ،وعرابة ،والزاوية

 ص ،5 مـج ،بالدنـا  ،الدباغ .البلدة أحراش في ترعى التي غناماأل بتربية يعتنون كما ،والمشمش ،والتين ،والعنب واللوز

 .238 ص،موسوعة ،حجر أبو. 480 ص معجم،،شراب.126
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 التـي  المنقـوالت  بفعـل  تكونت خصبة تربته، الغرق بمرج السهل تسمية إلى أدى الذي األمر

 بالمجروفات السهل أرض ردم إلى أدى الذي األمر الجبلية المرتفعات من الهابطة السيول حملتها

  . 1صخرية جبلية منطقة وسط جيدة تربة ذا سهالً كون مما الناعمة والمواد

 المطلـة  المرتفعـات  على فقامت ،السهل أرض عن السكنية والتجمعات القرى ابتعدت

 وتواجـه  .7وسـيريس  ،6والجديدة ،5ومسلية ،4 3وميثلون ،2وصير ،صانور :قرى وأهمها .عليه

 حيـث  ،الشـتاء  فصـل  في والسيول األمطار بمياه السهل غرق مشكلة السهل هذا في الزراعة

 أواخـر  في اًباكر المطر سقوط بدء كان إذا خاصة الزراعي الموسم على المتجمعة المياه تقضي

 العشـبية  المسـاحات  فـي  الرعـي  ويجود. 8الالحق المطر موسم األول تشرين أوائل و أيلول

  . 9والمغرقة المبللة باألراضي المحيطة

                                           
 .35 ص،فلسطين ،النحال .533 ،532 ص ،2 مج ،العام القسم ،الموسوعة 1
 ،منهـا  كـم  18 بعـد  على جنين من الغربي الجنوب في تقع ،دونمات عشرة مساحتها صغيرة قرية ،أولها بكسر :صير 2

 ،ومسـلية  ،والزبابدة ،والجديدة ،وعقابة ،الكفير قرى بين تقع ،صانور مرج على تطل ،البحر سطح عن اًقدم 1368 ترتفع

 .241 ص،موسوعة ،حجر أبو .493 ،معجم ،شراب .141 ص ،5 مج،بالدنا ،الدباغ .وميثلون
 ،وجبع ،صانور أراضي بها تحيط ،البحر سطح عن م415 ترتفع ،منها كم 26 بعد على ،جنين جنوب تقع قرية :ميثلون 3

 ص ،5 مـج ،بالدنـا  ،الدباغ .الزيتون وأشجار ،والخضار ،والقطاني ،الحبوب سكانها يزرع ،والجديدة ،وسيريس ،وصير

 . 240 ص،موسوعة ،حجر أبو .695 ص ،معجم،شراب .129
 . 532 ص ،2 مج ،العام القسم ،الموسوعة 4
 قبيلـة  إلـى  تنسب ،البحر سطح عن م450 ترتفع ،منها متر كيلو عشر أربعة مسافة على جنين جنوب تقع قرية: مسلية 5

 إليهـا  ونسـبة  ،الجهـات  هذه نزلت أنها يحتمل التي القحطانية العرب من كهالن من مذحج بن عمرو بن عامر بن مسلية

 ،الحبـوب  فيها يزرع و ،وجربا ،وميثلون ،وصير ،والزبابدة ،قباطية أراضي بها تحيط ،الحالي باسمها القرية هذه دعيت

 .145 ،144ص ،5 مـج ،بالدنـا  ،الـدباغ  .األغنـام  بتربية سكانها ويهتم ،والعنب ،والتين ،واللوز ،والزيتون ،والقطاني

 .243 ص،موسوعة،حجر أبو.673 ص ،معجم،شراب
 ،وطوبـاس  ،ثلـون ومي ،وسـيريس  ،صـير  أراضي بها تحيط ،منها كم 32 مسافة على جنين جنوب تقع قرية :الجديدة 6

 ،شـراب  .133 ص ،5 مـج ،بالدنا ،الدباغ .األغنام ويربون ،الزيتون وأشجار ،والخضار ،الحبوب سكانها يزرع ،وعقابة

  .239 ،موسوعة ،حجر أبو. 249 ص،معجم
 ،الجديـدة  قرى أراضي بها تحيط .م415 حوالي البحر سطح عن ترتفع .منها كم31 بعد على جنين جنوب تقع :سيريس 7

 بتربيـة  سـكانها  ويهتم ،الزيتون وأشجار ،والخضار ،الحبوب فيها تزرع ،وميثلون .وجبع ،وياصيد ،وطلوزة ،باسوطو

  .240 ص،موسوعة ،حجر أبو .134 ص ،5 مج،بالدنا ،الدباغ .األغنام
 .533 ،532 ص ،2 مج ،العام القسم ،الموسوعة 8
  .533 ص ،م. ن 9
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  1)الغرق مرج( صانور سهل تمثل خريطة

  : الساحلي السهل -4

 بـين  ينحصـر . جنـين  لواء غرب في قيسارية شمال حتى شماالً الكرمل جبل من تديم

 جنـوب  يضـيق  حيث ،ألخرى جهة من اتساعه يتفاوت و .المتوسط البحر و الجبلية المرتفعات

 نحـو ) طولكرم منطقة( الغربية الشعراوية في ليبلغ الجنوب نحو باالتساع يأخذ ثم الكرمل جبل

 ،ممتـازة  أنـواع  مـن  تربته تتكون. البحر عن وابتعادها الجبلية عاتالمرتف تراجع بفعل كم 18

 تنتهـي  التـي  والمسيالت األودية بفعل الجبلية المرتفعات من المنقولة والرملية الطينية كالتربة

 إلـى  إضافة .للرطوبة حفظها و ،وتهويتها خصوبتها بسبب للزراعة بصالحيتها تتصف. بالبحر

  .2الزراعية المحاصيل أنواع لمعظم تكفي السنوية األمطار من كميات

  الجبال  -  ب

 لجبال امتداداً تعتبر حيث ،جنين لواء من الشرقية والجنوبية الجنوبية الجهة في الجبال تمتد

   :من وتتكون 3نابلس

                                           
  .532 ص 532 ص ،2 مج ،العام القسم ،الموسوعة 1
 .152 ص ،جنين ،حنيطي 2
 .11 ص، م 1923 ،هـ 1342 ،1 ط ،فلسطين ،القدس ،L.J. S ،فلسطين جغرافيا في المختصر :حسين ،روحي  3
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 :الشرقية الشمالية المرتفعات - 1

. 1ضعيف أبي دير قرية عند جنين مدينة شرق مترات كيلو خمسة بعد على بالظهور تبدأ

 ارتفاعها يتراوح التي 4والمزار ،3فقوعة و ،2جلبون جبال فيها وتبرز ،الغربي الشمال إلى تجهوت

 ويبلغ. 5نابلس جبال مع التقائها عند متر خمسمائة إلى ليصل البحر سطح عن متر أربعمائة بين

  .6م520 فيها قمة أعلى ارتفاع

 وتشكل، الشرق من ناألرد غور وعلى ،الغرب من جالود وادي على الجبال هذه تشرف

 هـذه  عـن  فقوعة قرية من بالقرب تنفصل و. 7األردن وغور عامر ابن مرج بين الفاصل الحد

   ،9 8غزالة دير قرى عليها تقوم عامر ابن مرج وسط منخفضة تالل شكل على امتدادات الجبال

9،   
                                           

 .الخليل من هو و ،اًضعيف يدعى كان الذي القرية أهل أجداد أحد نزله .قديم دير بقايا على القرية تقوم :ضعيف أبو دير  1

 أراضي بها تحيط و ،منها كم 10 بعد على ،جنين شرق القرية تقع .إليه فنسبت البقعة هذه عائلته أفراد من معه ومن عمر

 ص ،معجم ،شراب.216 ،5 مج،بالدنا ،الدباغ .وجلقموس ،التوت وأم ،وقباطية ،والمغير ،وجنين ،قاد وبيت ،جلبون قرى

  .247 ص ،موسوعة ،حجر أبو .382
 لجبال القديم االسم لجلبوع تحريف اسمها ،البحر سطح عن م325 ترتفع ،كم 14 بعد على جنين شرقي تقع قرية :جلبون 2

 مـج  ،بالدنا ،الدباغ .والمغير ،ضعيف أبو ودير ،قاد وبيت ،فقوعة قرى أراضي بها تحيط ،الناحية هذه في الواقعة فقوعة

 .233 ص ،موسوعة ،حجر أبو .261 ،صمعجم ،شراب .218 ص ،5
 قـرى  أراضي بها تحيط ،البحر سطح عن م425 ترتفع ،منها كم13 بعد على جنين من الشرقي الالشم في قرية :فقوعة 3

 مج ،بالدنا ،الدباغ .الزيتون وأشجار ،والقطاني ،الحبوب القرية في يزرع ،والمزار، عربونة ،قاد بيت ،غزالة دير ،جلبون

  .242 ص ،موسوعة،حجر أبو .586 ص ،معجم،شراب.219 ص ،5
 عـين  شـهداء  من الكثير ألن اًنظر االسم بهذا القرية هذه سميت وقد .الزيارة موضع بمعنى عربية كلمة مزارال: المزار 4

 بها تحيط البحر سطح عن م350 ارتفاع على فقوعة جبال على القرية بنيت .بعد فيما المسجد أقيم حيث قيها دفنوا جالوت

 ،والبقـول  ،الحبـوب  أراضيها في تزرع.والمقيبلة ،عينوزر ،وتعنك ،وفقوعة ،وصندلة ،وعربونة ،نورس قرى أراضي

 .245 ،موسوعة ،حجر أبو .209 ص ،5 مج،بالدنا ،الدباغ.والفاكهة
 .13 ص ،قصة ،حنيطي .152 ص ،جنين ،حنيطي .21ص،مدينة ،الفتاح عبد 5
 .11ص المختصر ،روحي 6
 .13 ص ،قصة ،حنيطي .152 ص ،جنين ،حنيطي .21ص،مدينة،الفتاح عبد 7
 وبيـت  ،فقوعة و عربونة قرى أراضي بها تحيط ،البحر سطح عن م200 ترتفع جنين شرق شمال تقع قرية :غزالة يرد 8

 الظهـر،  سـيلة  و،قباطية إلى القرية هذه سكان أصول يعود ،والزيتون والقطاني الحبوب أراضيها في تزرع ،وعرانة قاد

  .393 ص،معجم،شراب .214 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ .جبيل وبنت ،وسبسطية
  .18 ص،ملكية ،اهللا عبد 9
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   .3 2خروبة وخربة ،1وعرانة

  :نابلس جبال - 2

 لجبـل  اًامتـداد  وتعتبر ،اللواء من الغربية شماليةوال والجنوبية الغربية الجهات في تمتد

 الجـزء  نـابلس  مدينـة  وتعـد  جنوبي، و شمالي جزئين من نابلس جبال سلسلة تتكون 4الكرمل

 الصـدوع  من عدد ويتخلله .الكرمل جبل إلى امتداده في الشمالي الجزء ويستمر. بينهما الفاصل

 ،المنقولـة  تربتـه  سمك بفضل زراعية تمجتمعا مقر القدم منذ شكل الذي صانور مرج أبرزها

 وتـزرع  الزراعيـة،  المحاصـيل  القيعـان  فـي  تزرع حيث. رطوبته ووفرة ،سطحه واستواء

 وتعـد . للرعـي  منها الوعرة المناطق تركت بينما. الخفيفة والمنحدرات السفوح على الشجيرات

ـ  أكثر كانت لذا الشرقية المنحدرات من اًأمطار وأغزر اًمنسوب أعلى الغربية المنحدرات  اًعمران

   .وسكانا

                                           
 بمعنـى  )َعْرنا( السرياني الجذر من مشتق اسمها أن يعتقد ،وهاء النون وفتح وألف التشديد مع ثانيه و أوله بفتح :عرانة 1

 وديـر  ،عربونة أراضي بها تحيط ،البحر سطح عن م125 ترتفع ،جنين مدينة شمال كم4 بعد على تقع قرية ،وصلب قوي

 199 ،198 ص ،5مج ،بالدنا ،الدباغ .الزيتون وأشجار والقطاني الحبوب فيها وتزرع .وبرقين ،قاد وبيت ،وجنين ،لةغزا
 نـزح  أن إلـى  بالسكان مأهولة كانت .جنين من الشمال إلى مترين كيلو نحو مسيرة على مرتفع على تقع :خروبة خربة 2

 طوقـان  آل علـى  العـدوان  وحلفـاؤهم  الهادي عبد آل فيها تصران معركة وقعت منها وبالقرب .جنين إلى سكانها عنها

 وهي .صهاريج و جدران وأساسات ،مائلة قاعدته برج بقايا على تحتوي .عشر التاسع القرن أواسط في الصقور وحلفائهم

-12-25 بتـاريخ  للمنطقـة  ميدانيـة  زيارة .66ص ،5مج ،بالدنا ،الدباغ .جنين بلدية وتتبع بالسكان مأهولة منطقة اآلن

 م2010
 .18 ص،ملكية ،اهللا عبد 3
 . 423 ص ،4 مج ،الموسوعة 4
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  1نابلس مرتفعات تمثل خريطة

 جبـال  سهول أخصب يعد الذي عرابة سهل مثل سهلية مساحات الجبال هذه بين تتوفر

 ويتضـرس . سـميكة  تربة ذات أوديتها قيعان في أخرى سهلية مساحات فيها تتوفر كما ،نابلس

 التربـة  من عارِ وجه عن القاسية كلسيةال الصخور وتكشف. بشدة الغرب في الجبال هذه سطح

   .2 للزراعة المناطق هذه في مجاالً تدع فال

   :الغور -ج

 مقابـل  كم 13 عرضه ويصل ،3الدراسة فترة خالل بيسان غور منطقة جنين لواء شمل

 في الواقعة األراضي وتتميز .فقط كم 5 إلى ليصل نابلس جبل منطقة يدخل حين ويضيق ،بيسان

   .4تربتها ةبخصوب الشمال

                                           
 .423 ص ،4 مج ،الموسوعة 1
 . 422 ،420ص م،. ن 2
 . 10ص ،م 1831/  هـ 1247 م 15 ،9 نابلس )ش ،س( 3
 .97 ،92 ص ،1 مج،بالدنا ،الدباغ 4
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  المناخ :خامساً

 وصـيف  ،الحرارة معتدل ماطر بشتاء يتميز والذي .المتوسط البحر مناخ فلسطين يسود

 تعرضـها  من يقلل مما المرتفع الجوي الضغط امتداد تأثير تحت المنطقة تقع حيث .وجاف حار

 جنين مدينة مناخ أما ،له المكونة التضاريس بتنوع جنين لواء مناخ يتأثر و .1البارد الهواء لكتل

 ،255 – 125 بـين  البحـر  سـطح  عن ارتفاعها يتراوح حيث لها الطبوغرافي بالوضع فيتأثر

 والشمال والغرب الجنوب ومن ،جلبون جبال الشرق فمن الجهات، كل من المرتفعات بها وتحيط

 المـرج  تسد يالت الجليل جبال وتأتي ،اًغرب االمتداد هذا الكرمل جبل ويتمم ،نابلس جبال الغربي

   .2شماالً كم 20 مسافة على

  :التالية المناخية بالعناصر الدراسة منطقة في المناخ يتأثر

 وتتفـاوت  .3للزراعة المحدد الرئيس العامل ألنها المناخية العناصر أهم من تعتبر :األمطار - 1

 دشدي مثالً م 1813/  هـ 1228 عام في الشتاء موسم كان فقد. آخر إلى عام من غزارتها

 الشـهابي  رواية حسب فوصلت، الشام بالد من كثيرة أنحاء في الثلوج فيه سقطت ،البرودة

 في الدواب ماتت و ،الزيتون و الليمون بأشجار أضرت و ،جنين لواء من القريبة عكا مدينة

  . 4الجبلية القرى

 وعـم  ،األمطـار  انقطعت فقد ،القسوة شديد فكان م 1805/  هـ 1220 عام شتاء أما

 وسـقطت . 5الفاسـد  والكعك الخبز، الناس أكل حتى ،الزراعة من الفالحون يتمكن ولم اف،الجف

 عشر السادس في سقوطها بدأ حيث م1814/  هـ 1230 عام شتاء في بغزارة و اًمبكر األمطار

 النباتي الزراعي اإلنتاج علىاًإيجاب انعكس مما ،أيار شهر نصف حتى واستمر ،األول تشرين من

                                           
 ،جنـين  فـي  األراضي استعماالت ماطأن تطور :كوثر ،حجير أبو .16 ص ،قصة ،حنيطي. 29 صمدينة،  ،الفتاح عبد 1

  .12 ص ،م 2004 هـ 1424 ،فلسطين ،نابلس ،الوطنية النجاح جامعة
  .13 ص ،قصة ،حنيطي 2
 .20 ،19 ص ،م.ن 3
 .587 ص ،3 ج ،الغرر،الشهابي 4
ـ  1355،ط.د ،لبنان ،بيروت ،المخلص دير ،العادل باشا سليمان والية تاريخ :إبراهيم ،العورة 5  ،70 ص ،م 1936، هـ

71. 
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ـ  1824/  هـ 1240 عام أما. 1للدولة وبخاصة ،ديونه سداد من الفالح وتمكن والحيواني،  هـ

 غزير الشتوي الموسم وكان ،البرودة شديدة رياح المنطقة إلى اندفعت حيث ،البرودة شديد فكان

 العالية المرتفعات على الثلوج وسقطت .آذار إلى الثاني تشرين من المطر سقوط ودام ،األمطار

   .2 منها القريبة والمناطق سةالدرا منطقة في

 السـلع  أسـعار  وارتفعت ،المحل وانتشر ،الجفاف ساد م 1826/  هـ 1242 عام وفي

 تكفي ال ،األمطار قليل م1829/  هـ 1245 عام شتاء وكان. 3الشعير و القمح وخاصة الغذائية

 أول تشرين شهر الموافق الثاني ربيع 22 يوم وفي ،اًحار الجو وكان. الزراعية المحاصيل لنمو

 شـهر  حتـى  المطـر  هطول بعدها انقطع أيام ثالثة لمدة المطر سقوط أعقبها شديدة رياح هبت

  .4البرودة شديد المطر غزير اًعام م1230/ هـ 1246 التالي العام وكان. شعبان

 شـهر  في هطولها يبدأ حيث. العام في شهور ثمانية على األمطار توزيع نالحظ وهكذا

 األمطـار  األولـى  موجـات  ثـالث  في األمطار وتسقط. أيار شهر في وقفويت األول تشرين

%  11.5 المتوسـط  في نسبتها وتبلغ ،الثاني تشرين من الثاني النصف في تسقط حيث .5المبكرة

 كـانون  أشهر في الشديد بالمطر تعرف والتي الثانية الموجة وتأتي .لألمطار السنوي المعدل من

%  7. 9 و ،23. 7و ،% 28. 3فيهـا  نسـبتها  تبلـغ  حيث ،6وآذار وشباط ثاني وكانون أول

 نسـبتها  تبلـغ  حيث وأيار نيسان شهري في فتأتي المتأخرة الموجة أما .التوالي على% 10.7و

ـ  خمسـين  معـدل  في وتركزها ،7انتظامها بعدم وتتميز. التوالي على% 1.8 و% 4.8  .8اًيوم

                                           
  .262 ،261 ص ،تاريخ،العورة 1
  .776 ص ،-3 ج ،الغرر،الشهابي 2
 .785 ص ،م.ن 3
 .209 ص ،م. ن 4
 ص ،م 1972 ،هـ 7،1392 عدد ،فلسطينية شؤون مجلة ،األولى العالمية الحرب قبل الفلسطيني الريف: نبيل ،بدران 5

  .21 ص ،قصة ،حنيطي .117 ص
ـ  1416 ،1ط ،سـوريا  ،دمشق ،األهالي ،الفلسـطينية  المدن موسوعة: سينح ،العودات. 21 ص ،قصة ،حنيطي 6  ،هـ

 . 155 ص ،م 1996
 .155 صموسوعة،  ،العودات. 21 ص ،قصة ،حنيطي 7
  .155 ص ،موسوعة، العودات. 21 ص ،قصة ،حنيطي 8
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 إلـى  اتجهنـا  كلما سريع بشكل تتناقص كما ،الغرب إلى الشرق من اتجهنا كلما معدالتها وتزداد

 علـى  معـدالتها  ترتفع و. ملم400 حوالي كم5 بعد على و المدينة شرق في تبلغ حيث الشرق

 ملم 600 من أكثر إلى الفحم وأم يعبد منطقتي في تصل حيث للبحر المواجهة الجبلية المرتفعات

  . 2ملم450 حوالي فيبلغ المدينة في المطر سقوط معدل أما .1سنوياً

 فتـرة  خـالل  واحدة دفعة منها كبيرة كميات خاللها تسقط قوية زخات شكل على تهطل

 ،تـدفقها  سـرعة  إلـى  يؤدي مما .الواحد اليوم في ساعات خالل منتظم غير بشكل و ،قصيرة

 الجريـان  إلى يؤدي مما ،منها الهواء خروج دون تحول الماء من بطبقة التربة مسامات وإغالق

 المنـاطق  فـي  فيضـانات  حدوث وحدوث بالمدينة المحيطة األودية كثرة يفسر وهذا. السطحي

 يعرقل مما بالوحل الطرقات امتالء إلى يؤدي الذي األمر. األودية مخارج من القريبة المنخفضة

  . 3المدينة إلى الوصول و السير عمليات

 المتوسط البحر من ادمةالق الغربية الجنوبية و الغربية الرياح شتاء المدينة على تهب :الرياح - 2

 ،عـامر  ابن مرج عبر المار البحر نسيم نتيجة فتأتي الشمالية الرياح أما ،باألمطار والمحملة

  .4أيام ثالثة تتجاوز ال فترة في شتاء الباردة الشرقية الرياح وتهب

 أشـد  الصيف في وهي ،5 م22 قرابة جنين مدينة في للحرارة السنوي المعدل يبلغ :الحرارة - 3

 ،اًصيف جاف حار أنه أي األغوار مناخ مناخها ويشبه ،6المجاورة الجبلية المناطق من ةحرار

  . 7شتاء معتدل ماطر ،اًصيف

                                           
 .20 ص ،قصة ،حنيطي .33 ص،مدينة ،الفتاح عبد 1
 .155 ص ،جنين ،حنيطي 2
 .22 ص ،قصة ،حنيطي. 156 ص ،جنين ،حنيطي 3
 .18 ص ،قصة ،حنيطي 4
 .155 ص،موسوعة ،العودات .19 ص، قصة ،حنيطي 5
 .18 ص ،قصة ،حنيطي 6
  .26 ص ،تطور ،حجير أبو 7
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 أيـام  معظم في%  75 – 65 بين المدينة في الرطوبة معدل يبلغ :والندى النسبية الرطوبة -4

 يـات بكم الندى تشكل إلى يؤدي ذلك فإن الحرارة درجات انخفاض مع ترافقت وإذا ،السنة

 محاصـيل  خاصـة  و البعليـة  الزراعـة  بقيـام  يسـمح  مما ،السنة ليالي معظم في كبيرة

   .1كالبندورة الصيفية الخضراوات

 جاف الحار متوسطي بمناخ اللواء غرب أقصى في يقع الذي الساحلي السهل مناخ يتميز

19 السنوي الحرارة درجة متوسط ويبلغ ،شتاًء ماطر دافئ اًصيف 13 بين تتراوح ،مْ  شـهر  في مْ

26 و الثاني كانون  حـارة  موجـات  أو صقيع موجات المنطقة في تحدث قلما و ،آب شهر في مْ

 لقيـام  كافية كمية وهي ملم600 – 500 بين السنوية األمطار معدالت وتبلغ .2الزراعة في تؤثر

   .3بعلية زراعة

  المياه مصادر: اًسساد

 حيـاتهم  يمارسـون  وبها ،الناس يتجمع اأماكنه فعلى المنطقة حياة في كبير تأثير للمياه

  :هي أقسام ثالثة إلى جنين في المياه نقسم أن ويمكن .الزراعية

  الجارية المياه :1

 أوديـة  المنطقة وديان فكل ،الينابيع استثنينا إذا إال جارية مياه جنين منطقة في توجد ال

. المطـر  توقف من ساعات بعد اًغالب وتتوقف ،المطر سقوط أثناء الشتاء فصل في تسيل فصلية

 فـي  تكمـن  بالغـة  أهمية لها فإن ذلك ومع ،4يومين أو يوما جريانها يستمر نادرة حاالت وفي

 الغـرق  مرج في الحال هو كما ،السطحية المياه من أحواضا مكونة الصخرية للطبقات اختراقها

  . 5 جوفية خزانات تكون كما صانور، في

                                           
  .15 ص ،الحياة ،شعبان 1
 .595 ص ،2 مج، العام القسم ،الموسوعة 2
 .24 ص ،جغرافيا 3
 . 25 ص ،قصة ،حنيطي .39 ص ،مدينة ،الفتاح عبد 4
  321 ،صملكية،اهللا عبد .84 ،2 مج ،العام القسم ،لموسوعةا 5
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  والينابيع الجوفية المياه :2

 مجـار  فـي  الينـابيع  هذه وتسير .المرج في مياهها تنساب التي الينابيع جنين في تكثر

 مما .منخفضة أعماق في وحمايتها فيها المياه نفاذ على المنطقة صخور طبيعة وتساعد ،مكشوفة

  . 1الجوفية المياه و الينابيع تشكل في يساهم

   :هيف جنين لواء في الجارية والينابيع الفصلية األودية أهم أما

 تظل ،غزيرة عين وهي ،جنين لوادي الشرقي السفح على تقع: البساتين عين أو البلدة عين -1

 الفضل ويعود ،2المنطقة بساتين من اًكبير جزءاً وتروي ،السنة أيام معظم منها تجري المياه

  . 3جنين مدينة نشأة في العين لهذه

 قبـل  جنـين  وادي جنوبي من العين هذه تنبثق وأضخمها ،األودية أطول وهو :جنين وادي -2

 والنيـف  ،الوسطاني والخشب الفوقاني، حنا أودية ترفده 4،كم 6 طوله يبلغ ،المدينة دخوله

 المحيطـة  المنطقة أكسب مما العثماني العصر في النخيل أشجار بها تحيط كانت ،5التحتاني

 وبعدها ،الغربية بالبيادر روتم. والبلدة الغربية المقبرة بين الوادي ويفصل ،اًمميز اًمنظر بها

  .6المقطع نهر روافد من ويعد الجافة، السنوات في الجريان عن يتوقف. البساتين نحو تنحدر

  .6المقطع

   أضـعف  وهـي  ،م200 بحـوالي  نينـة  عين جنوبي الوادي بطن من تنبع :الشريف عين -3

   حصـال  قـادة  أحـد  إلى فيه تقع الذي الوادي ينسب .7السنين معظم في اًصيف وتجف ،منها
                                           

  .21 ص ،ملكية،اهللا عبد 1
 ،اهللا عبد .93 ص ،جنين ،حسن الحاج .153 ص ،جنين ،حنيطي .25 ص ،قصة ،حنيطي .39 ص ،مدينة،الفتاح عبد 2

  .21 ص ،الحياة،شعبان .21 ،صملكية
  .21 ص ،ملكية،هللا عبد .45 ،صإعادة ،صوالحة .158 ص ،جنين ،حنيطي 3
 ،شـعبان  .21 ص ،ملكيـة ،اهللا عبـد  .153 ص ،جنين ،حنيطي .25 ص ،قصة ،حنيطي .39 ،صمدينة ،الفتاح عبد 4

  .21 ،صالحياة
  .93 ،صجنين ،حسن الحاج 5
 .65 ص ،العمارة ،عياش 6
 .26 ص ،قصة ،حنيطي .40 ص ،مدينة ،الفتاح عبد 7
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 نهـر  فـي  يصبان و يسيران حيث كم 3 بعد على خروبة وادي مع يلتقي و .األيوبي الدين

   .1المقطع

 ويتجـه  المـراح  جبل مرتفعات من مياهه تنساب ،جنين مدينة وديان من :الدين عز وادي -4

   .خروبة بوادي كم3 بعد على فيلتقي ،شماالً

 ارتفـاع  على عامر ابن مرج بسهل لحواما منطقة وسط في المدينة شمال يقع :خروبة وادي -5

 فقوعـة  جبال من مياهه تنحدر ،منه القريبة خروبة تلة إلى ينسب ،البحر سطح عن م106

  .2المقطع نهر مجرى في ويصب المدينة شمال يجري. وجلبون

 ،ظهيـر  أبي جبل مرتفعات من المنحدرة المياه تغذيه ،جنين غرب جنوب يقع :بلعمة وادي -6

  . 3المياه على للحصول فيه حفرت قد كانت آبار دةع على يحتوي

 لينتهي عرابة شرق ويتجه ،جنين غربي جنوبي4 فحمة قرية من جريانه يبدأ :دعوق وادي - 7

  . 5سهلها في

 وادي مـع  ويتحد ،الغربي الجبل نهاية من يبدأ حيث جنين من الغرب إلى يقع :برقين وادي -8

  . 7المقطع نهر إلى اًتجهم 6الجلمة قرية من الجنوب إلى كسالن

                                           
  .18 ،صالحياة ،شعبان 1
  .93 ص ،نةمديحسن، الحاج 2
 .18 ص ،الحياة،شعبان 3
 بـين  تقع البحر سطح عن اًقدم -143 ترتفع.جنين غرب جنوبي كم 20 مسافة على تقع قرية ،الفحم قطعة بلفظ :فحمة 4

 ،والقطـاني  ،الحبـوب  أراضيها في ويزرع .راعي كفر ،عجة ،عرابة قرى أراضي بها تحيط ،راعي وكفر عرابة قريتي

 . 582 ،581 ص ،معجم،شراب .86 ص ،5 ،مجدنابال ،الدباغ .والزيتون
 .34 ص ،فلسطين،النحال 5
 ،وعربونـة  ،صـندلة  أراضـي  بهـا  تحيط ،البحر سطح عن م100 ترتفع ،جنين شمال كم5 بعد على تقع قرية :الجلمة 6

  .265 ،264 ،صمعجم ،شراب .200 ،199 ص ،5 مج ،بالدنا،الدباغ .وبرقين ،وعرانة
 أراضـي  بها تحيط ،البحر سطح عن 375 ترتفع ،صير من الشمال إلى تقع ،كم 12 حوالي جنين عن تبعد قرية :تلفيت 7

 .الزيتـون  أشـجار  أكثرهـا  األشجار قليلة ،الحبوب فيها تزرع ،والكفير ،والزبابدة ،وقباطية ،التوت وأم ،وجلقموس رابا

 .233 ،صمعجم ،شراب .144 ص ،5 ،مجبالدنا ،الدباغ
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 ،بقباطية ويمر ،2الزبابدة و ،1تلفيت مرتفعات على الساقطة األمطار فيه تنتهي :الجيز وادي -9

. 3عتيـل  بقريتي ويمر جبع مرتفعات من يأتي الذي مسين بوادي يلتقي أن إال عرابة وسهل

   .4المفجر نهر اسم يهعل يطلق اًوادي اًمع يكونان الواديين هذين التقاء وبعد ،الغصون ودير

 روافـد  من ويعد .نصفين إلى السهل يقسم و ،عرابة سهل منتصف في يسير :النُص وادي -10

 هـذا  في وتصب .قيسارية جنوب كم4 بعد على المتوسط البحر في يصب الذي الُمفّجر نهر

  . 5الجيز بوادي يعرف ما مشكلة قباطية في مارة والزبابدة تلفيت وديان أمطار الوادي

 .مـنحن  بمعنـى  قيشون نهر باسماًقديم عرف ،حيفا نهر باسم اًأيض يعرف :المقطع نهر - 11

  . 6كم13 طوله يبلغ ،الجريان المستمرة فلسطين أنهار ثالث وهو

 تنتهـي  حيث جنين، مدينة من الشرق إلى والمتعرج الملتوي المجرى ذو النهر هذا يبدأ

 في وتلتقي .7قاد وبيت ،ضعيف أبي دير قريتي بجوار تجمعها يبدأ التي الجارية المياه أكثر إليه

 إلـى  عـامر  ابـن  مرج تخترق ثم. البلدة بساتين تروي التي والينابيع العيون بمياه جنين شمال

 الـوادي  ترفـده  التي األودية أشهر ومن. الناصرة ومدينة اللواء بين الفاصل الحد لتكون الشمال

                                           
 بهـا  تحيط ،جنين شرق جنوب كم15 بعد على تقع قرية ،الدال وفتح الثانية الباء وكسر وألف والباء الزاي بفتح :الزبابدة 1

 والتـين  واللوز الزيتون أشجار خاصة و الزراعة سكانها يمارس ،وصير ،والكفير ،وقباطية ،وتلفيت ،مسلية قرى أراضي

 ،نـابلس  قضاء قرى من واجنسنيا ،جبيل ونصف ،قةوبر ،رفيديا إلى أصولهم تعود ،المسيحيين من سكانها معظم ،والعنب

 .428 ،427 ص ،معجم،شراب .152 ،151 ص ،5 مج ،بالدنا،الدباغ .اهللا رام أعمال من الطيبة وإلى
 وديـر  زيتـا  قريتـي  بين تقع ،طولكرم شرق شمال كم12 بعد على تقع قرية ،التشديد مع ثانيه وكسر ،أوله بقتح :عتيل 2

 .342 ص ،5 ،مجبالدنا ،الدباغ .واألشجار والبقول ،الحبوب سكانها يزرع ،البحر سطح عن م100 عن ترتفع ،الغصون
 .34 ص ،فلسطين،النحال 3
  .19 ،صعرابة،حسين 4
 .273 ص ،4 مج، العام القسم ،الموسوعة 5
  .م .ن 6
 أبـو  وديـر  ،بـون وجل ،فقوعة قرى أراضي بها تحيط .البحر سطح عن م 200 ترتفع .جنين شرق تقع قرية :قاد بيت 7

 ،5 ،مـج بالدنا ،الدباغ .الزيتون وخاصة واألشجار ،والقطاني الحبوب فيها يزرع .وجنين ،وعرانة ،غزالة ودير ،ضعيف

  .236 ،235 ،صموسوعة ،حجر أبو .215 ص
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 جريانـه  النهـر  يتابع ثم 2وتعنك 1ورمانة ،الحارثية بسيلة يمر و عانين جنوبي من يبتدئ الذي

  . 3حيفا شرقي كم4 مسافة على عكا خليج في ،المتوسط البحر في ليصب

  
  4المقطع نهر مجرى تمثل خريطة

 السـهل  علـى  المطلة الجبال سفوح من الهابطة السيول من وروافده المقطع نهر يعتبر

 جريانـه  الزراعـة  مجال في الوادي هذا أهمية نم ويزيد. عامر ابن مرج لمياه الفقري العمود

 إلـى  يـؤدي  مما ،الفيضانات حدوث بعد المستنقعات مياهه تشكل كانت ما اًوكثير ،العام طوال

  . 5المالريا مرض انتشار

                                           
 ،البحـر  سطح عن م 180 ارتفاع على ،جنين غرب شمال كم 17 بعد على تقع قرية ،المعروفة الثمرة لفظ على :رمانة 1

 ،والقطـاني  الحبـوب  سـكانها  يزرع ،الفحم وأم ،وعانين ،الحارثية وسيلة ،وزلفة ،وزبوبة ،تعنك قرى أراضي بها تحيط

  .416 ص ،معجم،شراب .186 ص ،5 ،مجبالدنا ،الدباغ .األغنام سكانها ويربي ،والتين ،والعنب والمشمش، ،واللوز
 سيلة و،وزبوبة ،رمانة قرى أراضي بها تحيط ،م 607 ارتفاع على جنين غرب شمال كم 13 بعد على تقع قرية :تعنك 2

 وخاصـة  األشـجار  من وقليالً الحبوب زراعة سكانها يمارس .والعفولة ،وزرعين ،والمزار ،ومقيبلة ،واليامون ،الحارثية

 ص ،موسـوعة ،حجـر  أبو. 226 ص ،معجم،شراب .189 ،188 ص ،5 ،مجبالدنا،الدباغ .والمشمش واللوز، ،الزيتون

247. 
 . 22 ص ،ملكية،اهللا عبد .30 ،29 ص ،5 ،مجبالدنا ،الدباغ  3
 .273 ص ،4 مج ،العام القسم ،الموسوعة 4
 .274 ص ،2مج م،. ن 5
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 حيـث  كبيـرة،  سكانية و اقتصادية بأهمية عامر ابن مرج في المقطع نهر حوض يتمتع

 و الفيضـانات  عـن  البعيدة و للزراعة الصالحة ألراضيا في القدم منذ المزارع و القرى قامت

 و، الخضر و ،الذرة و ،الحبوب أطرافه على الزراعية المحاصيل أهم من و .الينابيع من القريبة

  . 1المواشي تربية جانب إلى القطن

 علـى  السـاقطة  األمطـار  ميـاه  يصـرف . الغربية األردن نهر روافد من :جالود وادي -12

 و الغربـي  الشمال في عامر ابن مرج منً ابتداء األردن غور على تشرف التي المرتفعات

 أوديـة  مـن  يتشـكل . الغربي الجنوب في فقوعة جبال و ،الشرقي الجنوب في بيسان غور

 شـرقي  تتجمـع  أخرى سيلية أودية من و ،3 2الدحي لجبل الغربية السفوح من تنحدر سيلية

 يتـدفق  نبع بمياه يلتقي حيث زرعين قرية اتجاهب الشرقي الجنوب نحو لتسير. 4العفولة بلدة

   كم 31 األردن نهر حتى الدحي جبل من طوله و ،القرية شرقي تقع صخرية مغارة من

  
  5جالود وادي مجرى تمثل خريطة

                                           
 .274 ص ،2مج ،العام القسم ،الموسوعة 1
 عـي د. الصغير حرمون باسم ويعرف ،م 550 يرتفع .العفولة شرقي كم 3 مسافة على الناصرة جنوبي يقع :الدحي جبل 2

 الذي ،م 665 /هـ 45 عام المتوفى الكلبي فروة بن دحية الجليل الصحابي قبر بها التي ،الدحي قرية إلى نسبة االسم بهذا

 .49 ص ،1 مج ،بالدنا ،الدباغ .اإلسالم إلى يدعوه الروم قيصر إلى برسالة الرسول بعثه
 .3 ص ،2ج ،العام القسم، الموسوعة 3
 .536 ،صمعجم ،شراب .عامر ابن مرج منتصف في الناصرة مدينة نوبج تقع عربية قرية :العفولة 4
 .3 ص ،2ج ،العام القسم، الموسوعة 5
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 ،القدم منذ اإلنسان استقرار في اًسبب كان حيث كبيرة اقتصادية بأهمية جالود وادي يتمتع

 عـن  اًبعيد تقام كانت البشرية التجمعات لكن ،المناخ ودفء ،المياه وتوفر ،التربة لخصوبة اًنظر

 المنبسـطة  األراضـي  والفيضـانات  السـيول  مياه تطغى حيث ،الفيضي وسهله الوادي ضفاف

 غيـر  التربـة  ذات بيسان غور أراضي باتجاه تتزايد التي المستنقعات وراءها وتخلف فتغرقها

 زراعـات  تنمـو  حيـث  الفيضـان  خطر عن البعيدة اطقالمن في السكان ويزرع ،للمياه المنفذة

 كمـا  ،المرتفعات على الزيتون ويزرع ،والخضار والقطن، ،كالحبوب والبواكير الدافئة المناطق

 األردن غـور  بـين  يصل، اًجيد اًطبيعي اًممر يشكل حيث ،هام استراتيجي بموقع الوادي يتمتع

  . 1والساحل والداخل ،عامر ابن ومرج

 ،2المغيـر  قـرى  بجوار ويبدأ ،الشتاء فصل في المطر سقوط بعد يجري :باششو وادي -13

 نـابلس  غور بين الفاصلة الحدود على األردن نهر في ويصب ،5وجلقموس4وابزيق ،3ورابا

 إلى الواقعة المدوع عين من سيره يبدأ الذي المدوع بوادي مصبه قبل ويلتقي ،جنين وغور

  . 6فقوعة قرية راضيأ في الجوفا خربة من الشرقي الجنوب

                                           
 . 4 ص ،2 مج ،العام القسم ،الموسوعة 1
 ،ورابـا  ،طوبـاس  أراضـي  بها تحيط ،البحر سطح عن م 300 ترتفع ،جنين شرق جنوب كم12 بعد على تقع: المغير 2

 ويربـون  ،واللوز ،والعنب ،والزيتون ،والقطاني ،الحبوب سكانها يزرع .وبيسان ،سوجلقمو ،ضعيف أبو ودير ،وجلبون

 .246 ،صموسوعة ،حجر أبو .685 ،684 ،صمعجم ،شراب .153 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ .األغنام
 طوبـاس  قـرى  أراضـي  بها تحيط ،البحر سطح عن م500 ترتفع ،جنين شرق جنوبي كم12 بعد على تقع قرية :رابا 3

 وتربيـة  ،والسمسم والفول والكرسنة والعدس والشعير القمح زراعة سكانها يمارس ،وجلقموس ،والكفير ،وتلفيت ،لمغيروا

  .244 ،صموسوعة ،حجر أبو .401 ،صمعجم ،شراب .156 ،155 ص ،5 ،مجبالدنا الدباغ، .واألغنام ،األبقار
 ،الـدباغ  .جنـين  شرق جنوب رابا قرية قرب ،طوباس شرق شمال تقع ،ثالثه وكسر ،ثانيه وسكون ،أوله بكسر :ابزيق 4

 .452 ص ،5 مج ،بالدنا
  .40 ،39 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ 5
  .38 ص ،6 مج م،. ن 6
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  1شوباش وادي تمثل خريطة

، الميـت  البحر شمال كم 32 بعد على يصب .األردن نهر روافد من رافد :الفارعة وادي - 14

 ،عيبـال  بجبـال  تعـرف  التـي  نابلس ومرتفعات طوباس بين تتجمع بمسيالت الوادي يبدأ

 العيون من مجموعة وترفده ،الفارعة قرب كلها وتلتقي. طلوزة جبال من القادمة والمسيالت

 وادي يـدعى  لـه  برافد ويلتقي .الدنيا الفارعة وادي وعين ،العليا الفارعة وادي عين منها

 تـوفر  نتيجة ،حوضه في لالستقرار الناس جذب مما اقتصادية بأهمية الوادي يتمتع ،الباذان

ـ  علـى  الحقول انتشرت لذا ،الجريان الدائمة والمياه ،الخصبة التربة  أهـم  ومـن . هجانبي

 والسـيما  ،والخضـراوات  المثمرة واألشجار ،الحبوب :حوضه في تزرع التي المحاصيل

 الحيوانـات  المنطقـة  هـذه  فـي  الفالحون ويربي ،شتاًء المناخ لدفء اًنظر ،منها المبكرة

  . 2الوادي على المطلة السفوح على وخاصة ،كاألغنام

   والسكان المأهولة المواقع: سابعاًً

  : المأهولة عالمواق – أ

 ،جنين لواء قرى أسماء من اًعدد الدراسة عليها اعتمدت التي والمراجع المصادر ذكرت

 مـن  عددا الشهابيين األمراء عهد في لبنان كتابه في الشهابي أورد .اًعامر أكثرها مازال والتي

   :منها القرى هذه أسماء

                                           
 .38 ص ،6 مج ،بالدنا ،الدباغ1 
 .425 ،424 ص ،3 مج، العام القسم ،الموسوعة 2
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 ،4وعنـزة  وتعنـك،  ،3راعـي  وكفـر  ،وعرابة ،2الفحم وأم وفحمة، ،وبرقين ،1عطارة

 وسيلة ،7وعقابة ،6والكفير ،والمزار ،وسيريس ،والجديدة ،5وعجة ،والبارد ،قود وكفر ،وكفرذان

 ديـر  ،11افراسـين  ،10الفندقومية ،وصانور ،والرامة ،وزرعين ،9وعربونة ،8 والزبابدة ،الظهر

 ،طوباس ،ابةعق ،13اليامون ،تعنك ،عرعرة ،تلفيت ،نورس ،قباطية ،12التوت أم ،فقوعة ،غزالة

                                           
 ،وبلعـا  ،الظهـر  سـيلة  قرى أراضي بها تحيط .جنين مدينة من الغربي الجنوب إلى كم24 بعد على تقع قرية :عطارة 1

  .238 ،صموسوعة ،حجر أبو .116 ص ،5 ،مجبالدنا ،الدباغ .وبرقة
 والكفـرين،  ،وعرعـرة  ،ورمانـة  ،زلفة قرى بها تحيط .جنين مدينة غربي شمال كم 25 بعد على تقع قرية :الفحم أم 2

 .الزيتـون  وأشـجار  ،والذرة والسمسم، ،والذرة ،والكرسنة ،والعدس ،والشعير القمح، سكانها يزرع .لد وخربة ،والمنسي

  .185 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ
 وصـيدا  ويعبد وفحمة ،عرابة قرى أراضي بها تحيط .جنين مدينة غربي جنوب كم 27 بعد على تقع قرية :راعي كفر 3

  .84 ص ،5 مج بالدنا، ،غدباال .والخضار والقطاني الحبوب فيها تزرع .والرامة وبلعا وعالر الشرقية والنزلة
 ،وعجة ،والزاوية ،صانور قرى أراضي بها تحيط .جنين مدينة من الغربي الجنوب إلى كم19 بعد على تقع قرية :عنزة 4

  .242 ،241ص ،موسوعة،حجر أبو .وجبع
 بها تحيط .والدخان رالنا بمعنى عجاجة كلمة إل إلى تسميتها ترجع .جنين مدينة من الغربي الجنوب إلى تقع قرية :عجة 5

 .94 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ .الظهر وسيلة ،وصانور ،وعرابة ،راعي وكفر ،والفندقومية ،والرامة ،جبع قرى أراضي

  .235 ص ،موسوعة ،حجر أبو
 ،وتلفيـت  ،وصـير  ،وعقابا ،طوباس و ،رابا قرى بها تحيط .منها متر كم3 بعد على صير قرية شرق تقع قرية: صير 6

  .143 ص ،5 ،مجبالدنا ،الدباغ.والزيتون الحبوب محاصيل أراضيها في تزرع .ابدةوالزب
 .817 ص ،3 مج ،لبنان ،الشهابي 7
 .812 ص .م. ن 8
 أراضـي  بهـا  تحيط,  والمزار فقوعة قريتي بين تقع .جنين مدينة جنين شرق شمال فقوعة جبال في تقع قرية :عربونة 9

 ،بالدنا ،الدباغ .المثمرة واألشجار والقطاني الحبوب فيها تزرع .وصندلة ،الجلمة نة،وعرا ،غزالة ودير ،وفقوعة ،المزار

 . 213 ص ،5 مج
 تـزرع  ،وعجـة  ،الظهر وسيلة ،وبرقة ،جبع قرى بها تحيط .جنين غرب جنوب كم 23 بعد على تقع قرية :الفندقومية 10

 . 139 ص ،5 مجنا، بالد ،الدباغ .والحبوب ،والمشمش ،والتين ،والزيتون اللوز بأشجار
 أراضـيها  فـي  تـزرع  .زبدة و ،ويعبد ،قفين قرى بها تحيط .جنين غرب جنوب كم 24 بعد على تقع قرية :افراسين 11

  .89 ،88 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ .الزيتون وأشجار الحبوب
 ضـعيف  أبـي  وديـر  وتلفيت جلقموس أراضي بها تحيط .منها كم 6 بعد على جنين شرق جنوب تقع قرية :التوت أم 12

 ،154 ص 5 مـج ،بالدنـا  ،الدباغ .األغنام سكانها بعض ويربي ،الزيتون وأشجار والقطاني الحبوب فيها تزرع .وقباطية

155.  
 ،وعرقـة  ،الحارثية وسيلة ،وتعنك ،والمقيبلة ،كفردان أراضي بها تحيط .جنين شمال كم 9 بعد على تقع قرية :اليامون 13

 ،بالدنـا  ،الدباغ .والمشمش ،والتين ،واللوز ،الزيتون وأشجار ،والخضار ،الحبوب فيها يزرع .وبرقين ،قود كفر ،والبارد

 ,  197 ص ،5 مج
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 السـيلة  :أخـرى  ومراجع مصادر في وردت التي األخرى العامرة القرى ومن. 2نورس ،1جبع

  .7اللجون ،6ومسلية ،5يعبد ،الجلمة ،4وخروبة ،3الحارثية

 أخـرى  قـرى  أسماء فأوردت بكر، أبو أمين الباحث دراسة مثل الحديثة الدراسات أما

 ،وعرانـة  ،وتنـين  ،وتلفيـت  والكفيـر،  ،وصير ،والمغير ،كفيرت: منهاً المذكورة إلى إضافة

 ،13وزبـدة  ،12والجربا ،11ياروب وبيت ،وجلقموس ،10وصندلة ،9ومقيبلة ،وبرغشة ،8وعربونة

                                           
 ،الخضار و ،الحبوب فيها يزرع .ميثلون و ياصيد، و،سيريس و،الفندقومية قرى بها تحيط .جنين جنوب تقع قرية :جبع 1

  .10 ص ،2 مج ،الموسوعة .الفخار بصناعة القرية رتشته و .األغنام األهالي يربي كما .الزيتون أشجار و
 .818 ص،3 مج،الشهابي 2
  .230 ص ،2 العرب،مج ،دروزة 3
  .14 ملكية،ص ،اهللا عبد 4
 و مصـر  و الشـام  بـالد  إلى الرحلة في المجاز و الحقيقة: م 1730 هـ، 1143 ت ،إسماعيل بن الغني عبد ،النابلسي 5

 .101 ص ،م 1986 ،هـ 1406 ،مصر ،القاهرة ،للكتاب المصرية الهيئة ،هريدي أحمد تح ،الحجاز
  .221 ص ،2 ج تاريخ،،النمر 6
  .356 ص ،م 1799، هـ 1214 ذو 1 ،6 نابلس )ش ،س( 7
 قـرى  أراضـي  بهـا  تحـيط  .المزار و فقوعة قريتي بين تقع .جنين شرق شمال فقوعة جبال على تقع قرية :عربونة 8

  .213 ص ،5 مج ،الدباغ .القطاني و الحبوب فيها تزرع,  صندلة و ،جلمة و ،عرانة و ،غزالة دير و ،فقوعة و،المزار
  201 ص ،5 مج الدباغ .القطاني و الحبوب فيها تزرع .جنين شمال كم 7 بعد على تقع قرية :المقيبلة 9

 .الجلمة و ،عربون و ،المزار قرى أراضي بها تحيط,  زرعين بين و بينها الطريق على الجلمة شرق تقع قرية :صندلة 10

  .202 ص ،5 مج بالدنا، ،الدباغ
 عبد أل ملكية :أمين ،بكر أبو .الجرار مشاريق ناحية قرى إحدى تعد ،جنين مدينة غرب جنوب تقع قرية :ياروب بيت  11

 بحـث ال عمـادة  ،2 عدد ،20 مج ،اإلنسانية العلوم ،لألبحاث النجاح جامعة مجلة، م 1967 – 1804 فلسطين في الهادي

 .477 ص ،)494 – 451 ص( ،م 2006 ،هـ1427 ،،فلسطين ،نابلس ،الوطنية النجاح جامعة ،العلمي
 يطل سفح على أقيمت .منها كم 17 بعد على للغرب قليل بانحراف جنين جنوب تقع .الممحلة األرض بمعنى :الجربا - 12

 ،الـدباغ  .الزيتـون  و الحبـوب  أهلها يزرع .مركة و ،صانور و ،مسلية و ،قباطية قرى أراضي بها تحيط .صانور على

  بالدنا،

  .129 ص ،5 مج 
 و افراسين و ،يعبد و ،برطعة قرى أراضي بها تحيط .منها كم 4 بعد على تقع .يعبد أهل يملكها صغيرة قرية :زبدة - 13

 . 109 ص ،5 بالدنا،مج ،الدباغ .األغنام قطعان ترعى حيث يعبد بأحراج محاطة القرية و .قفين



 37

 ،7ومركة ،6 وشطة ،5وقومية ،4 والطيرة ،3 والطيبة ،2 الناعورة و ،1وتمرة ،ضعيف أبو ودير

  . 10 9وعانين ،8 واألشرفية ،7ومركة

                                           
 الزيتـون  سكانها يزرع .دور وعين ،والناعورة ،والطيبة ،مصر كفر قرى أراضي بها تحيط .للناصرة حالياً تتبع :مرةت 1

 فلسـطين  في الهادي عبد أل ملكية ،بكر أبو. 129 ص ،11 مج ،بالدنا ،الدباغ .حارثة بالد إدارياً تتبع كانت .والحبوب
 النجاح جامعة ،العلمي البحث عمادة ،2 عدد ،20 مج ،اإلنسانية علومال، لألبحاث النجاح جامعة مجلة ،م 1967 – 1804

  .477 ص ،م 2006 ،هـ1427 ،)494 – 451 ص( ،فلسطين ،نابلس ،الوطنية
 .وقوميـة  ،والدحي ،دور وعين ،تمرة قرى أراضي بها تحيط .الناصرة شرق جنوب كم16 بعد على تقع قرية :الناعورة 2

  .143 ،133 ص ،11 ،مجبالدنا ،الدباغ
  .181 ص ،5 مجبالدنا،  ،الدباغ .رمانة قرية وبين بينها تقع .الفحم أم قرية شرق تقع قرية :الطيبة 3
 477 ص ،آل ملكية، بكر أبو .حارثة بالد إدارياً تتبع كانت .جنين شرق شمال تقع قرية :الطيرة 4
 سـكانها  يـزرع  .بيسـان  لسهل الغربية البوابة عدت. عشر السادس القرن منذ اللجون للواء التابعة القرى إحدى :قومية 5

  .40 ص ،ط. د ،ت. د ،لبنان ،بيروت ،الفلسطينية الدراسات مؤسسة ،ننسى ال كي :وليد ،الخالدي .الحبوب و الخضروات
 477 ص ،آل ملكية، بكر أبو .حارثة بالد إدارياً تتبع كانت .جنين شرق شمال تقع قرية :شطة 6
 أراضيها في تزرع .وعرابة ،وصانور ،جربا ،قباطية قرى بها تحيط .منها كم 4 بعد على عرابة شرق تقع قرية :مركة 7

  .83 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ .الزيتون وأشجار والقطاني ،الحبوب
  .12ص ،الخالدي .والزيتون الخضراوات سكانها يزرع .جلبون جبال من الشرق إلى كم 2 بعد على تقع قرية :األشرفية 8

  .12ص
 ،قـود  وكفر ،والبارد ،وعرقة ،الحارثية وسيلة ،الفحم أم قرى أراضي بها تحيط .الفحم أم شرق جنوب تقع قرية :نينعا 9

 . 182 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ .والمشمش ،والتين ،واللوز ،الزيتون وأشجار ،والقطاني الحبوب فيها يزرع .وبرقين
  .478 – 474 ص ،أل ملكية ،بكر أبو 10
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   1الدراسة فترة المأهولة المواقع تمثل خريطة

  السكان -ب

   :هي فئات ثالث إلى السكان انقسم

 تعـود  التسمية وهذه .2جنين قرية اسم جنين مدينة على المصادر أطلقت: جنين مدينة سكان -1

ـ 1214 عام الفرنسية القوات قبل من أحرقت حيث العمراني ظرفها إلى  أدى ممـا  ؛م1799/هـ

                                           
 ،تـاريخ ،النمر .101 ص ،الحقيقة،النابلسي .230 ص ،2 مج،العرب ،دروزة .817 ،812 ص ،3 مج ،لبنان ،الشهابي 1

 .478 – 474 ،أل ملكية ،بكر أبو .221 ،31 ص ،2 ج
 .73 ص ،أعالم ،مناع .41 ص ،بشير ،رستم .239 ،238 ص ،1 ج،تاريخ ،النمر .238 ص ،2ج ،العرب،دروزة 2
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 الحملـة  نهاية بعد مدينتهم عمران وأعادوا لبيوتهم ادواع المدينة سكان أن إال .سكانها فرار إلى

 المدينـة  قيمـة  من االنتقاص بالقرية جنين مدينة تسمية إطالق من المقصود يكن ولم .1الفرنسية

 أم لفـظ  الكـريم  القـرآن  أطلق حيث .االستقرار على للداللة المصطلح استخدم وإنما العمرانية،

 يطلـق  قـد  القرية مفهوم أن العرب لسان في منظور ابن أورد وقد 2.المكرمة مكة على القرى

  .3المدن على أحياناً

 حكمهـا  عشائر إلى انقسموا اللواء في السكان معظم العرب الفالحون شكل: األرياف سكان -2

  .5السني المذهب على باإلسالم معظمهم ودان .4تقاليدهم و لعاداتهم اًوفق منهم شيوخ

   :إلى ينقسمون و :البدو -3

 مـن  أصـولها  بدوية قبائل وهم .العربية القبائل جانب إلى التركمان عاش: التركمان عشائر -أ

 العـالم  إلـى  هـاجرت  إسالمها وبعد ،الغز أو باألوغوز إسالمها قبل تعرف كانت .آسيا أواسط

 أبلـوا  ،ونجدة وحرب بأس أهل وهم .األناضول شرق شمال و ،إيران غرب وسكنت ،اإلسالمي

 علـى  مسـلمون  وهم .والمماليك واأليوبيين السالجقة راية تحت الفرنجة محاربة يف اًحسن بالًء

 ،العثمـانيين  جانـب  إلـى  م 1516 / هـ 922 دابق مرج معركة في اشتركوا السني المذهب

  . 6الشام أسكنهم بأن األول سليم السلطان فكافأهم

                                           
 .133 ص ،الخماش .97 ص ،تاريخ ،مناع. 164 ص ،1 مج ،النمر. 264 ص ،1 ج ،لبنان ،الشهابي 1
  .7 ،الشورى. 92 ،األنعام 2
 ،ت. د ،ط. د ،لبنـان  بيروت، ،صادر دار ،15 ج ،ج 15 ،العرب لسان :مكرم بن الدين جمال الفضل أبو ،منظور ابن 3

  .177 ص
 ،بيروت ،النشر و للدراسات العربية لمؤسسةا ،1914 – 1831 الحديث فلسطين تاريخ في مقدمة :العزيز عبد ،عوض 4

  .107 ص ،م 1983 ،هـ 1403 ،1 ط ،لبنان
  .96 ص ،م .ن 5
 :عليـاء  ،الخطيـب  .675 ص ،6 ج ،1983 ،1403 ،سوريا ،دمشق الفكر، دار ،الشـام  عشائر :وصفي أحمد ،زكريا 6

 1407 ،1 ط ،األردن ،عمـان  ،الفلسـطينية  واألبحاث والدراسات للنشر الجليل دار ،عامر ابن مرج أبناء التركمان عرب

 .24 ص ،م 1987 ،هـ
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 حركات جميع واوأخمد، 1 فيها األمن بحفظ كلفت التي العسكرية الفرق ضمن وأشركهم

  . 2 نابلس جبال في قامت التي التمرد

 مسـاكن  واتخذوها ،بيوتهم ونهبوا م1778/هـ 1192عام الصقر عشائر التركمان هاجم

 قبائل معظم استعربت. 3واألغوار وبيسان منطقة ومن عامر ابن مرج في الصقر نفوذ فقل، لهم

 .5العربيـة  باللغة تتحدث مناطق في قامواأ حيث التركية للغتهم استعمالهم عدم نتيجة ،4التركمان

 التـي  واإلبل والماعز األغنام تربية على معتمدة عامر ابن مرج في التركمان قبائل عاشت وقد

 وزرعـت  األرض وفلحـت  ،6الماعز شعر من منسوجة خيام في وعاشت. ثروتهم عماد تشكل

   .7المنسي قرية ومنها بهم خاصة قرى التركمان سكن كما .الحبوب

  . 9م1806/  هـ 1221 عام 8العادل باشا سليمان عكا لحاكم الضريبة دفعت ماك

                                           
  .24 ،صعرب ،الخطيب .675 ص ،6 ،جعشائر، زكريا 1
 رسـالة  ،ميدانيـة  بولوجيـة  أنثـرو  دراسة حياتهم نمط تغير في وأثره جنين مدينة في البدو استقرار: ربيع ،عويص 2

  .31 ص ،م 1996 ،هـ 1416 ،األردن ،اربد ،اليرموك جامعة ،ماجستير
ـ  1417 ،1ط ،م.د ،الروزنـا  مطبعـة  ،التركـي  الحكم إبان الصقر عرب عشائر: فالح علي ،المالحي 3  م، 1997 ،هـ

  .196ص
  .675 ص عشائر،زكريا 4
  .25 ص، عرب،الخطيب 5
  .286 ،صسوريا ،ريجنكوف 6
 .شـرقا  35 طـول  خـط  على قعت .عامر ابن مرج على المطل الكرمل لجبل الشرقي السفح على أقيمت قرية :المنسي 7

 وعـين  ،الجنـوب  مـن  الفحم وأم ،الشمال من الغبيات قرى بها تحيط .حيفا شرقي جنوبي كم29 حوالي تبعد تقع والقرية

 مثل حرف عرفوا كما .الزراعة القرية سكان غالبية مارس .التركمان إلى القرية سكان أصول ترجع .الشرق من المنيسي

  .457 ص ،7 مج ،بالدنا ،الدباغ .نسجه و الصوف غزل
ـ  1219 عـام  سـيده  وفاة بعد عكا على اًوالي عين. الجزار باشا أحمد مماليك أحد :العادل باشا سليمان 8  .م1804/  هـ

 العدل على حكمه أقام ،العثمانية الدولة سلطة على الخروج يحاول لم. االستقرار و الهدوء من فترة عهده في الوالية عاشت

 الشـام  واليـة  خضعت .السكان من باالرتياح واليته قوبلت لذا .العادل بلقب فعرف ،للسكان الحسنة لةوالمعام واإلنصاف

 غـزة  ألوية عهده في صيدا والية إلى أضيفت كما ،م 1812 – 1810/  هـ 1227 – 1225 عامي بين الفترة في لحكمه

ـ  1235 عـام  تـوفي  ،م1807/هـ 1222 عام يافا في المرق أبو محمد تمرد على القضاء استطاع .ويافا  .م1819/هـ

 عشـر  السادس القرن من العثمانية العسكرية الحياة من مظاهر :الكريم عبد ،رافق.84 ،83 ،82 ،11 ،10 ص ،العورة

 دون ،ت.د ،ط.د ،الحـديث  العصر في الشام لبالد االجتماعي و االقتصادي التاريخ في بحوث، الحديث العصر مطلع حتى

 الدراسـات  مؤسسـة  ،1919 – 1700 العثمـاني  العهـد  أواخر في فلسطين تاريخ: عادل ،ناعم. 1/ ق ص ،نشر مكان

 . 107 ،106 ص ،1999 هـ، 1،1420ط لبنان، ،بيروت ،الفلسطينية
 المحتلة فلسطين ،معليا ،القروية الدراسات مركز ،والحاضر الماضي بين والجليلين عامر ابن مرج بدو: شكري ،عراف 9

  .40 ص ،م 2001/  هـ 1421 ،ط.د ،1948 عام المحتلة
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 وتسـلطوا  .غرباً المتوسط والبحر شرقاً جنين مدينة بين الواقعة المنطقة التركمان سيطر

 .1لهـم  اإلتاوات دفع الضعيفة وقبائلها قراها على وفرضوا عامر ابن بمرج المحيطة القرى على

 تـألف . 3الدولـة  رجال يطيعوا لم أنهم كما .2والكأل الماء على معهم ةدائم صراعات في وكانوا

 ،الشـقيرات  ،والظبايـا  ،غـراء  وبنو ،علقمة وبنو ،سعيدان بنو :هي عشائر سبع من التركمان

  .4والعوادين ،والنغنغية ،والطواطحة

 القـرن  يف استقرت .قوة وأكثرها اللواء قبائل أشهر .القحطانية القبائل إحدى :الصقر عرب -ب

 أراضـي  فـي  لتستقر الجنوب إلى والربيع الشتاء فصل في تنتقل كانت .بيسان في عشر التاسع

 مـن  المـرج  سـكان  عـانى  .المتوسط البحر لتصل اًصيف بأغنامها وترحل ،نابلس من البقيعة

 تحـالف .العظم باشا محمد الشام والي إلى الصقر عرب نابلس جبل أهالي اشتكى حتى ،تعدياتها

 قبائـل  عرفت. 5منافسيه مع وحربه ،الضرائب جمع في وساعدوه العمر ظاهر مع صقرال عرب

 طابع التركمان وقبائل الصقر قبائل بين العالقة اتخذت. 6الحروب في وقسوتها بصالبتها الصقر

   .7الطرفين بين الغزو عمليات تتوقف ولم. الدائم الصراع

  

  

  

  

                                           
 .196ص ،عشائر،المالحي 1
 .41 ص ،بدو ،عراف .27 ،26 ،25 ص ،عرب ،الخطيب 2
 .41 ،40 ص ،بدو ،عراف.32 ص ،استقرار،عويص .25 ص ،عرب ،الخطيب 3
  .41 ص ،بدو ،عراف .27 ،26 ،25 ص ،عرب ،الخطيب 4
ـ  1399 ،ط.د،فلسـطين  لناصرةا ،الحكيم أوفست دار و مطبعة ،العمر ظاهر :توفيق،المحامي 5  ،17 ص، م 1979 ،هـ

 . 134 ،130 ،106 ،صعشائر ،المالحي .52
  .29 ص ،عرب ،الخطيب 6
  .30 ص ،م .ن 7
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  1 جنين لواء في التركمان قبائل و الصقر قبائل نفوذ مناطق تمثل خريطة

                                           
  .31 ص ،عرب ،الخطيب 1
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  الثاني الفصل

  الحكومية اإلدارة

  

  المدني الجهاز

  القضائي الجهاز

  العسكري الجهاز
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  الثاني الفصل

  الحكومية اإلدارة

 ،اإلداريـة  التشـكيلة  :هي رئيسة عناصر ثالثة على جنين لواء في اإلداري الجهاز بني

   :البحث موضوع الفترة خالل فسهن اإلداري والجهاز ،اإلدارية والتبعية

  اإلدارية التشكيلة: الجهاز المدني -أ

 .1اللجـون  سنجق عشر السادس القرن في اًإداري لها التابعة المناطق و جنين على أطلق

 الثامن القرن خالل اًسنجق هذا تشكيلها في وبقيت ،2طراباي آلل اًإقطاع الفترة تلك خالل وكانت

 رأسـها  وعلـى  ،4مستقالً اًسنجق عشر التاسع القرن من األول فالنص طوال واستمرت. 3عشر

  . 5متسلم لقب يحمل زعيم

 ،وسـنجق  ،سـنجاق  بلفـظ  المصادر في وردت. 6سنجاق أصلها تركية كلمة والسنجق

 ،اًعسكري مدلوالً تحمل والكلمة .8وعلم ،لواء كلمة العربية اللغة في تقابلها ،7وصنجاق ،وسنجقية

   .9السلطان وراء اللواء حامل على سنجقدار لقب يطلق كان العسكرية الناحية فمن ،اًإداري وآخر

                                           
 .61 ،صتاريخ ،الراميني 1
 أوائـل  حتـى  ونابلس الكرمل، وجبال عامر، ابن ومرج ،وجنين ،اللجون منطقة حكمت ،يمانية عربية قبيلة :طرباي آل 2

 طوقـان  وآل جـرار  آل ورث ،طرابـاي  بن أحمد األمير عهد في قوتها أوج األسرة بلغت ،الميالدي عشر الثامن القرن

 . 63 ص،جنين،حسن الحاج .11 ص ،تاريخ ،مناع .147 ص،العرب ،دروزة .عامر ابن ومرج نابلس جبل في مكانتها
 .36 ،صالحياة ،شعبان 3
 ،م 1800/  هـ 1215 شوال 6،7 نابلس )ش س،( .365 ص ،م 1799/  م 1214 خرةاآل جمادى ،6 نابلس )ش س،( 4

   .309 ص ،م 1805/  هـ 1220 أول ربيع 21 ،6 نابلس )ش س،( .338 ص

 ،م1831/هـ 1247 صفر 18 ،9 نابلس) ش س،( .275 ص ،م 1830/  هـ 1246 أول ربيع 21 ،8 نابلس) ش س،(

 .490 ص،آل ملكيـة  ،أمـين  ،بكر أبو ..415 ص ،م 1831/  هـ 1247 أول ربيع 9 ،9 نابلس. )ش س،( .416 ص

 إبـراهيم  حملة حتى عشر الثامن القرن أواسط منذ والمجتمع اإلدارة العثماني العهد أواسط في القدس لواء: عادل ،مناع

 . 91 ص ،2008 ،هـ 1429 ،1 ط ،لبنان بيروت، الفلسطينية الدراسات مؤسسة ،م 1831 باشا
 .61 ،صتاريخ ،الراميني 5
 154 ص ،م2000، 1420 ،ط.د ،مصر ،القاهرة ،غريب دار ،العثمانية والوظائف األلقاب :مصطفى ،بركات 6
 .18 ،صتاريخ ،الراميني 7
 3 مكتبـة  منشورات، م 1750 – 1638 العثماني العهد في العراق تاريخ :علي أحمد ،شاكر .18 ص ،تاريخ،الراميني 8

 .154 ص بركات .21ص ،م 1984 ،هـ 1408 ،1ط ،العراق ،نينوى ،تموز
 .21 ص ،تاريخ،شاكر .18 ص ،تاريخ،الراميني 9
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 تدعى اإلقطاعية القوات كانت حيث ،الراية عليه تعقد الذي الرمح بمعنى الكلمة تأتي وقد

 تقسـم  إداريـة  وحدة أكبر على للداللة المصطلح استخدم وقد .1اللواء حول تتجمع حينما للحرب

 فـي  يرفـع  الذي اللواء خالل من العسكرية رتبته تظهر متسلم ويحكمها ،نيةالعثما الوالية إليها

 عـام  القسـطنطينية  فـتح  بعـد  اسـتخدامه  وشـاع . 2الجـيش  وعـرض  المسير عند موكبه

 سـليم  السـلطان  من بأمر إداري تقسيم كوحدة الشام بالد في استعمل أنه إال  ،م1453/هـ855

 الوحـدات  تقسـيم  فـي  المتبعـة  األسس دأح ليصبح ،)م1520–1512/هـ 926–918( األول

  .3اإلدارية

  اإلدارية التبعية

 واليـات  أو 4إيـاالت  ثالث إلى األول سليم السلطان عصر منذ اًإداري الشام بالد قسمت

 عـام  رابعة والية العثمانيون أحدث ثم ،دمشق ووالية ،الشام طرابلس ووالية ،حلب والية :هي

 الشـام  لبالد المصري الحكم حتى اًقائم التقسيم هذا رواستم ،صيدا والية هي م1660/هـ1071

  . 5)م1840–1831/هـ 1256–1247(

                                           
 .154 ،صاأللقاب ،بركات.18 ص ،تاريخالراميني، 1
  .19 ص،تاريخ ،الراميني 2
  .21 ،صتاريخ ،شاكر 3
 عـام  حتـى  استمرو ،م1591/  هـ 1000 عام بعد رسمية بصورة العثمانية الدولة في استخدم إداري مصطلح :االيالة 4

 فأطلقـت  العثمـاني  المفهوم في أما ،السلطة والتنظيم،وممارسة اإلدارة، تعني عربية كلمة وااليالة ،م 1864/  هـ 1281

 ميرميـران  برتبة )البكوات بك( بلكربكي لقب يحمل حاكم رأسها على ويكون ،العثمانية الدولة في إدارية وحدة أكبر على

 :صـدقي  أحمـد  ،شقيرات.21 ص تاريخ، ،شاكر .لواليته التابعة السناجق حكام على واسعة سلطة له و ،)األمراء أمير(

 ،1992 ،1413 ،1ط ،األردن ،عمان ،والتصميم للطباعة آالء ،1918 – 1864 األردن شرق في العثمانية اإلدارة تاريخ

 .223 ص
 الـدول  جامعة ،العالية العربية الدراسات معهد ،م 1876 – 1840 عشر التاسع القرن في سوريا :الكريم عبد ،غرايبة 5

 السـلطان  بين بشير: أسد ،رستم.18 صتاريخ،  ،الراميني.71 ص ،م1961،هـ 1381 ،ط. د ،نشر مكان دون ،العربية

 عبد ،عوض .18 ص ،م 1985 هـ، 2،1405ط ،لبنان ،بيروت البوليسية المكتبة منشورات ،م 1841 – 1804، والعزيز

 .62 ،61 ص ،ت.د ،ط. د ،نشر مكان دون ،المعارف دار ،م 1914 – 1864 سوريا والية في مانيةالعث اإلدارة :العزيز

 .17 ص ،ت.د ،ط.د ،لبنان ،بيروت ،الكاثوليكية المطبعة ،العثماني العهد و سوريا :يوسف ،الحكيم
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. وال لقـب  يحمـل  اًإداري اًحاكم والياتها من والية كل رأس على العثمانية الدولة عينت

 المـيالدي  عشـر  الثامن القرن بدايات إلى المسمى هذا استخدام بداية أوغلي الدين أكمل ويرجع

 الـديوان ( العثمـاني  السـلطاني  الـديوان  عـن  صـادر  مرسوم بموجب يعين ليالوا كان حين

 ليقبـل  السلطان يقابل ثم ،الديوان داخل معينة بمراسم يرتديها خلعة له تقدم كانت و). الهمايوني

   .1لواليته يتوجه بعدها و يده،

 أرجع قد و .2واحد عام مدة منصبه في يعين كان الوالي أن الوالة تعيين مراسيم أظهرت

 جـددت  وربمـا  ،3عشر السادس القرن بداية إلى اإلجراء بهذا العثمانية الدولة عمل بداية أوغلي

 الثـاني  ربيع 4 في العظم باشا اهللا عبد على أبقت حينما حدث كما ،التالية السنة في تعيينه الدولة

 اليالـو  يتسلم وحالما م1802/  هـ 1217 سنة األولى جمادى 17 وفي ،4م1801/هـ 1216

 والمقاطعات السناجق إلى تعيينه مرسوم عن اًصور يرسل كان واليته عاصمة في منصبه مقاليد

 الوالي وكان .عام حفل في اًعلن المرسوم تالوة السناجق هذه متسلمي من ويطلب ،لواليته التابعة

   .5أوامره مخالفة أو عليه الخروج مغبة من المتسلم بتحذير مرسومه يختم ما اًغالب

                                           
 المصـطلح  وفـي  ،والصداقة اصرةالمن وتعني ،الوالء و المواالة وتعني ،العربية اللغة إلى أصلها في تعود كلمة :الوالي 1

 ص ،تـاريخ ،شـقيرات  .فيها إداري منصب أعلى و ،الوالية في المباشر السلطان ممثل لتعني استخدمت العثماني السياسي

223.  
 الفنـون  و للتاريخ األبحاث مركز ،السعداوي صالح ترجمة ،ج2 ،حضارة و تاريخ العثمانية الدولة :الدين أكمل ،أوغلي 2

 األولى جمادى 21 ،6نابلس، )ش س. (465 ،253 ،252 ،1ج ،1999 ،هـ 1419 ،تركيا ،استانبول سالمية،اإل والثقافة

ـ  1216 ثـاني  ربيـع  4 ،6نـابلس ، )ش س( .263 ص ،م 1799/  هـ 1214 ، )ش س( .369 ص ،م 1801/  هـ

ـ  1217 األولى جمادى 17 ،6 نابلس، )ش س. (331 ص ،م 1802/  هـ 1217 شعبان 6،3نابلس  ص ،م 1802 / هـ

ـ  1219 الحجة ذو 17 ،6 نابلس، )ش س( .329 ص ،م 1803/  هـ 1218 صفر 22 ،6 نابلس، )ش س( .330 /  هـ

 القعـدة  ذو 17 ،6 نـابلس ، )ش س( .314 ص ،1805/  هـ 1220 صفر 28 ،6 نابلس، )ش س( .326 ص م 1804

 .288 ص ،م 1807/  هـ 1222 أول ربيع 11 ،6 نابلس، )ش س( .303 ص ،م 1806/  هـ 1221
 .235 ص ،1 ج ،الدولة،أوغلي 3
  .330ص ،م 1802/  هـ 1217 سنة األولى جمادى 17 ،6 نابلس، )ش س( 4
 هـ 1216 ثاني ربيع 4 ،6 نابلس، )ش س( .263 ص ،م 1799/  هـ 1214 األولى جمادى 21 ،6 نابلس، )ش س( 5

 صـفر  22 ،6نابلس، )ش س( .330ص ،م 1802/  هـ 1217 شعبان 3 6 نابلس، )ش س( .369 ص ،م 1801/  هـ

 9 ،6نـابلس ، )ش س( .326 ص ،1804/  1219 الحجة ذو 30 ،6 نابلس، )ش س( .329 ص ،م 1803/  هـ 1218

ـ  1219 الحجة ذو 30 ،6نابلس، )ش س( .347 ص ،م 1804/  هـ 1219 اآلخرة جمادى  .325 ص ،م 1804/  هـ

 ص ،م 1806/  هـ 1226 الحجة ذو 17 ،6نابلس، )ش س( .314 ،م 1805/  هـ 1220 صفر 28 ،6نابلس، )ش س(

  .77 ،صتاريخ،الراميني .288 ص ،م 1807/  هـ 1222 أول ربيع 11 ،6نابلس، )ش س( .303
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ـ  1247 – 1214 الدراسة فترة خالل جنين سنجق بتقل  فـي  م 1831 – 1799/  هـ

 والية نطاق من أخرجته 1الشام والية إلى عام بشكل تبع أنه إال. صيدا و الشام واليتي بين تبعيته

 3العادل باشا وسليمان ،2الجزار باشا أحمد من كل حكم فترات بعض في صيدا والية ليتبع الشام

  .5 4الخزندار باشا اهللا وعبد

                                           
 هـ 1216 ثاني ربيع 4 ،6 نابلس، )ش س( .263 ص ،م 1799/  هـ 1214 األولى جمادى 21 ،6 نابلس، )ش س( 1

ـ  1217 انشعب 3 6 نابلس، )ش س( .369 ص ،م 1801/   صـفر  22 ،6نـابلس ، )ش س( .330ص ،م 1802/  هـ

 9 ،6نـابلس ، )ش س( .326 ص ،1804/  1219 الحجة ذو 30 ،6 نابلس، )ش س( .329 ص ،م 1803/  هـ 1218

ـ  1219 الحجة ذو 30 ،6نابلس، )ش س( .347 ص ،م 1804/  هـ 1219 اآلخرة جمادى  .325 ص ،م 1804/  هـ

 ص ،م 1806/  هـ 1226 الحجة ذو 17 ،6نابلس، )ش س( .314 ،م 1805/  هـ 1220 صفر 28 ،6نابلس، )ش س(

 .77 ص ،تاريخ الراميني، .288 ص ،م 1807/  هـ 1222 أول ربيع 11 ،6نابلس، )ش س( .303
 لقب ،الكبير بك علي واليها خدمة في ليعمل مصر إلى استانبول من انتقل ،البوسنة من أصله مملوك :الجزار باشا أحمد 2

 نفـوذ  على بالقضاء كلفت التي العثمانية الفرقة ضمن الشام إلى رحل ،مصر في البحيرة منطقة ببدو بطشه لشدة لجزاربا

 طموحـه  ليحقق العمر ظاهر على القضاء بعد لشام بالد جنوب في نشأ الذي السياسي الفراغ استغل ،الزيداني العمر ظاهر

 ،لواليتـه  اًمركـز  الحصـينة  عكا من واتخذ ،صيدا والية على اًليوا م 1776/  هـ 1190 عام عين ،التوسعي السياسي

 القـوات  بمسـاعدة  هزيمتهـا  مـن  وتمكن ،م1799/  هـ 1214 عام عكا حاصرت التي بونابرت نابليون لقوات تصدى

ـ  عبـد  تحقيـق  ،الجزار باشا أحمد تاريخ ،حيدر ،الشهابي .م1804/  هـ 1219 عام توفي ،والعثمانية اإلنجليزية  زالعزي

 ،شـوفاني  .ق ص ،بحـوث  ،رافـق  .38 ،37 ،م 2008 ،هـ 1428 ،ط. د ،مصر ،القاهرة ،مدبولي مكتبة ،الدين جمال

 ،بيـروت  ،الفلسطينية الدراسات مؤسسة ،م1949 سنة حتى التاريخ فجر منذ السياسي فلسطين تاريخ في الموجز: الياس

  .254 ،253 ،252 ص ،م 1996 ،1416 ،1ط ،لبنان
 .14 ص ،العمارة،عياش .377 ص ،م 1811/  هـ 1226 أول ربيع 9 ،7 لسناب، )ش س( 3
ـ  1234 عـام  سيده وفاة بعد صيدا والية تسلم ،العادل باشا سليمان مماليك أحد :الخزندار باشا اهللا عبد 4 ، م 1818/  هـ

 المالي مركزه دعم، صينهاتح و عكا بإعمار اهتم و،القسوة و بالبطش اشتهر ،عمره من العشرين و السادسة في اًشاب وكان

 مـن  عارمة موجه سياسته أثارت ،الناس من الضرائب من المزيد بجمع و ،المماليك من حديثة فرق بتشكيل ،العسكري و

 الحـتالل  المتجهـة  باشا إبراهيم ابنه بقيادة باشا علي محمد قوات واجه، نابلس جبل في خاصة و واليته أرجاء في الثورة

 اهللا عبد إثرها فر ،أشهر ستة دام حصار بعد عكا احتلت و ،لها التصدي في فشل أنه إال، م 1831 / هـ 1247 الشام بالد

. د ،الخديويـة  المآثر و اإلبراهيمية المناقب: بك اسكندر عزتلو ،أبكاريوس .م 1832/  هـ 1248 عام اآلستانة إلى باشا

 هيئـة  ،3 مـج  ،مج 4،العام القسم :لسطينيةالف الموسوعة .25 ،24 ص، م 1910، هـ 1328،ط.د ،سوريا ،حمص ،د

 ،الحـديث  العربيـة  األقطار تاريخ: لوتسكي. 176 ص ،م 1984، هـ1404، 1 ط ،سوريا ،دمشق ،الفلسطينية الموسوعة

 .81 ص ،م 2007 ،هـ 1427 ،9 ط ،لبنان ،بيروت ،الفارابي دار
 .275 ص ،م 1830/  1246 ،أول ربيع 21 ،8 نابلس )ش .س( - 5
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   :1)م 1831 – 1799/  هـ 1247 – 1214( جنين للواء اإلدارية التبعية ):1( جدول

  مالحظات  التاريخ  الوالي  الوالية الرقم

  صيدا  -1
 باشا أحمد

  الجزار

 شعبان 8

 هـ 1213

  م1798/

 سـنجق  و، الشريف الحج إمارة و الشام والية ألحقت

 القـاهرة  مصر ايالة و نابلس و يافا و الرملة و غزة

 واليـة  من جزءا جنين سنجق ليصبح، الجزار لعهدة

 الجزار قدرات دعم اإلجراء هذا سبب كان و، 2 صيدا

 علـى  بونـابرت  نابليون حملة خطر لمواجهة الجزار

  . خاص بشكل وعكا الشام بالد

  الشام  -2
 اهللا عبد

  العظم باشا

 ثاني ربيع 4

 هـ 1216

  م 1801/ 

 عينت و، صيدا و لشاما واليتي العثمانية الدولة فصلت

 اًأميـر  و، الشـام  والية على اًوالي العظم باشا اهللا عبد

 مـن  جـزءا  جنين سنجق ليصبح، الشريف الحج على

  .الشام والية

                                           
ـ  1213 شـعبان  8 ،6 نـابلس ) ش،س( :الشـرعية  نابلس محكمة سجالت الجدول مصدر 1  .366 ص ،م 1798/  هـ

 1216 سـنة  ثـاني  ربيع 4 ،6 نابلس) ش س،( .263 ص ،م 1799/  هـ 1214 األولى جمادى 21 ،6 نابلس) ش،س(

 جمادى 17 ،6 نابلس) ش ،س( .331 ص ،م 1802/  م 1217 شعبان 3 ،6 نابلس )ش،س( .369 ص ،م 1801/  هـ

 الحجة ذو 17 .329 ص ،م 1803/  هـ 1218 صفر 22 ،6 نابلس) ش ،س( .330 ص ،م 1802/  هـ 1217 األولى

ـ  1219 اآلخـرة  جمادى 9 ،6 نابلس )ش،س. (326 ص ،م 1804/  هـ 1218 ) ش ،س( .347 ص ،م 1804/  هـ

ـ  1220 صـفر 28، 6 نـابلس ) ش ،س. (325 ص ،م 1804/  هـ 1219 الحجة ذو 6،30 نابلس  ص ،م 1905/  هـ

ـ  1222 أول ربيع 6،11 نابلس) ش، س( .303 ص ،م 1806/  هـ 1221 الحجة ذو 17 ،6 نابلس )ش،س( .314  هـ

ـ  1225 محـرم  19 ،7 نابلس )ش،س(. 309 ص ،م 1809/  هـ 1224 ثاني ربيع 17 .288 ص ،م 1907/  /  هـ

 1225 محـرم  21 ،7 نابلس )ش س،( .39 ص ،م 1819/  هـ 1225 رجب3 ،7 نابلس) ش س،(. 39 ص ،م 1819

 محـرم  7 ،7 نابلس )ش،س( .373 ص ،م 1812/  هـ 1227 محرم1 ،7 نابلس) ش، س(. 378 ص ،م 1810/  هـ

 ثـاني  ربيـع  29 .397 ص ،م 1813/  1228 األولى جمادى 7 ،7 نابلس) ش، س( .396 ص ،م 1813/  هـ 1228

 9 ،8 نـابلس ) ش، س( .314 ص ،م 1815/  هـ 1230 فرص 28 ،7 نابلس) ش س،( .367 ،م 1814/  هـ 1229

  .402 ص ،م 1820/  هـ 1236أول ربيع 3 ،8 نابلس) ش، س( .399 ص ،م 1819/  هـ 1235 رجب

ـ  1238 األولـى  جمادى 27 ،8 نابلس )ش،س.(424 ص ،م 1821/  هـ 1237 شعبان 25 ،8 نابلس) ش س،(  /  هـ

   .237 ص ،م 1823/  هـ 1239 أول ربيع 8 نابلس) ش، س( .241 ص ،م 1822

ـ  1240 ثـاني  ربيـع  17 ،8 نابلس) ش، س( .239 ص ،م 1823/  هـ 1339 رمضان 11 ،8 نابلس) ش، س(  ،هـ

   .367 ص ،م 1825/  هـ 1241 األولى جمادى 9 ،8 نابلس) ش، س( .285 ص ،م 1824

ـ  1244 األولـى  جمادى 31 ،8 نابلس )ش،س( .359 ص ،م 1826/  هـ 1242 رجب19 ،8 نابلس )ش س،( /  هـ

   .275 ص ،م 1830/  هـ 1246 أول ربيع 21 ،8 نابلس) ش، س( .343 ص ،م 1828

  .413 ص ،م 1831/  هـ 1247 اآلخرة جمادى 5 ،9 نابلس )ش س،(
 .224 ص ،شقيرات. 366 ص ،م 1798/  هـ 1213 شعبان 8 ،6 نابلس) ش،س( 2
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  مالحظات  التاريخ  الوالي  الوالية الرقم

  الشام  -3
 اهللا عبد

  العظم باشا

 جمادى 17

 األولى

 هـ 1217

  م 1802/ 

ـ  العظم باشا اهللا عبد العثمانية الدولة أبقت  علـى  اًوالي

 جنـين  و نابلس و القدس سناجق وبقيت، الشام والية

  .الشام والية ضمن

  الشام  -4
 اهللا عبد

  العظم باشا

 صفر 22

 هـ 1218

  م 1803/ 

ـ  العظم باشا اهللا عبد العثمانية الدولة أبقت  علـى  اًوالي

 جنـين  و نابلس و القدس سناجق وبقيت، الشام والية

  .الشام والية ضمن

  صيدا  -5
 باشا أحمد

  الجزار

 ذو 29

 الحجة

/  هـ1218

  م 1804

 القاهرة،و مصر و، الشام واليات السنة هذه في ألحقت

 اإلقلـيم  سـائر  و، دميـاط  و، رشـيد  و، اإلسكندرية

 الجـزار  باشـا  أحمد عهدة إلى طرابلس و، المصري

  .صيدا والية إلى جنين تبعية لتتحول

  صيدا  -6
 باشا أحمد

  الجزار

 ادىجم 9

 الثانية

  هـ1219

  م1804/ 

 مصـر  و، الشـام  واليات على العثمانية الدولة أبقت

 سـائر  و، دميـاط  و، رشيد و، اإلسكندرية القاهرة،و

 باشـا  أحمـد  عهـدة  في طرابلس و، المصري اإلقليم

  . صيدا لوالية اًتابع جنين سنجق بقي و الجزار

  الشام  - 7
 إبراهيم

  باشا

 صفر 27

/  هـ 1218

  م 1805

  .1الشام والية إلى جنين سنجق تبعية تحويل تم

  

  

  الشام  -8
 اهللا عبد

  العظم باشا

 محرم 16

 هـ 1221

  م 1806/ 

 أن المالحـظ  مـن  الشامو والية اًتابع جنين سنجق بقي

 حتى، باستمرار والتها تغيير على عملت العثمانية الدولة

  .بهم ثقتها لعدم. انفصالية حركات أي قيام عدم تضمن

  مالشا  -9
 يوسف

  الكنج باشا

 أول ربيع 11

/  هـ 1222

  م 1807

   لوالية بتبعيته جنين سنجق احتفظ

  . 2 الشام

  الشام  - 10
 يوسف

  الكنج باشا

 ربيع 17

 1224 الثاني

/  هـ

  م1809

 على اًوالي الكنج باشا يوسف على العثمانية الدولة أبقت

 نـابلس،  و جنين،: سناجق واليته إلى ألحقت و،الشام

   الشريف الحج إمارة و، والقدس

                                           
 .314 ،347 ،329،326 ،330 ص .369 ص ،6 نابلس) ش س،( 1
 .288 ،303 ص ،6 نابلس) ش ،س( 2
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  مالحظات  التاريخ  الوالي  الوالية الرقم

  الشام  - 11
 يوسف

  الكنج باشا

 محرم 19

 هـ 1225

  م 1810/ 

 على اًوالي الكنج باشا يوسف على العثمانية الدولة أبقت

 نـابلس،  و جنين،: سناجق واليته إلى ألحقت و،الشام

  .الشريف الحج إمارة و، والقدس

  الشام  12-

 سليمان

 باشا

  العادل

 رجب3

 هـ 1225

  م 1810/ 

، الشـام  على اًوالي باشا سليمان العثمانية الدولة عينت

  .لواليته القدس و نابلس، و جنين،: سناجق وألحقت

  

  صيدا  - 13

 سليمان

 باشا

  العادل

 أول ربيع 9

 هـ 1226

  م 1811/ 

 القـدس  لـواء  و، الشريف الحج إمارة و الشام تبعت

 الشـام  طـرابلس  و صـيدا  ةوالي و جنين و ونابلس

  . العادل باشا سليمان لعهدة والالذقية

  الشام  - 14

 سليمان

 باشا

  العادل

 محرم 1

 هـ 1227

  م 1812/ 

 حكـم  تحت الشام والية إلى جنين سنجق تبعية تحولت

  .1العادل باشا سليمان

  

  الشام  15-

 سليمان

 باشا

  الخزندار

 محرم 7

 هـ 1228

  م 1813/ 

ـ  السلحدار باشا مانسلي على الدولة أبقت  علـى  اًوالي

  .الشام بوالية جنين سنجق ألحقت و، الشام

  

  الشام- 16

 سليمان

 باشا

  الخزندار

 جمادى 7

 األولى

 هـ 1228

  م1813/ 

 لواليـة  جنين سنجق تبعية على العثمانية الدولة أبقت

  .الشام

  الشام  - 17

 سليمان

 باشا

  الخزندار

 ربيع 29

 1229 ثاني

  م1814/هـ

 لواليـة  جنين سنجق تبعية على العثمانية لةالدو أبقت

  .الشام

  الشام  - 18
 إبراهيم

  باشا

 صفر 28

/ هـ 1230

  م1815

 الشام والية أحيلت و، الشام لوالية جنين سنجق خضع

  .2 السنة هذه في باشا إلبراهيم

  الشام  - 19
 سليمان

  باشا

 رجب 9

 هـ 1235

  م 1819/ 

 لـة الدو عينـت  و، الشـام  لوالية جنين سنجق خضع

  .الشام على اًوالي باشا إبراهيم

                                           
  .373 ،39،377 ،378 ،309 ص ،7 نابلس) ش ،س( 1
 .367، 379 ،369 ص ،7 نابلس) ش ،س( 2
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  مالحظات التاريخ الوالي الوالية الرقم

  الشام  - 20

 محمود

 باشا

  درويش

 أول ربيع 3

 هـ 1236

  م 1820/ 

 الشام والية أحيلت و، الشام لوالية جنين سنجق خضع

  .السنة هذه في درويش باشا محمود إلى

  

  الشام  - 21
 درويش

  باشا

 شعبان 25

 هـ 1237

  م 1821/ 

، الرملـة  و، يافا و، غزة و، طرابلس و، صيدا أحيلت

 درويـش  حكـم  إلى الشام والية من ونابلس، وجنين

  .1باشا

  الشام- 22

 مصطفى

 باشا

  شيشمان

 جمادى 27

 األولى

 هـ 1238

  م1822/ 

 و، الشام لوالية جنين تبعية على العثمانية الدولة أبقت

  .الشام على اًوالي باشا مصطفى عينت

  شامال  - 23

 مصطفى

 باشا

  شيشمان

 ربيع 27

 1239 أول

  / هـ

  م 1823

 لواليـة  جنين سنجق تبعية على العثمانية الدولة أبقت

  .الشام

  الشام  - 24

 مصطفى

 باشا

  شيشمان

 رمضان 11

 هـ 1239

  م 1823/ 

 لواليـة  جنين سنجق تبعية على العثمانية الدولة أبقت

  .الشام

  الشام  - 25

 مصطفى

 باشا

  شيشمان

 ربيع 17

 1240 انيث

/  هـ

  م 1824

 لواليـة  جنين سنجق تبعية على العثمانية الدولة أبقت

  .الشام

  الشام  - 26
 الدين ولي

  باشا

 جمادى 9

 األولى

 هـ 1241

  م 1825/ 

 لواليـة  جنين سنجق تبعية على العثمانية الدولة أبقت

  .الشام على اًوالي باشا الدين ولي عينت و، الشام

  الشام  - 27
 الدين ولي

  باشا

 رجب 19

 هـ 1242

  م 1826/ 

 ولـي  حكم تحت، الشام لوالية اًتابع جنين سنجق ظل

  .باشا الدين

                                           
  .424 ،402 ،399 ص ،م 1819/  هـ 1235 رجب 9 ،8 نابلس) ش ،س( 1
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  مالحظات التاريخ الوالي الوالية الرقم

  الشام  - 28
 صالح

  باشا

 جمادى 21

 األولى

 هـ 1244

  م 1828/ 

 الشام والية أحيلت و، الشام لوالية جنين سنجق خضع

  .السنة هذه في باشا صالح إلى

  

  صيدا  - 29

 اهللا عبد

 باشا

  الخزندار

 ربيع 21

 1246 أول

/  هـ

  م 1830

 طـرابلس  و، القـدس  و، نابلس و جنين سنجق ألحق

  .1باشا اهللا عبد عهدة تحت صيدا بوالية

  الشام- 30
 إبراهيم

  باشا

 جمادى 5

 اآلخرة

 هـ 1247

  م 1831/ 

  2 الشام لوالية جنين سنجق تبعية أعيدت

  

 اإلداري الجهاز

 لـواء  كل رأس على يعين وكان .ةالعثماني الوالية في اإلداري التنظيم رأس يالوال مثل

 مـن  ناحية كل على شيخ بتعيين الوالي استشارة بعد يقوم الذي ،متسلم لواليته التابعة األلوية من

 يقسم و. لناحيته التابعة القرى من قرية كل على شيخ بتعيين بدوره ليقوم .لواليته التابعة النواحي

   إلى اللواء في اإلداري هازالج

  موظفيه أبرز و ،المدني اإلداري الجهاز -أ

   :المتسلم -1

 .5لواليته التابعة السناجق إحدى في ،4الوالي من يعين كان. 3للسنجق اإلداري الحاكم هو

 البـاب  إلـى  عنه اًمندوب يرسل كان حيث. نافذاً تعيينه ليصبح المراسيم من مجموعة تتم وكانت

 تـتم  وعنـدما  المتسـلم،  بتعيين )الهمايوني الديوان( السلطاني الديوان إلى اًالتماس يقدمل العالي،
                                           

 .343،275 ،367 ،285 ص ،285 ،237 ،241ص ،8 نابلس) ش ،س( 1
  .413 ص ،م 1831/  هـ 1247 خرةاآل جمادى 5 ،9 نابلس) ش ،س( 2
  .38 ،صتاريخ ،العباسي .176 ،ص2ج ،تاريخ،النمر 3
 .263 ص ،2ج ،تاريخ النمر، 4
 .263 ص ،2،جالدولة ،أوغلي .29 ص ،تاريخ،الراميني 5
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 يرسله 1)بيورلدي( طريق عن وسكانها ،المتسلم منطقة موظفي الوالي يعلم التعيين على الموافقة

  .3المتسلم ديوان في يقرأ كان وصوله وعند .2المنطقة وأعيان ،القاضي إلى

 لسـنة  يعين أصبح الزمن مرور مع لكن طويلة لفترات األمر بداية في يعين المتسلم كان

 يتم وقد. 4منه المطلوبة بالمهمات قام إذا أخرى لسنوات تعيينه تجديد يتم كان ما اًغالب و. واحدة

 تمتد لمدة المنصب هذا بتولي العائالت إحدى تحتفظ وقد ،له المخصصة المدة انقضاء قبل عزله

  .سنة أربعين أو ثالثين إلى

 في يتم كان أنه إال. الوظيفة هذه في للتعيين العثمانية الدولة في ثابتة قاعدة هناك يكن لم

 مـن  كبيـر  كـادر  إلى بحاجة كان المتسلم ألن ،المتنفذة المحلية العائالت زعماء تفضيل الغالب

 رالعسـي  من وكان. مشاكل دون منطقته شؤون وإدارة 5،الضرائب جمع في لمساعدته الموظفين

 المرضـي  بالشـكل  المهمـة  هذه ينجزوا أن استانبول من أو ،المنطقة خارج من المعينين على

  . 6للدولة

 يتوجب التي والصالحيات المهام صيدا و الشام واليتي عن الصادرة التكليف كتب بينت

 المهـام  مـن  بعـددٍ  يقوم أن عليه كان حيث. سنجقه في الوالي عن نيابة بها القيام المتسلم على

 أمـن  علـى  والحفاظ ،9عنهم الظلم ورفع ،8أعراضهم وصيانة ،7واألهالي الرعايا حماية :منهاو

                                           
 يعـاز اإل :واإلفـادة  ،الوالي عن الصادر الخطي األمر :اإلرادة :نوعين على وهو .الوالي عن الصادر األمر :بيورلدي 1

 تحقيـق  ،المحفوظات .المقصود الشخص أو المختصة الهيئة إلى ومنها ،حكومته دوائر من دائرة إلى منه الصادر الشفهي

 . س ص ،ت.د ،ط. د ،م. د، د.د ،1940/ هـ1359،مج4 ،1 مج ،رستم أسد
 ،العربيـة  الوحـدة  تدراسـا  مركز ،العربي المجال في العثمانية الدولة: فاضل ،بيات .263 ص ،1ج ،الدولة،أوغلي 2

  .67 ص ،م 2007/  هـ 1427 ،1 ط ،لبنان ،بيروت
  .67 ،صالدولة ،بيات. 58 ص ،لواء ،مناع 3
  .263 ص ،الدولة،أوغلي .176 ص ،،2،جتاريخ ،النمر 4
 .67 ص ،الدولة،بيات. 264 ،263 ص ،الدولة،أوغلي 5
  .67 ،صالدولة ،بيات. 264 ،263 ،صالدولة ،أوغلي 6
ـ  1219 شعبان 5 ،6 نابلس) ش ،س( .330 ص ،م 1802/  هـ 1217 األولى جمادى 17 ،6 ابلسن) ش ،س( 7 /  هـ

  .315 ص ،م 1805/  هـ 1220 أول ربيع 4 ،6 نابلس) ش ،س( .319 ص ،م 1804
/  هـ 1220 أول ربيع 4 ،6 نابلس) ش ،س( .330 ص ،م 1802 هـ 1217 األولى جمادى 17 ،6 نابلس) ش ،س( 8

 .315 ص ،م 1805
  .319 ص ،م 1804/  هـ 1219 شعبان 5، 6 نابلس) ش ،س( 9
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 وتعـاليم  القوانين على والخارجين المجرمين ومعاقبة ،2الخارجية التعديات من 1له التابع السنجق

 ومسـاعدة  ،5السـبيل  وأبنـاء  الطرقـات  وحماية ،4البالد وإعمار ،3اإلسالمية الشريعة وتعاليم

 بها ليستعين 8الشام والية خزينة إلى وتوريدها 7السنجق أهالي من الضرائب وتحصيل ،6الفقراء

 وحفـظ  ،9الشريف الحج بقافلة الخاصة الخدمات لتقديم الالزمة المصاريف توفير في الوالي بها

 األوامر وتنفيذ ،ومراقبتها األسواق في النظام وحفظ ،الوالي عن بالنيابة )والربط الضبط( النظام

  .10الوالية عاصمة ومن ،استانبول من ترد التي

 هناك كان أنه إال ،وتعليماته أوامره فينفذ. 11الوالي إلى أموره كل في يرجع المتسلم كان

 للشـريعة  مطابقة تكون أن شرط. 12القرارات من اًمناسب يراه ما يتخذ بأن له يسمح معين هامش

 يشـرح  كـان  فإنه ،منصبه من مينالمتسل أحد يعزل الوالي كان عندما و .13والقانون اإلسالمية

 مرسـوم  في الشام والي العظم باشا اهللا عبد فسر فقد. سلفه تعيين مرسوم خالل من ذلك أسباب

                                           
ـ  1219 شـعبان  5 ،6 نابلس) ش ،س. (330 ص ،م 1802 هـ 1217 األولى جمادى 17 ،6 نابلس) ش ،س( 1 /  هـ

   .316 ،م 1920/  هـ 1219 شعبان 5 ،6 نابلس) ش ،س( .319 ص ،م 1805

  .315 ص ،م 1805/  هـ 1220 أول ربيع 4 ،6 نابلس) ش ،س( 
 .66 ص ،لواء ،مناع 2
ـ  1217 األولى جمادى 17 ،6 نابلس) ش ،س( .359 ص ،م 1799/  هـ 1214 رجب 4 ،6 نابلس) ش ،س( 3 /  هـ

 .319 ص ،م 1804/ هـ 1219 شعبان 5 ،6 نابلس) ش ،س. (330 ص ،م 1802
  .367 ص ،م 1798/  هـ 1213 شعبان7، 6 نابلس )ش ،س( 4
  .315 ص ،م 1805/  هـ 1220 أول عربي 4 ،6 نابلس) ش ،س( 5
ـ  1219 شعبان 5 ،6 نابلس) ش ،س. (330 ص ،م 1802/  هـ 1217 األولى جمادى 17 ،6 نابلس) ش ،س( 6 / هـ

  .316 ص ،م 1804/  هـ 1219 شعبان 5 ،6 نابلس) ش ،س( .319 ص ،م 1804
 ،م 1804/  هـ 1219 شعبان 5 ،6 نابلس) ش ،س( .317 ص ،م 1804/  هـ 1219 شعبان 5 ،6 نابلس) ش ،س( 7

  .315 ص م 1805/  هـ 1220 أول ربيع 4 ،6 نابلس) ش ،س( .316 ص
  .315 ص ،م 1805/  1220 أول ربيع 4 ،6 نابلس) ش ،س( 8
 ،م 1804/  هـ 1219 شعبان 5 ،6 نابلس) ش ،س( .317 ص ،م 1804/  هـ 1219 شعبان 5 ،6 نابلس) ش ،س( 9

 .316 ص

 .66 ص ،لواء، مناع10  
  .26 ص ،م 1895 ،1303 ،مصر القاهرة ،د،د ،الشام نكبات عن اللثام حسر :مجهول 11
 .66 ص ،لواء مناع، 12
 .66 ص ،م. ن 13
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 اًنظر نابلس متسلمية عن 1طوقان موسى عزل أنه نابلس على اًمتسلم الجرار يوسف أحمد تعيين

 طريـق  لرعاية الزمةال الخدمات في وتقصيره، الوالي رضا و اهللا لرضا المنافي لسلوكه اًنظر

 تبـين  إذ التعيين سبب المرسوم في يشرح كان كما. 2متسلميته أثناء الرعية أحوال وسوء ،الحج

 جنين متسلميتي جمع حينما ،الجرار يوسف إلى الشام والي باشا إبراهيم الصادرعن المرسوم من

 علـى  وحرصه ،األهالي مع الجيد سلوكه هو تعيينه سبب أن م1805/  هـ 1220 عام ونابلس

 يشـترط  كان كما ،3الطرقات في العابرين أمن على والحفاظ ،أعراضهم وحماية ،الرعايا خدمة

  . 4مهنته بأعباء القيام على اًقادر ،الشخصية قوي يكون أن المتسلم في

 المتسـلم  مـن  لكـل  يوجههـا  التي الوصايا من بمجموعة مرسومه يختم كان ما وعادةً

 اهللا رضـا  تخـالف  التي األمور وارتكاب ،والظلم التعدي من تسلمالم يحذر كان حيث. واألهالي

  . 5اإلسالمية للشريعة مطابقة أعماله تكون أن المتسلم يوصى كان اًوغالب .ورضاه تعالى

 وفـي  ،6الـبالد  وأعيان واألهالي الوجوه مع السيرة بحسن المتسلم المراسيم أوصت كما

 وضرورة ،7الجديد الحاكم طاعة بالتزام فيطالبهم للسكان الخطاب يوجه الوالي كان المطاف آخر

  .8معتاد هو كما أشغالهم في واالستمرار ،البالد حفظ في المتسلم مساعدة وضرورة

                                           
 تقلد ،نابلس متسلمية في عنه وكيالً خليل أخوه عينه حينما السياسية حياته بدأ ،البارزين نابلس زعماء من: طوقان موسى 1

 قمـة  إلى عهده خالل طوقان آل وصل ،م 1823 – 1801/  هـ 1239 – 1216 يعام بين متقطع بشكل نابلس متسلمية

 ،جنين في جرار آل و ،صعب وبني ،جماعين شيوخ من معارضيه مع طويالً اًصراع خاض ،العسكرية و السياسية قوتهم

/  هـ 1239 األول ربيع 16 بتاريخ وزن بيت في قتل ،م 1823 – 1817/  هـ 1239 -1233 عام ثورة في ذروته بلغ

 .125 ،117 ،105،تاريخ،العباسي .فروخ آل مقبرة في دفن و ،م 1823 الثاني تشرين 20
  .338 ص ،م 1804/  هـ 1219 شعبان 5 ،6 نابلس) ش ،س( 2
 .337 ص، م 1805/  هـ 1220 أول ربيع 4 ،6 نابلس) ش ،س( 3
 .67 ،بيات 4
ـ  1219 شعبان 5 ،6 نابلس) ش ،س( .330 ص ،م1802/  هـ 1217 األولى جمادى 17 ،6 نابلس) ش ،س( 5 /  هـ

 .315 ص ،م 1805/  هـ 1220 أول ربيع 4 ،6 نابلس) ش ،س( .319 ص ،م 1804
ـ  1219 شعبان 5 ،6 نابلس) ش ،س( 6 ـ  1220 أول ربيـع  4 ،6 نـابلس ) ش ،س( .319 ص ،م 1804/  هـ /  هـ

 .315 ص ،م1805
 .319 ص ،م 1804/  هـ 1219 شعبان 5 ،6 نابلس) ش ،س( 7
 .330 ص ،م1802/  هـ 1217 األولى جمادى17 ،6 نابلس) ش ،س( 8
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  :1 )م 1831– 1799/  هـ1247 –1214( جنين سنجق متسلمو )2( جدول

  المتسلم الرقم
سنوات

  حكمه
  مالحظات

1-  
 يوسف

  الجرار

1214 – 

 هـ 1222

 /1799 –  

  م 1808

 كانـت . عشر التاسع القرن أوائل في نابلس جبل زعماء برزأ من

 ألول جنـين  على متسلماً عين. مشيخته مقر الحصينة صانور قلعة

 وفـاة  بعد جرار آل مشيخة تولى. م 1775/  هـ 1184 عام مرة

ـ  1188 عام في و. م 1772/  هـ 1186 عام والده  1774/  هـ

ـ  لقوات تصدى. مرة ألول نابلس متسلمية تولى  بونـابرت  ابليونن

 في لدوره نظراً و، عكا حصارها أثناء عامر ابن مرج في المرابطة

 لقـب  الثالـث  سـليم  السلطان عليه أنعم الفرنسية للقوات التصدي

  .م 1808/  هـ 1222 عام توفي، البر سلطان

2-  

 بن أحمد

 يوسف

  الجرار

1222 – 

 هـ 1235

 /1808 – 

  م 1820

 التاسـع  القرن من الثاني العقد يف البارزين نابلس جبل مشايخ أحد

 والـده  وفـاة  بعد نابلس و جنين في جرار آل زعامة ورث. عشر

 آل ضـد  النمر آل حلفاؤه و طويالً صراعاً خاض. الجرار يوسف

  . م 1820/  هـ 1235 عام توفي. طوقان موسى بزعامة طوقان

3-  

 اهللا عبد

 بن

 يوسف

  جرار

1235– 

 هـ 1247

 /1820 – 

  م 1831

 1235 عام جنين متسلمية تولى. الجرار يوسف للشيخ لثالثا االبن

ـ  1247عـام  حتى فيها استمر و م، 1820/  هـ ، م1831/  هـ

 اهللا عبد سلطة على تمرد. م 1828 هـ 1244 عام نابلس ومتسلمية

 إعالن إلى أدى مما، له الطاعة بإعالن يسارع لم و، الخزندار باشا

، هدمها و صانور قلعة لهاحتال و، جرار آل على الحرب عكا والي

 1247 عام جنين متسلمية إلى أعيد. أسيراً الجرار اهللا عبد ووقوع

 باشا علي محمد جيش بزحف عكا والي سمع حينما م 1831/  هـ

 ديـر  معركـة  في اشترك و، المصري الحكم على ثار، الشام إلى

 هو فيها هزم أنه إال، م 1834/  هـ 1250طولكرم قرب الغصون

 وأرسل عليه القبض ألقي و، األردن جنوب الكرك إلى فر ،وحلفاؤه

  .2 العام نفس في فيها وأعدم، دمشق إلى

  
                                           

 ،م 1986 ،هـ 1406 ،ط. د ،فلسطين ،القدس ،العربية الدراسات جمعية ،م 1918-1800 فلسطين أعالم: عادل ،مناع 1

 إلعالميـة ا للخـدمات  الهادي عبد مؤسسة ،عام 900 في ريفها و نابلس مدينة أعالم تراجم نبال: الخماش .74 ،71 ص

 . 133 ،132 ص ،ط. د ،ت. د األردن ،عمان ،والتجارية
  .133 ،132 ص تراجم، :الخماش .74 ،71 ص ،أعالم: مناع 2
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 فـي  عشـر  التاسع القرن من األول الثلث طوال المتسلم بمنصب 1جرار عائلة احتفظت

 هـذا  فـي  3جـرار  آغـا  يوسف عين عشر التاسع القرن أوائل وفي .2منازع بال جنين سنجق

 مكانته 5اهللا وعبد 4أحمد ابناه ورث وفاته وبعد ،نابلس متسلميةاًأحيان إليه تضاف وكانت المنصب

 متسـلمية  شأن في جرار آل نافسوا قد طوقان آل كان وإذا. 6وجنين نابلس سنجقي في ومناصبه

 متسـلمية  على حافظوا جرار آل أن إال طوقان موسى حكم أيام أعوام لعدة احتكروها بل نابلس

   .7م1831/هـ 1247 صريةالم الحملة حتى جنين

   النواحي شيوخ -2

 النحـو  على كانت .جنين مدينة مركزها نواح أربع الدراسة فترة خالل جنين لواء تبعت

   :التالي

  . 9اللواء غرب أقصى وتقع 8الغربية الشعراوية ناحية - 1

                                           
 الجغرافي اإلقليم مناطق إحدى هي و ،عشر التاسع القرن أوائل في جنين حول الواقعة الجبلية المنطقة مشايخ :جرار آل 1

 أصولهم ترجع ،الحصينة صانور قلعة مركزهم ،اًجنوب القدس وجبال شماالً عامر ابن مرج بين الممتد نابلس جبل المسمى

 أصـبح  ما سرعان الذي زبن شيخهم بقيادة عامر ابن مرج إلى األردن،هاجرت شرقي البلقاء قبائل من الشقران قبيلة إلى

 زعامات مع اًمرير اًصراع ضتخا ،المصري الحكم حتى اللجون لواء في المتسلم بمنصب العائلة احتفظت للجون، اًأمير

 ظـاهر : معمـر  توفيق ،المحامي .130 ص ،1ج ،تاريخ النمر، .اإلقليم هذا زعامة حول طوقان آل وخاصة ،نابلس جبل

   .117 ص ،5جبالدنا،  ،الدباغ.62 ص، م 1979، هـ 1400،فلسطين ،الناصرة ،الحكيم اوفست دار ،العمر
 .59 ،58 ص لواء ،مناع 2
  .315 ،م 1806/  هـ 1221 أول ربيع 4 ،6 نابلس )ش ،س( 3
  .316 ص ،م 1804/  هـ 1219 شعبان 5 ،6 نابلس )ش ،س( 4
ـ  1245 ثاني ربيع 1 ،8 نابلس )ش ،س( .343 ص ،1828 / هـ 1244 األولى جمادى19 ،8 نابلس )ش ،س( 5 /  هـ

 .416ص ،م 1830/  هـ 1246 ثاني ربيع 9 ،9 نابلس )ش ،س. (279 ص ،م 1829
 .59 ص لواء ،عمنا 6
 .59 ص ،م. ن 7
 .185 ،175 ص ،2،جتاريخ ،النمر 8
 . 61 ،صتاريخ ،الراميني 9
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   1الغربية الشعراوية ناحية تمثل خريطة

   :2الشرقية الشعراوية ناحية - 2

  
  3 الشرقية الشعراوية يةناح تمثل خريطة

 وقـد  .السالفة العصور في الديار هذه في نزلت التي القبيلة إلى بذلك دعيت:4حارثة بالد - 3

 مدينـة  وكانت، الدراسة  فترة قبل جنين لواء حكموا الذين الحارثيون األمراء منها ظهر

  . 5م1670–1601/هـ 1088–1010 عام من لزعامتهم اًمركز جنين

                                           
 118 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ 1
  .183 ص ،2 ،ج2ج ،تاريخ ،النمر 2
 .73 ص ،5 ،مجبالدنا ،الدباغ 3
  .354 ص ،م 1799/  هـ 1214 القعدة ذو 1 ،6 نابلس )ش س،( 4
 .108 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ 5
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   1حارثة بالد ةناحي تمثل خريطة

  .جرار آل تتبع كانت التي القرى تشمل :الجرار مشاريق -4

  
  2الجرار مشاريق ناحية تمثل خريطة

 عشـر  التاسع القرن من األول النصف في جنين سنجق نواحي من ناحية كل على كان 

 فـروة  أو عبـاءة  يلبسه الوالي وكان. 3فيها المتنفذة األسر من كان ما وعادة. الوالي يعينه شيخ

 علـى  ما بتسديد يقوم أن بعد تعيينه تجديد يتم كان ما اًغالب لكن واحدة لسنة ويعين .4تعيينه عقب

  .5الضرائب من ناحيته

                                           
 .116 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ 1
  .117 ص ،5 مج ،م. ن 2
 .65 ،64 ،صتاريخ ،الراميني 3
 .65 ص ،تاريخ،الراميني .184 ص ،2ج ،تاريخ ،النمر 4
 .31 ،صتاريخ ،العباسي 5
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 للدولـة  وعسـكرية  واقتصادية اجتماعية خدمات اإلقطاع نظام وفق النواحي شيوخ قدم

 مقابل نواحيهم سكان لىع المترتبة الضرائب جباية أبرزها كان معينة اقطاعية الشيخ منح مقابل

 ،وبضـائع  عينيـة  مسـاعدات  إلى باإلضافة .جبوها التي األموال قيمة من%  3 على الحصول

 عبـر  المسـافرين  أمن على بالحفاظ يقوموا أن عليهم كان كما ،منها ليعتاشوا قرى منحوا وربما

 أساس على بينهم العدل وإقامة ،كافة األهالي دعاوى في والنظر ،1نواحيهم في العابرة الطرقات

 خـدمات  أي وأداء ،2للسـكان  الدولة عن الصادرة واألوامر المراسيم وتبليغ ،اإلسالمية الشريعة

  .4نواحيهم حدود داخل لكن المتسلم عمل يشبه عملهم وكان ،3منهم تطلب

 ليشكلوا ،الرجال جندوا و ،السلطة بين و نواحيهم سكان بين وسطاء النواحي شيوخ شكل

 بعـض  حـل  فـي  عليهم يعتمدون دمشق والة كان ما اًوكثير ،5الضرورة عند حةمسل قوة منهم

. 7مـنهم  المتسـلمين  تعيين يتم كان ما اًوغالب ،6جنين لواء في العشائرية والمعضالت ،النزاعات

 جنوهـا  التي العوائد إلى باإلضافة ،الزراعية أراضيهم من مواردهم على اًاقتصادي اعتمدوا كما

 النواحي شيوخ من برزت التي األسماء أشهر ومن .للضرائب كجباة الدولة خدمة في عملهم من

  .9عرابة قرية في 8الهادي عبد حسين الشيخ

                                           
 .31 ،صتاريخ ،العباسي 1
 .64 ،صتاريخ ،الراميني 2
 .65 ص ،تاريخ،الراميني .184 ص ،2ج ،تاريخ ،النمر 3
 .31 ،صتاريخ،العباسي 4
 .64 ص ،تاريخ،الراميني 5
 . 236 ،أعالم ،مناع 6
 ،1ط، م.د، د. د ،م 1917 – 1794، العثمـاني  العهـد  فـي  المحلي الحكم ومؤسسات الفلسطينيون: محمود ،النمورة 7

 . 191 ص ،م 1994 هـ، 1414
 بكـر  أبـو  الهادي عبد أبيه عن ورث ،ارزينالب جنين لواء شيوخ من وشيخ ،الهادي عبد آل زعيم :الهادي عبد حسين 8

 اسـتغل  ،نابلس و جنين لواء في جرار آل مكانة ورث حتى اًتدريجي المنطقة في نفوذه وسع ،جنين في عرابة قرية مشيخة

 مقدمة في عائلته أصبحت حنى ،الجديد الحكم مع ليتحالف ،م 1831/  هـ 1247 الشام على المصرية الحملة قدوم فرصة

 شـعبان  مـن  األول فـي  توفي ،المصري العهد في صيدا والية مدير منصب تقلد ،فلسطين شمال في اإلقطاعية العائالت

 .264 ،262 ص ،أعالم ،مناع .م1837 عام من األول تشرين أواخر/  هـ 1253
 .64 ص ،تاريخ،الراميني - 9
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  القرى شيوخ -3

 قريـة  كل رأس على وكان. العثماني اإلداري التنظيم في إدارية وحدة أصغر القرية تعد

ً  بناء اختياره يتم كان حيث .احيةالن شيخ و المتسلم يعينه محلي شيخ عشر التاسع القرن بداية في

 فـي  المشـاكل  حـل  عاتقة على الملقاة المهام ومن ،قريته في المرموقة االجتماعية مكانته على

  .1المتبعة األصول حسب عليها المترتبة الضرائب وجمع ،القرية

   السنجق كاتب -4

 المتعلقـة  المحاسـبة  مهمـة  إلـى  إضافة ،المتسلم ديوان في الكتابة بمهمة يقوم موظف

 ،الميـري  ضـرائب  مـن  السـنجق  خزينـة  إيرادات وكتابة ،2الضرائب وجباية ،بالمصاريف

 أن المالحـظ  ومـن . 3المناسب الوقت في الوالية ديوان إلى وتوريدها ،جبايتها على واإلشراف

 فتـرة  خـالل  ونـابلس  جنـين  سنجقي في المهمة هذه على سيطروا قد السامرية الطائفة أبناء

  . 5السامري يوسف جنين سنجق كاتب منهم عرف دوق ،4الدراسة

  القضائي الجهاز – ب

   الشرعي النائب

 القضـائي  السلك أفراد تمتع حيث ،العثمانية الدولة في الهامة المناصب من القضاء يعد

 واألجهزة األهالي باحترام أعضاؤه حظي كما ،المنطقة في الحاكم مرتبة بعد تأتي رفيعة بمرتبة

 فـي  يليـه  وكان. العثمانية الدولة في القضائي السلك عمل على اإلسالم شيخ أشرف. 6الرسمية

 بقاضـي  الشـام  بالد ارتبطت وقد ،الرومللي عسكر وقاضي ،األناضول عسكر قاضي األهمية

                                           
  .66 ص ،تاريخ ،الراميني .184 ،2 ج ،تاريخ النمر، 1
  .73 ص ،لواء ،مناع 2
  .345 ،م 1797/  هـ 1212 األولى جمادى 25 ،6 نابلس) ش ،س( 3
ـ  1221 أول ربيع 12، 6 نابلس) ش ،س( .345 ،م 1797/  هـ 1212 األولى جمادى 25 ،6 نابلس) ش ،س( 4 /  هـ

  .73 ص ،لواء ،مناع .305 ص ،م 1806
  .290 ص ،تاريخ،العورة 5
 لكتابـة  العليـا  اللجنة ،م 1818/  1516 - هـ 1337/  922 العثماني العهد في األردن شرق تاريخ ،هند ،الشعر أبو 6

  .235 ص ،م 2001 ،هـ 1422، ط. د ،األردن ،عمان ،األردن تاريخ
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 القضاء منصب لتقلد المناسبة الشروط فيهم تتوفر من يعين بدوره كان الذي ،1األناضول عسكر

 عـن  تصدر تعيينهم كتب وكانت .والقدس وحلب، ،كدمشق الكبرى األربع الشام اياالت مدن في

 جنـين  سنجق تبع 2الوالية مدن بقية في عنهم ينوبون من بتعيين يقومون هؤالء وكان. العاصمة

 مدن بقية في عنهم ينوبون من بتعيين يقومون هؤالء وكان 3الشرع نائب إلى الدراسة فترة خالل

 الخصومات في الفصل صالحية الشرعي القاضي منحت لدولةا أن من الرغم على لكن ،4الوالية

 يلجـأون  كـانوا  ما اًوغالب ،المحكمة إلى الذهاب من يتحرجون كانوا السكان أن إال الخصومات

  .5بينهم الخصومات لفض مناطقهم لزعماء

 تتبـع  كانت التي نابلس مدينة في 6الشرع نائب إلى الدراسة فترة خالل جنين سنجق تبع

 في له نائب تعيين صالحية نابلس قاضي يخول القدس قاضي كان و. لقدسا قاضي إلى بدورها

 ،7الحنفي المذهب على يكونوا أن :منها شروط عدة الشرع نواب في تتوفر أن يجب كان .جنين
                                           

 ،)502 – 501 ص( ،م 1948 ،هـ 1368 ،41 مج ،المشرق مجلة ،سوريا و لبنان في فوليني مع ،غصوب ،يوسف 1

  .20 ص ،بشير ،رستم .39 ص ،الراميني .512 ص
  . 20 ص ،بشير ،رستم 2
 القـرى  أو ،الصـغيرة  المدن تشمل اختصاصاته كانت ،العثماني القضائي السلم درجات أدنى تمثل وظيفته :الشرع نائب 3

 ،1 ط ،مصـر  ،القـاهرة  ،اإلنسانية والبحوث للدراسات عين ،الحديث العرب تاريخ في دراسات ،صالح ،هريدي .الكبيرة

 .28 ص، م 2004 ،هـ 1424
 . 20 ص ،بشير ،ستمر 4
 ،والسياسـي  االجتمـاعي  و االقتصـادي  التطور حول 1882 – 1856 فلسطين في جذرية تحوالت ،الكسندر ،شولش 5

 .212 ص ،1990 ،هـ 1410 ،2 ط ،م.د ،الهدى دار ،العسلي كامل ترجمة
 القـرى  أو ،الصـغيرة  المدن تشمل اختصاصاته كانت ،العثماني القضائي السلم درجات أدنى تمثل وظيفته :الشرع نائب 6

 ،1 ط ،مصـر  ،القـاهرة  ،اإلنسانية والبحوث للدراسات عين ،الحديث العرب تاريخ في دراسات ،صالح ،هريدي .الكبيرة

 .28 ص، م 2004 ،هـ 1424
 ،م 1801/  هـ 1216 رجب 1 ،6 نابلس) ش ،س( .41 ص ،م 1799/  هـ 1214 أول ربيع 7 ،6 نابلس) ش ،س( 7

 هـ 1216 شوال 15 ،6 نابلس) ش ،س( .168 ص ،م 1803/  هـ 1218 صفر 15 ،6 نابلس )ش ،س. (135 ص ،م

 رمضـان  1 ،6 نابلس) ش ،س( .135 ص ،م 1801/  هـ 1216 رجب 1 ،6 نابلس) ش ،س( .141 ص ،م 1801/ 

 نـابلس ) ش ،س(. 157 ص ،م 1808/  هـ 1223 القعدة ذو 2 ،7 نابلس) ش ،س( .226 ص ،م 1805/  هـ 1220

ـ  1228 القعـدة  ذو 1 ،7 نابلس) ش ،س( .36 ص ،م 1810/  هـ 1225 سنة محرم 5 ،7  .157 ص ،م 1813/  هـ

 ،م 1817/  هـ 1233 رمضان 9 ،8 نابلس) ش ،س( .21 ص ،م 1816/  هـ 1232 رمضان 1 ،8 نابلس) ش ،س(

 1239 األول ربيـع  1 ،8 نـابلس ) ش ،س( .194 ص ،م 1821/  هـ 1237 شعبان 15 ،8 نابلس) ش ،س( .58 ص

 ربيـع  1 ،8 نابلس) ش ،س( .259 ص ،م 1824/  1240 أول ربيع 8 ،8 نابلس) ش ،س( .230 ص ،م 1823/  هـ

 9 نابلس) ش ،س( .337 ،م 1828/  هـ 1244 أول ربيع 1 8 نابلس) ش ،س( .279 ص ،م 1825/  هـ 1241 أول

 .142 ص لواء ،مناع .67 ص ،م 1831 هـ 1247 الحجة ذو 1
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 حامـد  تعيـين  مرسـوم  مـن  اتضح كما. 1والصالح واالستقامة، ،التقوى أهل من يكونوا وأن

  .2م1803/هـ1218 سنة البسطامي

 أحكـام  أسـاس  علـى  النـاس  بين الخالفات في الفصل مسؤولية الشرعي لنائبا تولى

 على الشرعيين األوصياء وتعيين ،المحكمة عن تصدر التي المعامالت وختم .اإلسالمية الشريعة

 ألحكـام  اًاسـتناد  مستحقيها على التركات وتقسيم ،الفتيات من له ولي ال من وتزويج ،القاصرين

   .3اإلسالم في المواريث

 يستمع المحكمة في اًمنفرد يجلس النائب كان فقد ،بالبساطة الفترة هذه في القضاء اتصف

 مبنـى  فكان ،القضايا في الفصل مكان أما .4القضية في محام يتدخل أن دون ويناقشهم ،للشهود

 بسـرعة  اتصف كما. للجميع اًمفتوح بابه كان الذي ،القاضي بيت األحيان بعض وفي. المحكمة

 القاضـي  وكـان . واحدة جلسة في وينفذه ،الحكم يصدر القاضي كان حيث ،القضايا يف الفصل

 رواتـب  ونوابهم للقضاة العثمانية الدولة تخصص لم كما. 5الحكم وينفذ المتخاصمين بين يقضي

 فـي  المتخاصـمين  من يأخذونها كانوا التي الرسوم على يعتمدون كانوا بل ،عملهم على معينة

  .6الضرائب من قسم إلى باإلضافة ليهمع المعروضة القضايا

                                           
 ،م 1803/  1218 رجـب  18 ،6 نابلس) ش ،س. (176ص ،م 1803/  1218 األولى جمادى 1 ،6 نابلس )ش ،س( 1

  .9 ص ،م 1808 هـ القعدة1223 ذو 2 ،7 نابلس) ش ،س( .180 ص
 . 176 ص ،م 1803/  هـ 1218 اآلخرة جمادى1 ،6 نابلس) ش ،س( 2
ـ  1216 رجب 1 ،6 نابلس )ش ،س( .41 ص ،م 1799/  هـ 1214 أول ربيع7 ،6 نابلس) ش ،س( 3  ،م 1801/  هـ

  . 168 ص ،م 1803/  هـ 1218 صفر 15 ،6 نابلس) ش ،س. (135 ص ،م

ـ  1216 رجـب 1 ،6 نابلس) ش ،س( .141 ص ،م 1801/  هـ 1216 شوال 15 ،6 نابلس) ش ،س(  ،م 1801/  هـ

 هـ 1223 لقعدةا ذو 2 ،7 نابلس) ش ،س( .226 ص ،م 1805/  هـ 1220 رمضان 1 ،6 نابلس) ش ،س( .135 ص

ـ  1225 سنة محرم 5 ،7 نابلس) ش ،س(. 157 ص ،م 1808/   ذو 1 ،7 نـابلس ) ش ،س( .36 ص ،م 1810/  هـ

 نابلس) ش ،س( .21 ص ،م 1816/  هـ 1232رمضان 1 ،8 نابلس) ش ،س( .157 ص ،م 1813/  هـ 1228 القعدة

  .194 ص ،م 1821/  هـ 1237 شعبان 15 ،8 نابلس) ش ،س( .58 ص ،م 1817/  هـ 1233 رمضان 9 ،8
 ،دمشـق  ،دمشـق  جامعة مطبعة ،1918 – 1500 الحديث العرب تاريخ: الكريم عبد ،غرايبة .512 ص ،مع ،غصوب 4

  .123 ص ،2ج ،تاريخ ،النمر .83 ص ،م 1960 ،هـ 1380 ،ط.د ،سوريا
 . 111 ،اإلدارة ،عوض 5
 .20 ص ،بشير ،رستم .45 ،صتاريخ ،نيالرامي .122 ص ،2ج ،أحوال النمر، .3 ص ،تاريخ ،غرايبة 6
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ـ  1247 – 1214 جنـين  و نابلس قضائي في الشرع نواب أسماء )3( جدول  – 1799/  هـ

   :م 1831

  تعيينه مدة التاريخ االسم الرقم

1-  
 محمود حامد

  بسطامي

ـ  1214األول ربيع 1  محـرم  1 - 1 م 1799/  هـ

  2 م 1801/  هـ 1216
  أشهر 10

2-  
 أسعد محمد

  العلمي

ـ  1216 محرم 1  األول ربيـع  1 - م 1801/  هـ

  3 م 1801/  هـ 1216
  شهور 6

3-  

  

 محمود حامد

  بسطامي

 1216 شـوال  15-4 م 1801/  هـ 1216 رجب 1

  5 م 1801/  هـ
 شهور 3

  ونصف

4-  

  

 أسعد محمد

  العلمي

ــوال 15 ـــ 1216 ش ــفر 15 -6 م 1801/  ه  ص

  7م 1803/  هـ1218
  شهراً 15

5-  
 محمود حامد

  يبسطام

  اآلخرة جمادى 1 -8 م 1803/  هـ1218 صفر 15

  9 م 1803/  هـ 1218 

 شهور 5

  يوم 17و

6-  
 فتح محمد

  الدقاق اهللا

ـ  1218 رجب 18   أول ربيـع  1 -10 م1803/  هـ

  11 م 1904/  هـ 1219
  شهور 10

7-  
 محمود حامد

  بسطامي

ـ  1219 أول ربيع 1  محـرم  1 -12 م 1904/  هـ

  13 م 1805/  هـ 1220
  شهور 10

                                           
 .41 ص ،م 1799/  هـ 1214 أول ربيع 7 ،6 نابلس) ش ،س( 1
  .110 ص ،م 1801/  هـ 1216 محرم 6،1 نابلس) ش ،س( 2
  .139 ص ،م 1801/  هـ 1216 أول ربيع ،6 نابلس) ش ،س( 3
  .135 ص ،م 1801/  هـ 1216 رجب 1 ،6 نابلس) ش ،س( 4
  .141 ص ،م 1801/  هـ 1216 شوال 15 ،6 نابلس) ش ،س( 5
  .141 ص ،م 1801/  هـ 1216 شوال 15 ،6 نابلس) ش ،س( 6
  .168 ص ،م 1803/  هـ1218 صفر 15 ،6 نابلس) ش ،س( 7
  .168 ص ،م 1803/  هـ1218 صفر 15 ،6 نابلس) ش ،س( 8
 .176 ص ،م 1803/  هـ 1218 اآلخرة جمادى 1 ،6 نابلس) ش ،س( 9

 .180 ص ،م 1803/  هـ 1218 رجب 18 ،6 ابلسن) ش ،س( 10
 .199 ص ،م 1904/  هـ 1219 أول ربيع 1 ،6 نابلس) ش ،س( 11
 .199 ص ،م 1904/  هـ 1219 أول ربيع 1 ،6 نابلس) ش ،س( 12
 .10 ص ،م 1805/  هـ 1220 محرم 1 ،6 نابلس) ش ،س( 13
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8-  
 موسى محمد

  التميمي

ــرم 1 ـــ 1220 مح ــادى 1 -1 م 1805/  ه  جم

  2م 1805/  هـ 1220اآلخرة

  شهور 6

  

9-  
 محمود حامد

  بسطامي

 شـعبان  1 - م 1805/  هـ 1220اآلخرة جمادى 1

  3 م 1808/  هـ 1223
  شهر 23

10 -  
 حسين

  الخالدي

ـ  1223 شعبان 1  القعـدة  ذي 2 -4 م 1808/  هـ

  5 م 1808/  هـ 1223
  شهور 3

11 -  
 مصطفى

  الخماش

 1225 محرم 5 - م 1808/  هـ 1223 القعدة ذي 2

  6م 1810/  هـ
  شهراً 15

12 -  
 محمود حامد

  بسطامي

ـ  1225 محرم 5  الثـاني  ربيـع  1-7م 1810/  هـ

  م 1810/  هـ 1226

 سنوات 3

  وشهر

13 -  
 مصطفى

  الخماش

 1237 شعبان 15 -18118/  هـ 1227 الحجة ذو 1

  سنوات 9  9 م 1821/  هـ 1237

                                           
 .10 ص ،م 1805/  هـ 1220 محرم 1 ،6 نابلس) ش ،س( 1
  .207 ص ،م1805/  هـ 1220 اآلخرة جمادى 1 ،6 ابلسن) ش ،س( 2
/  هـ1222 الثاني ربيع 1 ،6 نابلس) ش ،س( .207 ص ،م1805/  هـ 1220 اآلخرة جمادى 1 ،6 نابلس) ش ،س( 3

  .1 ص ،م 1808/  هـ 1223 شعبان 1 ،7 نابلس) ش ،س( .278 ص ،م 1807/ 
  .1 ص ،م 1808/  هـ 1223 شعبان 1 ،7 نابلس) ش ،س( 4
  .9 ص ،م 1808/  هـ 1223 القعدة ذو 2 ،7 نابلس) ش ،س( 5
 ،م 1809/ هـ 1224 ثاني ربيع 1 ،7 نابلس) ش ،س .9 ص ،م 1808/  هـ 1223 القعدة ذو 2 ،7 نابلس) ش ،س( 6

 .36 ص ،م 1810/  هـ 1225 محرم 5 ،7 نابلس) ش ،س. (26 ص ،م
ـ  1225 الثـاني  ربيـع  1 ،7 نـابلس ) ش ،س( .36 ص ،م 1810/  هـ 1225 محرم 5 ،7 نابلس) ش ،س( 7 /  هـ

  .77 ص م 1811/  هـ 1226 ثاني ربيع 1 ،7 نابلس) ش ،س( .41 ص ،م1810
 ،م 1812 ،م 1227 الحجـة  ذو1 ،7 نابلس) ش ،س( .119 ص ،م 1812 ،م 1227 الحجة ذو 1 ،7 نابلس) ش ،س(  8

 هـ 1228 القعدة ذو 1 ،7 نابلس) ش ،س( .142 ص ،م1810/ هـ 1225 ثاني ربيع 1 ،7 نابلس) ش ،س( .119 ص

 رمضـان  1 ،7 نابلس) ش ،س( .189 ص ،م 1813/  هـ 1229 شعبان 1 ،7 نابلس) ش ،س( .157 ص ،م 1812/ 

 1 ،8 نابلس) ش ،س( .287 ص ،م 1815/  م 1231 رمضان 1 ،7 نابلس) ش ،س .)247 ص ،م1814/  هـ 1230

 .21 ص ،م 1816/  1232 رمضان

ـ  1234 رمضان1 ،8 نابلس) ش ،س( .58 ص ،م 1217/  هـ 1233 رمضان 9، 8 نابلس) ش ،س(  ،م 1218/  هـ

ـ  1236 ر ا ،8 نابلس) ش ،س( .116 ص ،م 1819/  هـ1235 رمضان1 ،8 نابلس) ش ،س( .86 ص  1820/  هـ

 .143 ص ،محرم
  .194 ص ،م 1821/  هـ 1237 شعبان 15 ،8 نابلس) ش ،س( 9
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14 -  
 موسى محمد

  التميمي

ـ  1237 شعبان 15  رمضـان  1 -1 م 1821/  هـ

  2 م 1823/ هـ 1239
  شهور 9 سنة

15 -  

 مصطفى

 الواحد عبد

  خماش

 الحجــة ذو 1 - م 1823/ هـــ 1239 رمضــان 1

  3 م1831/  هـ 1247
 9و سنوات 5

  شهور

 مدة تزد لم النواب فغالبية .قصيرة لفترة مناصبهم جنين و نابلس في الشرع نواب شغل

. 4مـرات  عـدة  المنصـب  منهم الواحد يتولى وقد ،السنة يكمل لم من ومنهم ،سنتين عن نيابتهم

 :وهما ،الدراسة فترة خالل طويلة لفترة منصبهما رأس على يبقيا أن استطاعا نائبين أن ويالحظ

 فتـرات  على سنوات ست ولمدة ،مرة عشر ألحد المنصب شغل الذي البسطامي محمودال حامد

  . 5متقطعة

 متصلة سنوات تسع منها سنة عشرة ثماني لمدة المنصب تولى الذي الخماش ومصطفى

 عام الحجة ذي من واألول م1812/  هـ1228 عام الثاني ربيع من األول بين الممتدة الفترة في

                                           
 1823/  هـ 1239 أول ربيع ا ،8 نابلس) ش ،س( .194 ص ،م 1821/  هـ 1237 شعبان 15 ،8 نابلس) ش ،س( 1

 .230 ص ،م 1823
 .235 ص ،م 1823/ هـ 1239 رمضان 1 ،8 نابلس) ش ،س( 2
ـ  1240 أول ربيع1 ،8 نابلس) ش ،س( .235 ص ،م 1823/ هـ 1239 رمضان 1 ،8 نابلس) ش ،س( 3  1824/ هـ

  .279 ص ،م 1825/  هـ 1241 أول ربيع 1 ،8 نابلس) ش ،س( .259 ص ،م

 1828/  هـ 1244 أول ربيع1 ،8 نابلس) ش ،س( .293 ص ،م 1827 / هـ 1243 أول ربيع 1 ،8 نابلس) ش ،س(

   .337 ص ،م 1829/  هـ 1245 رمضان 1 ،8 نابلس) ش ،س( .337 ص ،م

 ،م 1831/  هـ 1247 رمضان 15 ،9 نابلس) ش ،س( .261 ص، م 1830/ هـ1246 شوال 23 ،8 نابلس) ش ،س(

 .67 ص ،م 1831/  هـ 1247 الحجة ذو 1 ،9 نابلس) ش ،س( .34 ص
 .37 ،صتاريخ ،الراميني 4
 ،م 1801/  هـ 1216 رجب 1 ،6 نابلس) ش ،س. (41 ص ،م 1799/  هـ 1214 أول ربيع 7 ،6 نابلس) ش ،س( 5

 اآلخـرة  جمـادى  1 ،6 نـابلس ) ش ،س( .168 ص ،م 1803/  هـ1218 صفر 15 ،6 نابلس) ش ،س( .135 ص ،م

 نـابلس ) ش ،س( .199 ص ،م 1904/  هـ 1219 أول ربيع 1 ،6 نابلس) ش ،س( .176 ص ،م 1803/  هـ 1218

 .226 ص ،م 1805/  هـ 1220 رمضان 1 ،6 نابلس) ش ،س( .207 ص ،م1805/  هـ 1220 اآلخرة جمادى 1 ،6

 ،م 1810/  هـ 1225 محرم 5 ،7 ابلسن) ش ،س( .278 ص ،م 1807/  هـ 1222 ثاني ربيع 1 ،6 نابلس) ش ،س(

 هـ 1226 ثاني ربيع 1 ،7 نابلس) ش ،س( .41 ص ،م 1810 هـ/  1225 ثاني ربيع 1 ،7 نابلس) ش ،س( .36 ص

 .77 ص ،م 1811/ 
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 كعائلـة  نـابلس  مدينـة  عـائالت  من الشرع نواب معظم وكان .1م1831-1811/هـ 1247

   .2وخماش ،البسطامي

   المفتي

 فتـوى  إلى تحتاج التي القضائية المسائل بعض في المفتي على يعتمد الشرع نائب كان

. النائب أمام المطروحة القضايا في الفصل يتم كان جوابه على وبناء .1لحساسيتها نظراً شرعية

 لهذا واألهلية واللياقة ،والدين ،والخلق ،الفضل أهل من يكون أن اإلفتاء يتولى فيمن اشترط كما

 علـى  اًأجـر  يتقاضـى  المفتي يكن ولم .3حياته طوال منصبه في يظل المفتي وكان .المنصب

  .4عمله

  الشرع كاتب

 ،الجلسـات  تدوين في عمله على النائب اعتمد حيث. 5المحكمة في المهمة الوظائف من

 تالفـي  من تمكنه بطريقة بها يكلف كان التي القانونية النصوص كتابة على يدرب تبالكا وكان

                                           
ـ  1224 ثاني ربيع 1 ،7 نابلس) ش ،س( .9 ص ،م 1808/  هـ 1223 القعدة ذو 2 ،7 نابلس) ش ،س( 1  1809/ هـ

ـ  1225 ثـاني  ربيـع  1 ،7 نـابلس ) ش ،س( .119 ص ،م 1227 الحجـة  ذو 1 ،7 بلسنا) ش ،س( .26 ص ،م  هـ

  .142 ص ،م1810/

ـ  1229 شعبان 1 ،7 نابلس) ش ،س( .157 ص ،م 1812/  هـ 1228 القعدة ذو 1 ،7 نابلس) ش ،س(   1813/  هـ

 م 1231 انرمض 1 ،7 نابلس) ش ،س .)247 ص ،م1814/  هـ 1230 رمضان 1 ،7 نابلس) ش ،س( .189 ص ،م

 رمضـان  9، 8 نـابلس ) ش ،س( .21 ص ،م 1816/  1232 رمضـان  1 ،8 نابلس) ش ،س( .287 ص ،م 1815/ 

 1 ،8 نابلس) ش ،س( .86 ص ،م 1218/  هـ 1234 رمضان 1 ،8 نابلس) ش ،س( .58 ص ،م 1217/  هـ 1233

ـ  1236 ثاني ربيع ا ،8 نابلس) ش ،س( .116 ص ،م 1819/  هـ1235 رمضان ) ش ،س( .143 ص ،م 1820/  هـ

ـ  1240 أول ربيـع  1 ،8 نـابلس ) ش ،س( .235 ص ،م 1823/ هـ 1239 رمضان 1 ،8 نابلس  ص ،م 1824/ هـ

 / هـ 1243 أول ربيع 1 ،8 نابلس) ش ،س( .279 ص ،م 1825/  هـ 1241 أول ربيع 1 ،8 نابلس) ش ،س( .259

 رمضان 1 ،8 نابلس) ش ،س( .337 ص ،م 1828/  هـ 1244 أول ربيع 1 ،8 نابلس) ش ،س( .293 ص ،م 1827

 ،9 نـابلس ) ش ،س( .261 ص، م 1830/ هـ1246 شوال 23 ،8 نابلس) ش ،س( .337 ص ،م 1829/  هـ 1245

 .67 ص ،م 1831/  هـ 1247 الحجة ذو 1 ،9 نابلس) ش ،س(34.ص ،م 1831/  هـ 1247 رمضان 15
  .192 ص ،الفلسطينيون،النمورة 2
  .49 ،48 ص ،تاريخ ،الراميني 3
 .119 ص ،اإلدارة ،عوض .41 ص ،تاريخ،الراميني 4
 .235 ص ،تاريخ ،الشعر أبو .46 تاريخ،ص ،الراميني 5
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 ،المحكمـة  خـارج  القضايا في ،الشرع نائب وكيل بمهمة يقوم الكاتب وكان. 1نقص أو خلل أي

 اشترط .2قضية كل عن األهالي من رسوم عمله مقابل يتقاضى وكان. والحجج الدعاوي وتدوين

 واالسـتعداد  ،واالستقامة ،التدين من درجة على يكون أن المحكمة في تابةالك مهمة يتولى فيمن

  .3مهنته بأصول والمعرفة ،الوظيفة بهذه للعمل

  العسكري الجهاز -ج

   :4هي رئيسة أقسام ثالثة العثماني الجيش في عرفت

  اإلقطاعيون الجنود -1

 فـي  عهـدها  بداية في ةالعثماني الدولة عليهم اعتمدت ،الفرسان أو بالسباهية المعروفون

 علـى  معاشـهم  فـي  يعتمـدون  وكانوا. بيوتهم إلى انصرفوا القتال انتهى فإذا ،الحروب وقت

 المقـاتلين  مـن  مناسب وعدد ،أنفسهم تجهيز مقابل ،العثمانية الدولة لهم منحتها التي األراضي

  .للحرب

  : أنواع ثالثة إلى اإلقطاعات قسمت

 عن اإلقطاع من النوع هذا دخل يزيد ال .السباهية جنودلل أعطيت صغيرة اقطاعات :التيمار - 1

 .5 سنوياً أقجة 19999

                                           
  .465 ص ،1،جالدولة ،أوغلي 1
 .235 ص ،تاريخ ،الشعر أبو .46 ص ،تاريخ،الراميني 2
  .46 ص ،تاريخ،الراميني 3
 .102 ص م،. ن 4
 هـ 761 - 726( أورخان السلطان عهد في مرة ألول سكت ،الفضة من تضرب نتكا ،عثمانية نقد وحدة أول :األقجة 5

 الفضـة  مـن  مثقـال  أربعـة  وزنها بلغ ،الفاتح محمد السلطان عهد حتى ووزنها بقيمتها احتفظت ،)م 1359 – 1325/ 

 – 982( الثالث مراد السلطان عهد في لها قيمة أدنى بلغت حتى ذلك بعد تتدهور قيمتها بدأت لكن ،% 90 بنسبة الخالصة

 محمـد  ،البخيت. 181 ص ،عوض .عشر السابع القرن نهاية حتى المتداولة العملة ظلت )م 1595 – 1574 /هـ 1004

 ،1428 ،1 ط ،األردن ،عمـان  ،الثقافيـة  الـدائرة  ،الكبرى عمان أمانة ،)فلسطين( الشام بالد تاريخ في دراسات :عدنان

 .483 ص ،هـ 2007
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 .اًسنوي أقجة 99999 -19999 بين دخله يتراوح إقطاع :الزعامت - 2

 اإلقطـاع  من النوع هذا منح .أقجة ألف مئة عن اإلقطاع من النوع هذا دخل يزيد :الخاص - 3

 العاليـة  المناصب ألصحاب أعطي كما .إليهم المقربين و الحاكمة األسرة وأفراد ،للسالطين

   .1الوالي مثل

 آالف الثالثة عن إقطاعه إيرادّ  قل إذا للقتال نفسه يقدم أن إقطاع كل صاحب على كان

 إذا ،إضـافية  أقجـة  آالف ثالثة كل عن اًمسلح رجالً يقدم أن عليه كان ذلك عن زاد فإذا .أقجة

 ،2خـاص  أو زعامت إقطاعه كان إذا أقجة خمسمائة كل عن اًواحد اًجندي و .اًتيمار إقطاعه كان

 يخولـه  األمر كان بل ،له اًملك أصبحت األرض أن يعني ال إقطاع على العسكري حصول كان

  .3زراعتها على ليشرف بيده األرض تبقى و. الدولة لخزينة وتوريدها ،عليها المترتبة جباية حق

 جديـدة  طـرق  اسـتحداث  و ،النارية األسلحة انتشار بعد اإلقطاعيين الجنود أهمية قلت

 ال موقوفـة  إقطاعـات  إلى تشغر التي اإلقطاعات بتحويل الدولة بدأت لذلك .العسكري للتدريب

   .4 نقدية رواتب يتقاضى الذي النظامي بالجند باالهتمام بدأت و ،ألحد تمنح

  االنكشارية -2

ـ 759 – 727( أورخـان  العثماني السلطان زمن ظهرت عسكرية فرقة  – 1326 / هـ

. 5الدفشـرمة  المسـمى  التجنيـد  قـانون  طريق عن أفرادها على الحصول يتم كان ).م 1359

 اختيار أو جمع يعني الذي )دوشورمك ،دوشيرمك ،ديوشيرمك( فعل من مأخوذة كلمة والدفشرمة

                                           
 ،1916 – 1516 العثمـاني  العهد في العربي الوطن تاريخ: خليل إبراهيم ،أحمد .70 ،69 ص ،1 ج ،مقدمة ،غرايبة 1

  .73 ص ،ت.د ،ط.د ،العراق ،الموصل ،الموصل جامعة
 .70 ص ،1 ج ،مقدمة ،غرايبة 2
 .73 ،صتاريخ ،أحمد 3
 .71 ص ،1 ج ،مقدمة ،غرايبة 4
 .77 ص ،تاريخ ،أحمد .102 ص ،تاريخ،مينيالرا .76 ص ،1 ج ،مقدمة ،غرايبة .509 ص ،مع،غصوب 5
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 يقـوم  نظام وهو. 1لالنكشارية المخصصين األوالد وجمع ،الجيش جمع و المحاصيل، أو الثمار

 للدولـة  التابعـة  األوروبية الواليات) الرومللي( من المسيحيين الذكور األطفال خمس جمع على

 ضريبة أو "danaku Krvi" الدم ضريبة اسم العملية هذه على يطلق وكان .2البلقان في العثمانية

 ،وأصلهم، بأهلهم يذكرهم ما كل عن األطفال هؤالء فصل يتم وكان. 3األوالد ضريبة أو األنفس

 الفـرق  فـي  انخـراطهم  يتم كان ذلك بعد .صارمة وعسكرية ،إسالمية تنشئة وتنشئتهم ،ودينهم

  .4السلطانية القصور داخل الخدمة في أو ،العثمانية العسكرية

 )م1389–1360/هـ791–761( األول مراد العثماني السلطان عهد في الفكرة تطورت

 االسـتفادة  إلى الدعوات ظهرت عندها العسكر من إضافية أعداد تجنيد إلى الحاجة ظهرت حيث

   .5الحروب خالل األسر في يقعون الذين المسيحيين األوالد من

 يقـوم  كـان  الـذي  لالنكشارية التابع "عجمي أوجاق" العجم أوجاق إلى بهم يعهد وكان

  .6والكتابة القراءة وتعليمهم ،عسكرية إسالمية تربية بتربيتهم

 بعـد  ما في ولكن .أصولهم عن النظر بغض الداألو جمع عملية تتم كان األمر بداية في

   .7واألرمن ،والبلغار ،والبوسنيين ،كاأللبان القوميات بعض على الجمع عملية اقتصرت

 بالعسـكرية  إلحاقهم بهدف جمعهم يتم الذين األوالد في الصفات من عدد توفر يجب كان

 ،القامـة  قصار أو ،الصلعان أو البشعين من يكونوا ال أن يجب وكان .العاهات من خلوهم :منها

 للسـخرة  يتعرضون الذين األوالد االنكشارية في للخدمة يؤخذ لم كما .والبدناء ،القامة طوال أو

  . والمختونين ،المتزوجين واألوالد .الرعي يمارسون الذين أو ،الرعاة وأوالد، قراهم في

                                           
ـ  1411 ،1 ط ،األردن ،اربد ،التوزيع و للنشر قدسية ،األرناؤوط محمد ترجمة ،الدفشرمة حول ووثائق دراسات 1  ،هـ

 . 35 ص ،م 1991
 .78 ،77 ص ،تاريخ ،أحمد .102 ،صتاريخ ،الراميني .76 ص ،1 ج ،مقدمة ،غرايبة .509 ص،مع ،غصوب 2
  .35 ص ،دراسات 3
 .78 ،77 ،صتاريخ ،أحمد .102 ،صتاريخ ،الراميني .76 ص ،1 ج ،مقدمة ،غرايبة .509 ،صمع ،غصوب 4
 .36 ،35 ص ،دراسات 5
  .36 ،35 ص ،م. ن 6
  .ص 37 ،م .ن 7
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 أطفـال  ألن كبيـرة ال المدن وأوالد. 1القرى شيوخ أوالد هذه العسكرية الخدمة من عفي

 آبـاؤهم  يعمل الذين اليهود وأوالد ،األكراد و العرب أوالد أعفي كما .كجنود يصلحون ال المدن

 وأوالد .األكـراد  و والجـورجيين  األتراك مع مختلط بشكل عاشوا الذين واألوالد .التجارة في

  .2غارياوهن كرواتيا وأوالد ،الصغرى آسيا في وأرضروم كارمان بين الممتدة المناطق

 مـنهم  واحد لكل تدفع أن لإلنكشارية أبنائها من جزء يؤخذ التي القرية أهالي على كان

 ).بدلي كبود( المعطف بدل أو )بها خلعة( أو الخلعة ثمن ضريبة اسم عليها يطلق اللباس ضريبة

 هـذه  أمـوال  من وخارجية داخلية ومالبس واألصفر األحمر الجوخ من معطف تفصيل يتم كان

 .4استانبول يصلوا حتى حالقتهم أجور تدفع أن القرية على كان كما. 3منهم جندي لكل بةالضري

 يمرون التي القرى أهالي على تقع فكانت الرحلة تلك في وشرابهم طعامهم نفقات أما .4استانبول

 ).سـورو ( تسمى مجموعة 200 -100 بين عددهم بلغ إذا األوالد من يشكل كان .منها يمرون

  .5استانبول إلى باألوالد يصل أن مهمته كانت ،باشي سروجي قبيل عام قائد عليها يعين وكان

 وجه من والفرار ،أوالدهم إخفاء إلى وعمدوا. بشدة هذه األوالد جمع عملية األهالي قاوم

 عمـدوا  كما. األوالد لجامعي الرشاوي وتقديم. الحدودية المناطق سكان وخاصة ،األوالد جامعي

 التحـاق  لتجنب إليها لجأوا التي األخرى الوسائل ومن .الحبالس مهاجمتهم إلى األحيان بعض في

 سـن  حتى باالنكشارية الملتحقين سن رفعت حينما خاصة و .المبكر الزواج باالنكشارية األوالد

 عمليـة  أن غيـر . 6أعضـائهم  أحد بتشويه أو ،أوالدهم بختن األهل قام كما .العشرين الخامسة

 أرفـع  يصلون حيث أبنائهم ينتظر الذي الزاهر المستقبل لألهل تبين حينما توقفت هذه المقاومة

 بأنفسـهم  األوالد تطـوع  كما .لالنكشارية أبنائهم يقدمون األهالي وأخذ بل .الدولة في المناصب

                                           
 . 43ص  ،دراسات 1
  .46 ،45 ،43 ص ،م. ن 2
  .43 ص ،م .ن 3
  .44 ص ،م .ن 4
  .م .ن 5
  .59 – 51 ص ،م. ن 6
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 األمر بلغ حتى .1التكريم مظاهر من باعتبارها الجمع عملية إلى ينظر وأصبح ،العسكرية للخدمة

 بأخـذ  تطالـب  أن إلى التركية القومية إلى بأصولها تنتمي يالت تلك وخاصة المسلمة بالعائالت

  . 2المسيحية العائالت أوالد عن اًعوض باالنكشارية لاللتحاق أوالدها

ـ 1005 –982( الثالـث  مـراد  السلطان عهد منذ بالتدهور االنكشارية فرق أخذت / هـ

 قاسـى  وقـد . عربيةال الواليات داخل والمشاكل الفتن في اًخطير اًدور ولعبت ،)م1596–1574

 إزعـاج  مصـدر  االنكشارية وشكلت. 3المالية أعباؤهم وتزايدت ،تعدياتهم من اًكثير المواطنون

 لـم  لكنها ،البالد حماية على قادرين يعدوا ولم .العسكري انضباطهم أفرادها فقد بعدما للسلطات

  .4جماحهم وكبح إصالحهم في تفلح

 ،األوروبية بالجيوش اًمعجب وكان ،نكشاريةاال أوضاع من الثاني محمود السلطان تضايق

 العثمانيـة  الدولة بهزائم اًومتأثر ،اليونان ثورة قمع في به استعان الذي باشا علي محمد وبجيش

 بـين  األعـوام  فـي  المتكـررة  االنكشارية وبثورات .روسيا مع وخاصة األوروبية الدول أمام

 قـادة  أن إال ،االنكشـاري  لجـيش ا بإصـالح  القيام قرر لذا. م1814–808/هـ1230–1223

 فـي  ميـدان  آت سـاحة  فـي  السلطان على تمردهم عن وأعلنوا ،اإلصالح قاوموا االنكشارية

   .5استانبول

ـ  1244 سـنة  القعدة ذي 9 في قصفتهم و المدفعية بهم فأحاطت  وتـم  م، 1828/  هـ

   .6فيها النار وإشعال ،العسكرية ثكناتهم قصف

                                           
  .59 ص ،تدراسا 1
  .60 ص ،م. ن 2
 .78 ،77 ص ،تاريخ ،أحمد .102 ص،تاريخ ،الراميني .76 ص ،1 ج ،مقدمة ،غرايبة .509 ص ،مع،غصوب 3
  .76 ص ،1 ج ،مقدمة ،غرايبة 4
 ،م2003/  هـ 1424 ،1 ط ،لبنان ،بيروت ،اإلسالمي المكتب ،هـ 1342 - 823 العثمانيون الخلفاء :محمود ،شاكر 5

 ،الجامعيـة  المعرفـة  دار ،م 1922 - 1516 العربـي  المشـرق  تـاريخ : العزيز عبد عمر ،عمر .247 ص ،م2003

 . 82 ص ،لوتسكي .266 ص ،م 1994 ،هـ 1414 ،ط.د ،مصر ،اإلسكندرية
 . 82 ص ،تاريخ،لوتسكي .266 ص ،تاريخ ،عمر .247 ص ،الخلفاء،شاكر 6
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 داخل آالف 3 حوالي الخيرية الواقعة سميت التي الحادثة كتل في قتلوا الذين عدد وقدر

 فـرق  بإلغـاء  سلطاني أمر صدر التالي اليوم وفي ،استانبول شوارع في ألف وعشرين الثكنات

  . 1أجانب بمدربين باالستعانة جديد جيش وبإنشاء ،االنكشارية

  المرتزقة الجنود -3

 للوالة خدماتها تقدم كانت ،مشاة فرق ،والمغاربة ،والتركمان ،األكراد من عسكرية فرق

 ال قـد  زهيـدة  بـأجور  يخدمون وكانوا. المال مقابل الحاجة عند المحليون الشام بالد وزعماء

   :أبرزها عناصر عدة وكانوا ،2وينهبوها والمزارع القرى على يتعدون اًأحيان وكانوا ،يقبضونها

  السكبان - أ

 ،سيفين أبو العثماني خدمة أثناء الشام لوالية التابع نابلس سنجق في ظهورهم بداية كانت

 ،الميالدي عشر السادس القرن من الثاني النصف في وذلك ،بك درويش صفد حاكم خدمة في ثم

 والكلمـة  .الثـاني  المعنـي  الدين فخر األمير ومنهم المحليين الحكام قبل من استخدامهم شاع ثم

 وكـانوا  ،الكلـب  حـامي  لتصبح ،حامي :يوتعن ،وبان ،الكلب وتعني :سك :مقطعين من مكونة

   .3 اًمقدم تدفع ورواتب مكافآت من قائدهم لهم يعطيه ما على يعتمدون

  التفكنجية – ب

 يقـودهم  .المشـاة  مـن  وهم ،البندقية أو بالتفنك المسلح الجندي وتعني ،تفكنجي مفردها

 حفـظ  مثل مهام بهم اطتن كانت ،منها جاءوا التي المنطقة أو أصلهم يعرف ولم ،باشي التفكنجي

  . 4للقوانين مطيعة منضبطة فرق كانت كما ،األمن

                                           
 بـالد  فـي  العسكر :رجا نوفان ،الحمود.139 ص ،اإلدارة ،عوض .102 ص ،تاريخ،الراميني .905 ص ،مع،غصوب 1

 1401 ،1ط ،لبنـان  ،بيـروت  ،الجديدة اآلفاق دار منشورات ،الميالديين عشر والسابع عشر السادس القرنين في الشام

 .62 ص ،م 1981 ،هـ
 . 82 ،صتاريخ ،لوتسكي .266 ص ،تاريخ،عمر .247 ،صالخلفاء ،شاكر 2
  .484 ص ،دراسات ،البخيت .153 ،62 ،صالعسكر ،الحمود 3
 .63 ،صتاريخ ،الحمود 4
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  المغاربة -ج

 ،الجزائـر  تـونس  ،طـرابلس ( إفريقيا شمالي أقطار من جاءوا ألنهم االسم بهذا سموا

 زوايـاهم  وكانت ،المماليك عصر منذ اًشائع المغربية العناصر استخدام كان ،)األقصى المغرب

 كانوا ،فلسطين في بكثرة ينتشرون المغاربة وكان. الشام وطرابلس ،قودمش ،القدس في معروفة

 وقد .التجارية القوافل أو ،الحج قوافل لحراسة أو ،الحج ألداء ،العلم لطلب البحر عبر إليها قدموا

   .1جيوشهم في كمشاة المغاربة واسع نطاق على الوالة استخدم

  الالوند -د

 فـي  العـاملين  الشرقيين البحارة على البنادقة أطلقها التي Levento عن محرفة كلمة

 سـرحتهم  تمـردوا  وعنـدما  .األوائل بحارتهم على وأطلقوها الكلمة العثمانيون أخذ .أسطولهم

. المـال  مقابـل  خـدماتهم  يبيعون وأخذوا ،الخدمة من هاربة أخرى عناصر بهم ولحقت ،الدولة

 يعتمدون خاصة مجموعات المحليون اءالزعم منهم شكل كما ،السناجق وحكام الوالة فاستخدمهم

 عـام  الخيرية الواقعة أعقاب في السياسية الساحة عن السابقة العناصر جميع تالشت وقد. 2عليها

 النظـامي  الجـيش  إلـى  أفرادها بعض ضمت الدولة أن إال عسكرية كفرق م1828/هـ 1244

   .3الثاني محمود السلطان شكله الذي المنصوري

  المحلية القوات - 4

 التـي  الخاصة قواتها على الدراسة فترة في جنين سنجق في المحلية الزعامات اعتمدت

. نفوذهـا  في الواقعة المناطق في البدوية والقبائل، القرى من المجندين من رئيسي بشكل شكلتها

 التـراث  وفق منظمة غير ،بسيطة تجنيدهم عملية وكانت. 4الحاجة عند حلفائها بقوات واستعانت

                                           
 .63 ،صتاريخ ،الحمود 1
  .64 ،63 ص ،م .ن 2
 . 39 ص ،اإلدارة ،عوض 3
 القرن من العثمانية العسكرية الحياة من مظاهر :الكريم عبد ،رافق .28 ص ،حسر ،مجهول. 305 ص ،تاريخ ،العورة 4

 ،الحـديث  العصـر  في الشام لبالد االجتماعي و االقتصادي التاريخ في بحوث، الحديث العصر مطلع حتى عشر السادس

 .80 ص ،)95 – 66 ص( ،نشر مكان دون ،ت.د ،ط.د
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 بـزي  وال ،نظاميـة  بتـدريبات  يلتزموا ولم. وأجدادهم آبائهم عن الموروث لتقليديا العسكري

   .1بالقتال شديد بولع تميزوا أنهم غير ،عسكري

 تتحـرك  وكانت. لهم الطاعة شديدة ،للحرب شيوخها نداء بتلبية تلتزم القوات هذه كانت

 أفرادهـا  وكـان . 2حلفـائهم  لنصرة أو أعدائهم لحرب لها المشايخ استنفار عند ببنادقها مسلحة

 علـى  تقـوى  ال كانـت  المحلية القوات هذه أن إال ،الخاصة نفقتهم على للقتال أنفسهم يجهزون

   .3اًتسليح و اًتدريب أقل كانت إنها إذ ،النظامي العثماني الجيش مجابهة

 أثناء ويشجعنهن ،الماء لهم يحملن كي النساء بعض للحرب المتجهون الرجال اصطحب

 وإذا .المـوت  حتـى  والثبـات  ،القتال في االستمرار على يحرضنهم المعارك أثناء وكّن .القتال

 ذلـك  علـى  ويـوبخنهم  يصرخن أقاربهن أو ،إخوتهن أو ،أزواجهن قبل من تراخي أي الحظن

 تعـب،  من توقف ابنها أو ،عمها أو ،أخاها أو ،زوجها أن الحظت منهم الحرمة وإذا"، التقصير

 ،ثوبهـا  طـرف  ترفـع  أنها حتى المقدار بهذا تنخيه و،تحرضه تصير ضعف أو ،جبانة عن أو

 تلزمـه  حتى ،الساق هذه يسوس غيرك وتدع ،تتهامل مشوم يا ياحيفك: وتقول ساقها له وتظهر

 وأنه ،انتهى عمره أن المعركة في قتل إذا منهم للواحد ينظر وكان ،الموت على نفسه يرمي بأن

   .4"بالموت بهونيأ ال وكانوا، اًكريم اًعزيز مات

                                           
 ،شـومان  الحميـد  عبـد  مؤسسـة  ،م 1918 – 1858 القـدس  متصـرفية  فـي  األراضـي  ملكيـة  :أمـين  ،بكر أبو 1

  .220 ص م، 1996 ،هـ 1416،األردن،عمان
  .305،تاريخ،العورة 2
  .80 ص ،مظاهر ،رافق .28 ص ،حسر ،مجهول. 305 ص،تاريخ ،العورة 3
 .305 ،صتاريخ ،العورة 4
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  الثالث الفصل

  المتنفذة الزعامات

 زعماء إلى الدراسة فترة خالل جنين سنجق منهاو ،فلسطين في الجبلية المناطق خضعت

 المتنفـذة  العائالت أبرز عن الحديث قبل و .العثمانية الدولة باسم مناطقهم هؤالء حكم .1 ينمحلي

 التي المميزات أبرز و الزعامات تلك تعيين كيفية إلى التطرق من بد ال الفترة هذه في اللواء في

  .بها تمتعوا

  الزعامة مفهوم -1

 السـكان  رغبات االعتبار بعين اًآخذ .خاصة مراسيم في النواحي شيوخ يعين الوالي كان

 إلـى  يشتكونه كانوا فقد. مصالحهم يراعي ال كان إذا وعزله الشيخ تعيين في دور لهم كان الذين

 الشـيخ  عم ابن يعين الوالي وكان. 2 منها جزء أو رغباتهم تلبي اًأحيان وكانت ،والسلطان الوالي

  . 3 العائالت بين صراعاً و انقساماً يحدث حتى المعزول

 ديـوان  فـي  بحفـاوة  مـنهم  الواحد يستقبل كان أنه منها عدة بامتيازات المشايخ تمتع 

 ،القـوة  باسـتخدام  التلويح أو ،جيش تحريك أو المكاتبة أسلوب إلى تلجأ الدولة وكانت. 4الوالي

 فإنه أحدهم أذنب وإذا. 5اًعصيان أحدهم من رأت إذا واحد آن في والعفو للصفح التام واالستعداد

 خـارج  نفيـه  أو أمالكـه  بمصادرة يكتفى كان بل ،يهان وال ،يحبس وال ،يضرب وال ،قتلي ال

  .6البالد

                                           
 القسـم  ،2 ق ،الفلسطينية الموسوعة ،م1918-1800 عشر التاسع القرن في االقتصادي فلسطين تاريخ: روجر ،أوين 1

ـ  1404 ،1 ط ،لبنان ،بيروت ،الفلسطينية الموسوعة هيئة ،1 مج ،مج 6 ،الخاص  ص ،)598 – 549ص( ،1984 ،هـ

 ،والسياسـي  واالجتماعي االقتصادي التطور حول 1882 – 1856 فلسطين في جذرية تحوالت ،الكسندر ،شولش .577

  ،هـ 1410 ،2 ط ،م.د ،الهدى دار ،العسلي كامل ترجمة

  .84 ص،الفلسطينيون ،النمورة .216 ص ،1990
  .191 ص ،الفلسطينيون،النمورة 2
 . 22 تاريخ،ص ،عباسيال .184 ص ،2 ،مجتاريخ ،النمر 3
  .4 ص ،بشير ،أسد ،رستم 4
 .221 ص ،األراضي ملكية ،بكر أبو 5
  .4 ص، بشير ،رستم 6
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 التابعة والبوادي والقرى المدن على وسيطرتها نفوذها الفترة تلك في الزعامات فرضت

 والمنافذ الجبال قمم وعلى األماكن هذه وسط بنتها التي واألبراج والحصون القالع خالل من لها

 التـي  واالجتماعية االقتصادية واالمتيازات ،األراضي من الواسعة االقطاعات إلى إضافة ،بينها

   .1الدولة إياها منحتهم

 تجنيـدهم  يـتم  كان الذين الفرسان من نظامية غير قوات على الزعامات هذه واعتمدت

 ،الفتـرة  هذه في السائد الالمركزي الحكم ثباتها من زاد بدوي طابع ذات اجتماعية أعراف وفق

 الذين لهم الموالين النواحي شيوخ دعم على اعتمادهم جانب إلى ،2البوادي على المنطقة وانفتاح

 ذوي يكونوا لم أنهم من الرغم على الحاجة وقت ومحاربيهم رجالهم يجمعون اآلخرون هم كانوا

 تضـحية  و شجاعة أبدوا أنهم إال الجيدة واألسلحة ،والمهارة التدريب وينقصهم ،عسكرية خبرة

  .3كبيرتين

 ،والبوادي والمدن القرى في المحلية بالزعامات استانبول في العثمانية السلطات اعترفت

 بعـدم  وتعهـدها  ،والطاعة الوالء تقديمها بمجرد وافدة زعامة بأي لالعتراف مستعدة كانت كما

 األلقـاب  من الكثير الزعامات تلك منحت المقابل وفي .للخطر واستقرارها المنطقة أمن تعريض

 4آغـا  لقب على بعضهم حصل حيث ،المتسلميات مناصب وأعطوا ،والتشريفية الفخرية والرتب

 على السلطات حرصت كما ،مقاطعاتها في أيديهم وأطلقت ،6مشايخ شيخ أو شيخ جانب إلى 5بيك

                                           
 جبـل  حكـام  و العمـر  ظاهر، مقدمة ،موسى ،دية أبو .96 ص ،مقدمة ،عوض .217 ص ،األراضي ملكية ،بكر أبو 1

  .15 ص ،م1986/ هـ 1406 ،1 ط ،طينفلس ،نابلس ،الوطنية النجاح جامعة ،م 1773–1771/هـ1187–1185 نابلس
 .577 ص ،أوين ،.217ص ،األراضي ملكية ،بكر أبو 2
 .38 ،صتاريخ ،العباسي 3
 فـي  تطلق و ،آقا الفارسية الكلمة أنه قيل و .السن كبر بمعنى أغمق تركية الكلمة أنه فقيل الكلمة أصل في أختلف :اآلغا 4

 وأنشأ االنكشارية نظام بطل لما و .االنكشارية رؤساء اًأيض باآلغا يلقب كان و .القبيلة شيخ و القائد و الرئيس على التركية

 العـرف  ظل و مقام القائم رتبة حتى الضباط اآلغا بلقب يلقب أن العادة جرت المنصورة العساكر الثاني محمود السلطان

  .174 ،173 ،صاأللقاب ،بركات .العثمانية الدولة سقوط حتى اًجاري
 يكـن  لم .آمر رئيس أو حاكم أمير أو كبير بمعنى التركية بيوك كلمة إلى الكلمة أصل يرجع .عثماني فخري لقب :بيك  5

 االبن إلى األب من الرتبة تنتقل أن المعتاد من أصبح فقد .الوقت بمرور وراثياً أصبح أنه غير األمر بداية في وراثياً اللقب

 ،16 ص ،األلقـاب  ،بركـات  .مقام قائم و آالي أمير برتبة العسكريين على ةالعثماني الدولة في اللقب أطلق قد و. وراثياً

158، 159.  
 .218 ص ،األراضي ملكية ،بكر أبو 6
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 أسـباب  أعطاهـا  مما ،2 ودعمه العالي الباب بحماية وتمتعت ،1السكان بين مكانتها تعزيز على

 هـذه  واسـتفادت  .3والمال ،والنفوذ ،الشرف :الزعامة مقومات على قبضت حيث ،والنفوذ ةالقو

 والواليـة  اللـواء  مستوى على مساندتها إلى وحاجته ،المركز قوة تراخي فرصة من الزعامات

   .4سيطرته على للحفاظ

 لةقاف على الموقوفة 5السكان على المفروضة الضرائب تجبي أن المتنفذة األسر على كان

 الفالحـين  من مسلحة قوات من لها بما. ناحيتها في منها كل ذلك على القادرة ألنها ،6الحج لةقاف

 تعـرف  كانـت  التي الميدانية بالجولة عنه ينوب من أو قيامه عند الوالي إلى لتسليمها ،7األشداء

 كـان  حيـث  أشهر، ثالثة بنحو الحجاز إلى دمشق من الحج قافلة انطالق تسبق والتي ،بالدورة

 المرافقة والقوات لتموينه المطلوبة العينية والمواد ،الالزم المال تهيئة على بمرسوم يحثها الوالي

 مـا  الـوالي  تسلم كانت مناطقها في الدورة حلول وحين .8والعصيان المخالفة من إياهااًمحذر له

  .10ةواإلداري الحربية نفقاتها في الستخدامه بباقيها وتحتفظ ،9ضرائب من عليه تعاهدوا

 الزعامـات  بـين  العالقـات  في تؤثر التي القضايا أهم من الضرائب جمع قضية ظلت

 أدنـى  دون وجمعهـا  ،بها االهتمام إلى الوالة من المرسلة المراسيم معظم دعت حيث ،والوالة

 عليهـا  يحصـل  التي المكافآت ومقدار ،ومكانته منصبه في الشيخ بقاء كان و ،11كسل أو تهاون

 المهمة أما ،12المنطقة إلى زيارته حين الوالي إلى وتسليمه منها قدر أكبر عجم على قدرته رهن

                                           
 .96 ص ،مقدمة ،عوض 1
  .15 ص،مقدمة ،دية أبو 2
 .96 ص ،مقدمة ،عوض 3
 . 53 ،أهالي ،دوماني 4
 .4 ص ،بشير ،رستم 5
 .216 ص ،التتحو،شولش .219 ص األراضي ملكية ،بكر أبو 6
 .577 ،صتاريخ ،أوين 7
 .219 ص األراضي ملكية ،بكر أبو.336 ،332 ،328 ،321 ،305 ،293 ص ،6 نابلس )ش.س( 8
 .4 ص ،بشير ،رستم 9

  .53 ص ،دوماني .4 ص ،بشير ،رستم 10
 .82 ،صتاريخ ،الراميني 11
  .577 ،صتاريخ ،أوين 12
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 وسـالمة  ،األمـن  حفـظ  فهـي  بهـا  القيام المتنفذة األسر على يجب كان التي األخرى الحيوية

  .1إشرافها تحت الواقعة المناطق في الطرقات على المسافرين

 فهـو  ،الجغرافية طبيعته كرستها كبيرة باستقاللية نابلس جبل من كجزء جنين لواء تمتع

 تحصينه في ساعدت ،منه الجنوبية األجزاء خاصة جبلية مناطق من منه كبيرة أجزاء في يتكون

 سكانه بين الكبير التضامن إلى باإلضافة ،إليه األجنبية القوات دخول دون حالت اًطبيعي اًتحصين

 تصـديهم  ذلـك  ومثـال  ،2الداخلية الخالفات األحوال تلك في متناسين ،الخارجية األخطار تجاه

  .3المرج معركة في اًواحد اًصف نابليون لقوات

 إذا خاصة ،وعكا دمشق والة على المستمرة ثوراتهم اًأيض االستقاللية هذه مظاهر ومن

 المقـدار  زيـادة  الوالي قرر إذا العصيان يعلنوا ألن مستعدون فهم ،الضرائب بجباية األمر تعلق

 إذا األوامـر  تنفيـذ  حريـة  لهم وتركوا ،مداراتهم إلى الشام والة ضطرا حتى عليهم المفروض

 بحـال  الـوزير  يبقـى  وهكـذا "  :بقوله هذه حالهم العورة إبراهيم وصف وقد. ذلك في رغبوا

 المعتـادة  للرسوم اًمخالف اًشيئ منه نظروا وإذا ،زيادة بدون الترتيب حسب معهم اًماشي االستقامة

 إلـى  ويرجعـوا  ،عنـه  ينفروا اًغصب يمشيه أن يريد أنه الحظوا وإذا ،يطيعون وال يقبلون فال

 اكتفـوا  وما غصبا4باورديهم الوزراء ارجعوا مرات وجملة العصاوة يعطوا و المعتادة محالتهم

 برجـوعهم  يسرعوا أن الوزراء ويلتزم وينهبه ،األوردي يسرق من طرفهم من أرسلوا بل بهذا

 مـال  تحصيل بأمر يساعدوهم كي صيدا والة إلى االلتماس ايلتزمو و منهم، الهاربين صفة على

  .5"الدور

                                           
  .22 ،صختاري ،العباسي .218 ص ،األراضي ملكية ،بكر أبو 1
 .38 ص ،تاريخ ،العباسي 2
 مـرج  في المرابطة الفرنسية القوات ضد جرار يوسف بقيادة نابلس و جنين لوائي أهالي خاضها معركة :المرج معركة 3

 لـوال  جـرار  يوسف قوات لصالح يحسم الموقف كاد .كليبر الفرنسي الجنرال بقيادة م 1799 – نيسان -7 في عامر ابن

 عـن  نـتج  .الفرنسية القوات لصالح القتال نتيجة تقلب أن استطاعت مدافع و عسكرية بتعزيزات برتبونا نابليون وصول

 ،صتاريخ ،الراميني .163 ص ،1 ،مجتاريخ ،النمر .نيسان16 في بالمدفعية جنين مدينة بونابرت نابليون قصف المعركة

 .20 ص ،العمارة،عياش .87 ص ،تاريخ،مناع .133 ص،تراجم ،الخماش .79
 .377 ص ،2 ج ،تاريخالنمر، .الجيش معناها تركية كلمة :األوردي 4
  .307 ،صتاريخ،العورة 5
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 وعلـى  1والنفـوذ  الزعامـة  على اًمرير اًتنافس نابلس جبل في المتنفذة العائالت تنافست

 ،جهـة  مـن  الفالحـون  يدفعها كان التي العينيةو المادية والضرائب .والمادية البشرية الموارد

 المنافسـة  اشتدت وقد. 2أخرى جهة من والقرى الحمائل من األتباع من ممكن قدر أكبر ولكسب

 عبـد  وآل جرار آل وبين ،4طوقان آل وبين 3النمر آل وحلفائهم جرار آل بين الدراسة فترة في

 والة كسب محاولة الصراع شمل وإنما األسر هذه بين النزاعات على األمر يقتصر ولم ،الهادي

  .5اًأحيان النزاع في حلفاء المحلية القبائل من أجزاء كسب على والتنافس ،وعكا دمشق

  الدراسة فترة قبيل جنين لواء في المتنفذة األسر -2

  الشـام  لـبالد  العثمـاني  الحكـم  أوائـل  فـي  بالدراسـة  المعنيـة  المنطقـة  خضعت

   ،6 طرابـاي  آل لحكـم  المـيالدي  عشـر  السـابع  القرن أواخر حتى و م 1516/  هـ922 

   أو البـاء  و السـين  بكسـر  8 السنبسـية  مهـدي  بنـي  من ثةحار بني من7 بدوية أسرة وهي

                                           
 .97 ص ،مقدمة ،عوض 1
 .84 ص،الفلسطينيون ،النمورة 2
 بادية في مهاين يدعى مكان إلى نسبة بالمهانيين أجدادهم عرف ،الفراتية الجزيرة إلى أصولها في ترجع أسرة :النمر آل 3

 القرن أواسط في فلسطين و البلقاء إلى حملة بقيادة الشامية العساكر أمير باشا اهللا عبد يدعى و أمرائهم أحد إلى عهد ،حماة

 أن اسـتطاع  ،الحـج  قافلة حماية إليه عهد و ،الكرك في العمرو عشيرة صاهر ،فيهما األمن إلقرار الهجري عشر الحادي

 متسلمية تولي من أول وكان ،فلسطين في استقرارها و األسرة هذه بروز بدء ذلك وكان ،القدس و نابلس منطقة حكم يتولى

 وتلقـب  ،أميرآالي رتبته وكانت ،باشا نصوح األعظم الصدر بنت أمه كانت ،النمر اهللا عبد بن يوسف النمر آل من نابلس

 .150 ص ،2،جالعرب ،دروزة. نابلس في مقراً اتخذه قصرا بنى ،بالباكوية
  .80 ،70 ،69 ص ،1 ،جتاريخ النمر،. 161 ص ،2 ج ،العرب،دروزة 4

 أول نـابلس،  حكم في بارز دور لها كان ،سوريا شمال مناطق إلى بأصولها ترجع ،النسب عريقة عربية أسرة: طوقان آل

 ذلك قبل لقبه كان و ،القدس متصرف ثم الحج بأمير التحق الذي البيكات جد باشا صالح األسرة هذه أفراد من نابلس حكام

 ،جالعـرب  ،دروزة. البيكات ،األغوات ،الخواجة ،والعثمان الرزاق عبد ،سعيد آل :هي فروع عدة إلى العائلة رعتتف ،آغا

 .51 ،صتاريخ ،العباسي .126 ،125 ص ،1 ج ،تاريخ،النمر .205 ص ،2
  .216 ص ،تحوالت،شولش .577 ص ،تاريخ،أوين  5
 ،األبحـاث  مجلـة  ،م 1677 – 1480/ هـ 1088 – 885 مرعا ابن مرج في الحارثية األسرة ،عدنان محمد ،البخيت 6

  .56 ،55 ص ،)78 – 55 ص( ،م 1980 ،هـ1400 ،28 السنة ،لبنان ،بيروت ،األمريكية الجامعة
  .11 ص ،تاريخ ،مناع 7
 .63 ،صجنين ،حسن الحاج 8
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  المــذهب علــى مســلمون وهــم ،4اليمانيــة القحطانيــة 3طــئ 2عميــرة مــن 1بضــمهما

  .5الشافعي

 بـالبروز  بـدأت  أنها غير 6 وجنين صفد منطقتي في األسرة هذه وجود بداية يعرف ال

 الحكـم  تحـت  المنطقة خولد وعند ،م1088/  هـ 885 عام اللجون لواء في متنفذة قوية أسرة

 تمكـن  وعنـدما  ،7 صـفد  منطقة على أقرها الذي األول سليم للسلطان الوالء أظهرت العثماني

 المماليـك  بهزيمـة  فيهـا  يبشـره  رسالة طرابيه ابن أميرهم إلى أرسل مصر فتح من السلطان

ـ  إلى منهم األعيان فيعيد منهم يجده من على القبض يلقي بأن وطالبه ،وفرارهم  ويقتـل  ،اهرةالق

 يـوم  القسطنطينية إلى سفره أثناء السلطان لوداع خرجوا الذين ضمن طرابيه ابن وكان ،الجنود

  . 8م1518/  هـ 924 صفر 10 األحد

 قراجـة  بن طراباي األمير تعهد حيث العثمانية للدولة عديدة خدمات األسرة هذه قدمت

 السـاحل  طريـق  يسمى كان الذي 9هرةالقا الشام بالد طريق من سنجقه في المار الجزء بحماية

 لقـب  عليـه  أطلق حتى والقدس نابلس إلى عامر ابن مرج من يتجه الذي الجبل طريق وحماية

  .10الدربين أمير

 الجردة )موكب( حملة قيادة أو الحج طريق حماية وظيفة إليه العثمانية الدولة عهدت كما

 الحجاج قافلة وأمدوا ،الحجاز من تهمعود طريق في وحمايتهم الحجاج لمالقاة تخرج كانت التي

                                           
 .63 ص،جنين ،حسن الحاج.100 ص ،1 مج ،العام القسم ،الفلسطينية الموسوعة 1
 ،1 مـج  ،مج 4 ،عشر الحادي القرن أعيان في األثر خالصة ،م 1699 هـ، 1111 ت ،اهللا فضل أمين محمد ،المحبي 2

 .100 ص،1 مج ،الفلسطينية الموسوعة .221 ص ،ت .د ،ط.د لبنان، ،بيروت ،خياط مكتبة
  .143 ،ص2 ج ،العرب ،دروزة 3
  .63 ص ،جنين،حسن الحاج 4
  .78 ص ،األسرة ،البخيت 5
 .143 ص ،2ج ،ربالع،دروزة 6
  .59 ص ،األسرة ،البخيت .221 صخالصة،  ،المحبي 7
 ج ،مصطفى محمد تحقيق ،الشام و مصر تاريخ، الزمان حوادث في الخالن مفاكهة ،محمد بن الدين شمس ،طولون ابن 8

  .82 ،43 ص ،م 1964 ،هـ 1384 ،ط. د ،مصر ،القاهرة ،والترجمة للتأليف المصرية المؤسسة ،2 ج
  .11 ص ،تاريخ ،مناع .100 ص ،1 مج ،الفلسطينية الموسوعة .70 ص ،األسرة ،تالبخي 9

 .11 ص ،تاريخ ،مناع 10
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 الـديار  إلـى  المؤدية الصحراوية الطرق على األساسية النقل وسيلة كانت التي بالجمال السنوية

 علـى  اًأميـر  حاكمها غياب أثناء غزة سنجق بحكم م1594/هـ 1002 عام وكلف ،1الحجازية

  .2الحج

 –979( ،3الحـارثي  طراباي نب أحمد األمير عهد في قوتها أوج الحارثية األسرة بلغت

 عشـر  الحـادي  القـرن  أواسـط  في وأقواهم العرب الحكام ألمع ،)م1647–1571/هـ 1057

 مـن  األخير الربع في اللجون سنجق أمير ،5علي ابن طراباي أبيه عن السلطة ورث ،4الهجري

 إليـه  أضيفت ثم أبيه حياة في صفد حكم تولى ،الميالدي عشر السادس/  الهجري العاشر القرن

 ،المحلية الزعامات بين العالقات لتوتر قلقة فترة حكمه فترة كانت وقد ،وفاته بعد اللجون منطقة

 التوسـعية  والمطامع ،واليمانية القيسية بين الحزبية النعرات :أهمها العوامل من مجموعة نتيجة

ـ  بـين  الصـراع  اشـتد  كما ،والثروة والنفوذ االقطاعات على وتنافسها ،منها لكل  تلـك  ضبع

 العسـكرية  القـوات  ضـعف  مـن  الثائرة الزعامات استفادت وقد ،6العثمانية والدولة الزعامات

  .7كمرتزقة خدماتهم ليبيعوا جنودها من جزء وفرار ،القالع في المقيمة العثمانية

 فخـر  األميـر  معهم وقاتلوا ،للعثمانيين موالين ،المنطقة على مسيطرين طرباي آل بقي

 ،أوروبـا  إلـى  الهرب إثرها على اضطر ،معركة من أكثر في لبنان حاكم 8نيالثا المعني الدين

                                           
  .12 ،11 ص ،تاريخ ،مناع 1
 .100 ص ،1 مج ،الفلسطينية الموسوعة .70 ص ،األسرة البخيت، 2
 .63 صجنين،  ،حسن الحاج. 100 ص ،1 مج ،الفلسطينية الموسوعة 3
 .145 ص ،2،جالعرب،دروزة 4
 .63 ص ،جنين،حسن الحاج .221 ص،خالصة ،المحبي 5
 100 ص 1،مج ،الفلسطينية الموسوعة 6
 .70 ص ،األسرة،البخيت 7
ـ  اًوضـع  أعطوهـا  و ،بأسرته العثمانيون اعترف ،لبنان جبل أمراء من أمير :الثاني المعني الدين فخر 8  ضـمن  اًخاص

 القضاء العثمانيون حاول ،جنبالط باشا علي مع تحالف و ،صيدا و دصف و البقاع على سلطته مد ،العثمانية اإلمبراطورية

 قلعـة  فحاصـر  ،سـيفا  يوسف بن حسين و طراباي أحمد مع اًمتحالف بقتاله دمشق والي العظم باشا ألحمد فأوعزوا ،عليه

 لـه  توسط أن بعد ،م 1618 عام لبنان إلى عاد ،ايطاليا في توسكانا إلى فراره إلى أدى مما الحصين المعني مركز شقيف

 نفسـه  لقب ،وعجلون ،وصفد ،الشوف مناطق على نفوذه ومد ،التوسعية لسياسته عاد ،السلطان لدى اآلستانة في أصدقاؤه

 عام البقاع في معركة منها مواقع عدة في هزمه و ،عليه للقضاء كجك باشا أحمد الرابع مراد السلطان كلف ،البر بسلطان

 الـوطن  تاريخ إبراهيم خليل ،أحمد .206 ص ،دراسات ،رافق .عليه القضاء من تمكن أن إال قتاله في استمر و م 1634

  .72 ص ،ت.د ،ط.د ،العراق ،الموصل ،الموصل جامعة ،م 1916 – 1516 العثماني العهد في العربي
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 لقتال جديد من ورجع ،الشام إلى العودة من تمكن حيث ،م1624/هـ 1034عام حتى فيها وبقي

 ،1عنهـا  رحلـوا  قد أهلها فوجد جنين مدينة الدين فخر األمير دخل نفسه العام وفي ،طراباي آل

 ،خاطرهم فطيب ،لمبايعته حارثة وبالد نابلس جبل وأعيان مشايخ عليه قدم أيام أربعة فيها فمكث

   .2صغيرة حامية فيها أبقى أن بعد المدينة عن رحل ثم األمان وأعطاهم

 الدين فخر األمير قوات اصطدمت ما فسرعان ،طويالً جنين لمدينة المعنيين حكم يدم لم

 باتجـاه  االنسـحاب  إلـى  فاضـطر  ،بايطرا بن أحمد األمير شقيق محمد األمير بقوات المعني

 الصمود من يومين وبعد ،جنين في أبقاهم الذين المعني رجال حارثة بالد أهالي فحاصر ،الشمال

 لتعـود  ،3وذخيرة مال من وجدوه ما المحاصرون فغنم نفسها الحامية سلمت ،الحصار وجه في

  . 4طراباي آل سيطرة تحت جديد من المدينة

 ،حكمـه  فتـرة  طوال الدين فخر حيال الند تصرف طراباي بن أحمد األمير تصرف لقد

 إمارتـه  امتدت وقد ،وموالوه أنصاره وله ،الشمالي الجزء تجاه التوسعية أطماعه اآلخر له وكان

 إلـى  شـماالً  وامتدت ،5يافا إلى حيفا من البحر وساحل ،نابلس وجبال الجليل من كبير قسم في

  .6اًغرب الحوارث وادي فيها بما قيساريا إلى ،نابلس إلى وجنوباً ،القنيطرة

  

  

  

  

                                           
  .222 ص ،1 ج ،خالصة،المحبي 1
  .41 ص ،3 ج ،بالدنا،الدباغ 2
  .159 ص ،جنين،حنيطي 3
  .222 ص ،1 ج ،صةخال،المحبي 4
  .77 ص ،األسرة ،البخيت .147 ،،مجالعرب،دروزة 5
  .63 ،صجنين ،حسن الحاج 6
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  1طراباي آل نفوذ مناطق تمثل خريطة

 فخـر  األمير مقتل من اًعام عشر ثالثة بعد 2الثمانين يناهز عمر عن أحمد األمير توفي

 ابنـه  وخلفـه . 4م1649–1601/هـ 1059–1010 عامي بين حكمه امتد قد و ،3المعني الدين

 أخيـه  ابـن  بعده ومن ،بجنين ودفن ،م1671/  هـ 1082 عام توفي لذيا 5محمد ابنه ثم زين،

 آل مـن  الحكـم  خـرج  حيـث  م1677/هـ 1088 سنة إلى علي عمتهم ابن ثم وصالح ،زين

  .6نفوذهم مناطق على الترزي باشا أحمد الدولة ونصبت ،طراباي

 األميـر  علـى  الدولة قضاء إلى أهميتها وضعف العائلة، مكانة تراجع مناع عادل يعزو

 كانـت  موظفين إلى الفترة هذه في أيديهم من الحج أمارة انتقال وإلى ،الثاني المعني الدين فخر

 والقضـاء  ،المحليين الزعماء من للتخلص تسعى بدأت حين .استانبول من العثمانية الدولة تعينهم

 الكوارث إلى باإلضافة ،7اللجون على طراباي آل من بدالً الترزي باشا أحمد فعينت نفوذهم على

                                           
 .67 ص ،األسرة ،البخيت 1
  .147 ص ،2 مج ،العرب،دروزة .222 ص،خالصة،المحبي 2
  .77 ص ،األسرة ،البخيت .147 ص2 مج ،العرب ،دروزة 3
  .63 ،صجنين ،حسن الحاج 4
 .77 ص ،األسرة ،البخيت .147 ،ص2مج ،العرب ،دروزة .222 ،صخالصة ،المحبي 5
  .147 ص ،2مج ،العرب،دروزة 6
 .11 ص ،تاريخ ،مناع 7
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 أخـرى  لمجموعـات  أتـاح  الكبار األسرة مشايخ وغياب ،الطاعون كانتشار الطبيعية الكوارث

 باشـا  أحمد ومنها مصالحها على حرصاً نفوذهم إضعاف على الدولة وحمل المنطقة إلى الدخول

 ،صـغيرة  بلدة إلى وتحولها جنين مدينة انكماش إلى طراباي آل مكانة تراجع أدى وقد. الترزي

   .1الميالدي عشر الثامن القرن أوائل إلى الحال واستمر

 منطقتـي  في تركوه الذي السياسي الفراغ ومألت ،طراباي آل نفوذ زوال من استفادت

 هـذه  واسـتطاعت  ،جرار وآل ،النمر وآل ،طوقان آل مثل أخرى محلية عائالت ونابلس جنين

 فـي  متنفذة كقوى عشر السابع قرنال أواخر منذ والسياسية االقتصادية مكانتها تعزز أن العائالت

  .2العثماني العهد من تبقى ما طوال وجنين نابلس لوائي

 السـلطة  لغيـاب  اًنظـر  بالعـائالت  البحـث  موضوع الفترة خالل جنين منطقة اعتنت

 منطقة في بكر أبو وآل ،األحمد آل أهمها ومن .عدة عائالت منطقة كل في كان حيث .المركزية

 فـي  والعالونة ،جنين مدينة في العبوشي وآل ،اللواء من متعددة مناطق في الرب أبو وآل ،يعبد

 الحكـم  مجال في العائالت أبرز على الدراسة هذه في األضواء تسليط سيتم أنه إال.قباطية قرية

   .ارشيد وآل ،الهادي عبد وآل ،جرار آل وهي اللواء في الكبرى الملكيات صاحبة ،واإلدارة

  جرار آل -أ

 هـذه  طوال احتفظت فقد .الدراسة فترة خالل اللواء في العائالت أبرز من جرار آل يعد

 منطقـة  فـي  أراضـيه  من األكبر الجزء على سيطرت أنها كما .فيه المتسلمية بمنصب الفترة

 الـواردة  المعلومـات  غزارة إلى باإلضافة .بيسان وغور الجرار ومشاريق حارثة وبالد اللجون

   .األخرى بالعائالت مقارنة الدراسة هذه عليها اعتمدت تيال والمراجع المصادر في عنها

                                           
  .14 ص ،العمارة،عياش 1
 . 11 ص ،تاريخ ،مناع 2
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  العائلة أصول - 1

 الدباغ مراد مصطفى أعاد 1بجنين المحيطة المناطق حكمت التي اإلقطاعية األسر إحدى

 ،الحـرب  فـي  واإلقـدام  والشجاعة، ،الكثرة إلى )جرار( التسمية أصل فلسطين بالدنا كتابه في

 عـرب  إلـى  األسـرة  تنسب. 2اًألف يرأس من والجرار ،الكثير نىبمع الجرار الجيش أن وذكر

  .4األردن نهر من الشرق إلى 3البلقاء أراضي من القسطل منطقة سكنت التي الشقران

 في نشبت التي االضطرابات إثر الغربية الضفة إلى جماعته مع زبن األول جدهم هاجر

 التي الخالفات إلى االضطرابات ذهه بكر أبو أمين أرجع وقد .5م1670/ هـ 1080 سنة الكرك

 وعنـزة  ،صـخر  وبني ،عدوان بني بين وخاصة ،المنطقة في المقيمة البدوية القبائل بين نشأت

  .6المياه ومصادر ،الرعي مناطق على

 إال ،7اللجـون  لواء على اًشيخ وصار عامر ابن مرج في جماعته مع زبن الشيخ استقر

 ،واألوحال السيول تتشكل حيث ،الشتاء فصل في المرج يف اإلقامة في صعوبة واجهت قبيلته أن

 ،والحطـب  ،بالميـاه  لغناهـا  عرابة لقرية الشرقية التالل فاختار ،جماعته نقل إلى اضطره مما

 مكـان  يـزال  وال ،كهوفها لكثر اًنظر الشتاء فصل في مأوى على الحصول وسهولة ،والمراعي

   .زبن 8قطاين اسم يحمل مخيمهم

                                           
 .96 ،صتاريخ ،الراميني 1
  .117 ص ،5 مج ،بالدنا،الدباغ 2
 تـح  ،الشهابيين األمراء عهد في لبنان، أحمد حيدر ،بيالشها.117 ص ،5 ،مجبالدنا ،الدباغ .130 ،1،جتاريخ ،النمر 3

  .800 ص ،3 ج ،م 1933 ،هـ 1352 ،لبنان ،بيروت ،الكاثوليكية المطبعة ،البستاني فؤاد ،رستم أسد
  .454 ص، آل ملكية ،بكر أبو 4
  .130 ص ،1 ،جتاريخ ،النمر 5
  .454 ص ،آل ملكية ،بكر أبو 6
 .130 ص ،1 ،جتاريخ ،النمر 7
 بـين  مستطيل شكل على تكون ،الجبلية المناطق في الواقعة ،للزراعة الصالحة األرض على يطلق محلي تعبير :لقطانا 8

 ،بكـر  أبو .االستنادية والجدران المنحدرات وانفراج ،االنحدار لشدة اًتبع مساحتها تختلف ،استناديين جدارين أو منحدرين

 .454 ص ،آل ملكية
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 فيهـا  واستمر ،بكر بأبي المكنى محمود ابنه زبن الشيخ وفاة بعد جرار آل مشيخة تسلم

 قطـاين  فـي  ويقيم األول القسم ،قسمين إلى المخيم انقسم حيث ،عشر الثامن القرن منتصف إلى

 قريـة  مـن  بـالقرب  الشـرقي  الجنوب إلى انخيل خربة في الثاني والقسم ،صالح بزعامة زبن

  . 2محمود بزعامة 1الزاوية

 أسـفر  زبن قطاين في األخوين بين حدث شجار إلى االنقسام خلفية بكر أبو أمين أرجع

 الـذي  صـالح  أخيه جماعة على غارة لشن فرسانه وتجهيز ،انخيل خربة إلى محمود عودة عن

 الـذي  الكبير العدد نتيجة جرار لقب على وحلفاؤه محمود وحصل له، المؤيدة عرابة في تحصن

  .3الغارة إلنجاح حشده تم

 نزال آل نفوذ على القضاء من وتمكنت جرار عائلة شأن قوي أن األحداث هذه عن تجن

 التـاريخ  ذلك ومنذ ،م1728/ هـ1141 عام حوالي النمر آغا محمد مع تحالف بعدما 4والمشاقي

: قـرى  المشـاقية  اقطاعـات  مـن  نصيبهم وكان ،السياسية الساحة على بالبروز العائلتان بدأت

 ديـر  :النزالية اقطاعات من و ،وطوباس ،وطمون، وطلوزة ،وزواتا ،صيدويا ،الشمالية عصيرة

 اسـتقرت  الـزبن  محمد الشيخ عهد في و، جبع و ،الغربية باقا و ،الحارثية السيلة و ،الغصون

  .5لمشيخته اًمركز اتخذها و ،تعميرها أعاد حيث، صانور في األسرة

  جرار آل نفوذ بداية -2

 الثـامن  القـرن  من األول النصف في السياسية الساحة على بالظهور جرار عائلة بدأت

 منـاطق  جعل جنين لواء في وجودهم إن إذ ،المنطقة في القوى موازين غير الذي األمر ،عشر

                                           
 .237 ص ،حجر ابو .جنين مدينة عن كم 17 تبعد .صانور قرية شمال كم 3 عدب على تقع قرية :الزاوية 1

  .455 ص ،آل ملكية ،بكر أبو 2
 .455 ص ،م. ن 3
 .455 ص ،م.ن 4
 ،نموذجـاً  زيد بني منطقة/  العثماني العهد في الفلسطيني الريف تاريخ ،أحمد ،فتحي .230 ص ،2 ج ،العرب،دروزة 5

 .144 ص، م 1992 ،هـ 1414 ،1 ط،فلسطين ،اهللا رام ،الحديثة العربية المطبعة
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 مـن  حالـة  خلـق  الذي األمر ،1 الزيداني العمر ظاهر للشيخ التابعة المناطق من قريبة نفوذهم

 فالشـيخ  ،حقيقـي  صدام إلى الصراع هذا تحول ما سرعان و ،الطرفين بين العالقات في التوتر

 رأى الجليـل  في األقوى الحاكم إلى طبريا مدينة في ملتزم من بسرعة تحول الذي العمر ظاهر

 ،جـرار  آلل الخاضع اللجون سنجق باتجاه بالتوسع فبدأ ،حكمه يهدد اًخطر العائلة قوة تزايد في

 بالنسـبة  حيوية منطقة جرار آل يعتبره يالذ عامر ابن مرج الطرفين بين الصدام منطقة وكانت

 بإبقـاء  اهتموا قد و ،بدمشق نابلس تربط التي ،الرئيسة التجارية الطرق إحدى عبره تمر إذ ،لهم

   .2اقتصادهم على القوي لتأثيرها اًنظر آمنة و سالكة الطريق هذه

 دايـة ب و ،العشـرينات  نهايـة  في جرار آل نفوذ مناطق باتجاه العمر ظاهر توسع أثار

 اًسـوق  كانت التي الناصرة ومدينة ،عامر ابن مرج منطقة في عشر الثامن القرن من الثالثينات

  . 3منه مفر ال أمر الطرفين بين الفعلي الصدام وبات ،جرار آل غضب لهم

 إلـى  فكتبـوا  ،4 الناصرة ومدينة عامر ابن مرج السترجاع العدة يعدون جرار آل أخذ

 فوافق ،معهم التحالف عليه وعرضوا ،العمر ظاهر حلفاء الصقر عرب شيخ الجبر رشيد الشيخ
                                           

 الثاني النصف في طبريا منطقة في واستقرت ،الحجاز من هاجرت التي الزيادنة قبيلة إلى ينتسب ،الزيداني العمر ظاهر 1

 علـى  الحصول أسلوب استخدم ،المعني الدين فخر نفوذ تراجع مع األسرة هذه حكم بداية ارتبطت ،عشر السابع القرن من

 وفـاة  اسـتغل  كمـا  ،لها المجاورة والمناطق طبريا على نفوذه بسط في للسكان الحسنة والمعاملة ،الضرائب جباية التزام

 إلى وتصديره القطن بزراعة كبير بشكل اهتم ،عكا إلى عاصمته ونقل ،الجليل في نفوذه لتوطيد م1743 العظم باشا سليمان

 ،جيشـه  وتقوية اإلعمار، مشاريع تنفيذ من مكنه مما خزينته دخل وزيادة ،عكا اداقتص في اًكبير انتعاشاً أحدث مما أوروبا

 حـاول  ،الفرنجة غزو منذ اإلهمال من عانت أن بعد حيفا إعمار أعاد ،حكمه لتوطيد استخدمهم الذين البدو مع تحالف كما

 والتها العثمانية الدولة كلفت، نابلس سكان أبداها التي الشديدة المقاومة بسبب ذلك في فشل أنه إال نابلس جبل إلى نفوذه مد

 العثمانية الدولة فأرسلت ،ذلك في فشلوا أنهم إال عليه للقضاء الكرجي باشا وعثمان ،مكي باشا وحسين ،العظم باشا سليمان

 الضـرائب  دفـع  وقرر الزيداني رضخ حتى عكا حصار وتم م1775 عام عليه للقضاء باشا حسن القبطان بقيادة أسطولها

 47 ص ،تاريخ ،مناع .رأسه وقطع هاجمه المغاربة جنوده أحد لكن الهرب فقرر وأوالده رجاله عنه تخلى ،عليه المترتبة

– 71. 
 .230 ،ص2 ج ،العرب دروزة، 2
 القـديس  مطبعـة  ،الباشـا  قسـطنطين  وتعليق نشر ،صفد وبالد عكا حاكم العمر ظاهر الشيخ تاريخ ،ميخائيل ،الصباغ 3

 تـح  ،ظاهر تاريخ في الزاهر الروض، عبود ،الصباغ .48 ،47 ،46 ص، م 1935، هـ 1354 ،بنانل ،حريصا ،بولص

 ،العباسي.32 ص ،ت.د ،ط.د ،األردن ،اربد ،الجامعية الدراسات و للخدمات حمادة مؤسسة ،هزايمة عصام ،محافظة محد

 . 16 ص ،دية أبو .62 ص ،المحامي .76 ص
 القومي المركز ،1775 – 1685 الزيدانيـة  الدولة أمير الزيداني العمر ظاهر الزيدانية اإلمارة زيدان بني ،تحسين ،التل 4

  .75 ص ،ت.د ،1 ط ،األردن ،اربد ،للنشر
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 اًجزء فحرمهم ،الصقر قبيلة أبناء تجاه سياسته غير العمر ظاهر الشيخ ألن ،1 العرض هذا على

 يحـد  أن ورأى ،الضرائب جمع في له مساعدتهم جراء عليها يحصلون كانوا التي عوائدهم من

 ،ومزروعـاتهم  ممتلكاتهم على تعدياتهم من ليحميهم إليه القرى سكان لجأ أن بعد ،تحركاتهم من

 ،نفـوذهم  مـن  التقليل في يفكر جعلته ،المنطقة سادت التي األمني االستقرار حالة إلى باإلضافة

  .2خدماتهم من جزء عن واالستغناء

 الشـيخ  للقاء يحشدون الصقر وعرب ،3ماضي ابن الشيخ وحليفهم جرار آل مشايخ أخذ

 مـن  وطلـب  بل ،حلفهم في الصقر باشتراك يعلم لم لكنه ،باستعداداتهم أحس ذيال العمر ظاهر

 فرتـب  القتـال  في باشتراكهم يخبره من جاءه حيث المرج إلى وخرج ،بالرجال يمده أن شيخهم

 أهل ومن ،وحاشيته وأقاربه، ،المغاربة من مقاتل آالف ثالثة وحشد ،4 للمعركة استعدادا الرجال

  .5 وجوارها ،الناصرة

 ،م1730/ هـ 1143 عام الطرفين بين دارت التي المواجهات أهم المنسي معركة وتعد

 بينمـا  حيفـا  شرق جنوب المنسي تل قرب المقطع نهر جنوب وحلفاؤهم جرار آل تحصن حيث

 الروحـة  منطقة في الطرفان التقى و ،6جرار آل وهاجم النهر، فعبر ،شماله العمر ظاهر عسكر

 فلول وتبع ،الصقر عرب وفّر ،المعركة في إبراهيم شيخهم وقتل ،رارج آل وهزم ،المنسي قرب

 زحف ثم ،7جنين بلغوا حتى عنهم يرتد لم و المشاة من كانوا أكثرهم ألن ،ويأسر يقتل جرار آل

 إبـراهيم  بـن  محمد بها اعتصم التي صانور على الحصار وضرب ،نابلس نحو بجموعه زحف

                                           
 . 305 ص العرب، ،دروزة .33 ص ،الروض ،الصباغ 1
 . 141 ص ،عشائر،المالحي .16 ص ،ظاهر،الدنفي 2
 قـرى  نفـوذه  مناطق شملت ،لها المحاذي والساحل ،الكرمل جبل منطقة في المتنفذة العائلة ماضي آل شيخ :ماضي ابن 3

 ،ديـة  أبـو  .دمشـق  لوالية التابعة والطيرة ،والطنطورة ،حيفا إلى باإلضافة صيدا لوالية التابعة الغربية عامر ابن مرج

 .15 ص ،مقدمة
  .141 ص ،عشائر المالحي، .305 ،ص2ج ،العرب ،دروزة 4
  .75 ص،بني ،التل 5
 .162 ص ،ظاهر ،المحامي 6
 .78 ص ،العباسي .306 ص ،2،جالعرب ،دروزة 7
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 الثانيـة  للمـرة  يحكمها وكان 1الشام والي العظم اشاب سليمان من المساعدة طلب الذي ،الجرار

 حـد  ويضـع  يسـاعده،  أن من أضعف كان الوالي لكن )م1743–1741/ هـ1156– 1154(

 هـذا  بموجـب  و ،معه صلح وعقد ،بمهادنته فأقنعهم ،واليته أراضي على العمر ظاهر لتعديات

 وأن ،عامر ابن مرج عن لتنازلوا ،الناصرة بلدة في التدخل عن باالمتناع الطرفان تعهد الصلح

 تعويضـات  نـابلس  جبـل  زعماء له يقدم وأن ،احتلها التي األراضي العمر ظاهر الشيخ يخلي

 الجـرار  محمد الشيخ االتفاقية هذه وقع وقد ،3قرش 500 كيس كل في 2كيس خمسمائة مقدارها

  . 4نفوذه مناطق ضمن الواقعة األراضي على كان المباشر االعتداء ألن

 ،العثمانيـة  الدولة مع عالقته في تحول ونقطة العمر، لظاهر مهما اًنصر االتفاق راعتب

 المنطقـة  مشايخ من كغيره صغير إقطاعي شيخ مجرد من تحول أن بعد مكانته تقدر بدأت حيث

 تحت تكن لم جديدة مناطق في نفوذه وتوطيد ،5جرار آل حلفائها هزيمة من تمكن قوي زعيم إلى

 لقتـال  المناسـبة  الفرصـة  انتظر الذي الشام والي لمكانة ضربة شكل اكم ،قبل من نفوذه تحت

  . 6العمر ظاهر

 مدينـة  اًقاصد كبير جيش رأس على العثمانية الدولة من بإيعاز خرج طويل تردد وبعد

 أنه إال له النابلسيين مساعدة من الرغم وعلى ،المدينة على الحصار ففرض ،آنذاك مركزه طبريا

 ،الشـامي  الحـج  قافلـة  رأس على يخرج كي الحصار فك إلى فاضطر ،هإخضاع من يتمكن لم

 الثانيـة  حملته أثناء م1743 آب 25/  هـ 1156 رجب 4 في طبريا قرب باشا سليمان وتوفي

 واليـة  الكرجـي  باشا عثمان دخول حتى الوضع واستمر ،به الهزيمة إلحاق في فشل و ،عليها

  .7عهم اًصراع فخاض م1760 / هـ 1174 عام الشام

                                           
  .36 ص ،بني،التل 1
  .16 ص ،مقدمة ،دية أبو .62 ص ،ظاهر،المحامي .78 ص،تاريخ،العباسي 2
  .16 ص ،مقدمة،دية أبو .62 ص ،ظاهر،المحامي 3
 .16 ص ،مقدمةدية، أبو .62 ص ،ظاهر،المحامي .78 ،صتاريخ ،العباسي 4
  .63 ،62 ظاهر،ص ،المحامي 5
 .78 ص ،تاريخالعباسي، 6
  .78 صم، . ن 7
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 الشـيخ  الشام والي الكرجي الصادق باشا عثمان حاصر م1764/  هـ 1178 عام وفي

 .لبنـان  في الشوف منطقة حاكم الشهابي يوسف باألمير اًمستعين صانور قلعة في الجرار محمد

 جرار آل هزيمة عدم في رغبوا الذين القيسيين الشهابيين عسكر لتأخر نظراً دخولها يستطع ولم

 إلى أدى مما النمر آل وخاصة جرار آل حلفاء وصول إلى باإلضافة ،1مثلهم قيسيين كانوا الذين

 الشـعراء  أحـد  وصـف  وقد ،عظيمة وخسارة تكبدت أن بعد للقلعة المحاصرة القوات انسحاب

   :بقوله المهاجم الجيش موقف صعوبة للحملة المصاحبين

  تصلها والدولة وادروز عرب وصلها وما جدعا ابالد جينا

  الصحابة والعشرة البيت بحق نصلها رب يا ستانعرب

  : قال حين نابلس جبل شعراء أحد الواقعة هذه خلد حيث كبير دوي النصر لهذا وكان

  القرايا كل ست يا النور قفة يا صانور

  2الواليا تحمي رب يا الغيب عالم في مكتوب

 وفانسـحب  ،ارجـر  آل هزيمة الكرجي باشا عثمان يستطع لم الطويل القلعة حصار وبعد

  . 3الشام باتجاه

 أبيـه  وفاة بعد العائلة مشيخة تولى الذي ،جرار يوسف عهد في قوتهم أوج جرار آل بلغ

 جنـين  للواء اًمتسلم والده حياة أواخر في عين قد وكان ،م1772/  هـ 1186 عام الزبن محمد

 وجمـع  ،نـابلس  لـواء  متسلمية تولى م1774/ هـ 1188 عام وفي ،م1770/هـ 1184 عام

 ،القـرارات  اتخاذ في والحكمة بالتعقل اتصف. انقطاع دون سنة عشرة خمس قرابة المتسلميتين

                                           
 ،العثمانيـة  المطبعـة  ،معلوف بني تاريخ في القطوف دواني ،اسكندر عيسى ،المعلوف .63 ص ،2 ج ،لبنان ،الشهابي 1

 .115 ص ،جنين،حسن الحاج .245 ص 2 ج،العرب ،دروزة .206 ص،م 1907/  هـ 1325، ط. د،لبنان ،بعبدا
  .153 ص ،1 ج ،تاريخ،النمر 2
  .801 ،800 ص ،3 ج ،لبنان ،الشهابي  3
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 وتمكـن  ،الناس بين لإلصالح المال وبذل .وعشائرها نابلس عائالت شمل جمع على والحرص

  .1حكمه زمن واألمن الهدوء نشر من وكرمه عدله بفضل

 مـن  متعاقبـة  مواسـم  م1788 – 1786/هـ 1203 – 1201 عامي بين نابلس شهدت

 ،البغال لحم أكل إلى النمر إحسان ذكر كما الناس اضطر حتى مجاعة حدوث في تسببت الجفاف

 النـاس  على للتخفيف ماله الجرار يوسف فبذل ،الفاحش الغالء فانتشر ،العظام وطحن والحمير،

   .2محنتهم في

  صانور قلعة -3

 علـى  تشمل أنها إال القصر طراز على نيالمب الحصن بأنها القلعة النمر إحسان عّرف

 مـدخل  علـى  تسيطر كانت 4جرار آل معقل صانور وقلعة. 3وبوابات أبراج مع مسورة ساحة

 وتتمتـع  .اإلطـالق  علـى  نابلس جبل في األهم ا تعد كما .5ونابلس جنين بين الرئيسة الطريق

 التـي  الزحـوف  أكثر مأما وصمودها ،حولها دارت التي الحوادث لكثرة واسعة تاريخية بشهرة

  . 6حاصرتها

 إلى والعروبة العرب كتابه في دروزة عزة محمد فأرجعها نشأتها في المؤرخون اختلف

 ينشئ أن رأى والذي ،أبيه وفاة بعد الزعامة ورث الذي الزبن بن جرار الشيخ ابن إبراهيم عهد

 الـذي  أن الشـهابي  رحيد األمير أورد بينما .7صانور مرج على المطل الجبل رأس في له قلعة

 عـام  جنين متسلمية تولى الذي جرار الناصر بن حماد بن زبن بن 8محمد الشيخ هو القلعة عمر

  . 9م1770/هـ 1184

                                           
  .132 ص ،تراجم،الخماش 1
 .132 ص ،تراجم ،الخماش. 156 ص ،2ج ،العرب،دروزة .156 ص ،1 ج ،تاريخ،النمر 2
  .456 ص ،2،جتاريخ ،النمر 3
 .67 ص ،تاريخ ،مناع 4
  .49 ،صأهالي ،دوماني 5
  .250 ص ،2 ،مجالعرب ،دروزة 6
 .251 ص ،م .ن 7
  .800 ص ،3 ج ،لبنان ،الشهابي 8
  .151 ،1،150 ،جتاريخ ،النمر 9
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 الشـيخ  تعاون حيث م1774/  هـ 1188 عام إلى سورها و فأرجعها النمر إحسان أما

 علـى  الزيداني العمر ظاهر هجوم لصد اًاستعداد بنائها في النمر آغا إبراهيم مع الجرار يوسف

  .1نابلس جبل

 يوسـف  الشيخ بناءها أكمل التي المتقاربة الحصينة الدور من مجموعة من القلعة تتكون

 فأحاطها .الحليفة وبالعائالت ،نابلس من والصناع ،البنائين بأمهر بنائها في استعان حيث ،الجرار

   :بوابتها على وكتب ،والزيت ،بالشيد المبنية الضخمة الحجارة من بسور

   مصيبة أتتك إذا اًصبور و الرزايا أتتك إذا اًرزين كن

   عجيبة كل يلدن مثقالت الزمان من حبالى فالليالي

 الجهـة  في الرئيسة بوابتها تقع ،بوابات وثالث ،شرفات ذات ،ضخمة أبراج ثالثة للقلعة

 السـري  الباب هناكو ،بالحديد المصفح السميك الخشب من مصنوعان اآلخران والبابان ،الغربية

 عشـرة  من أكثر على مساحتها وتنتشر ،الجبلي المرتفع على القلعة وتقوم. المخابئ إلى المؤدي

 .2مربعـاً  اًمتر 4675 العمرانية مساحتها ،صغير جامع ضمنها من بنايات عدة شملت ،دونمات

 تحتـل  كانتو ،المساحة هذه أضعاف عشرة تساوي كانت السابق للمحيط العامة المساحة أن إال

 تتخلله أمتار ثالثة عرضها قاعدة على السور يرتكز ،3عليه أقيمت الذي الجبل قمة مساحة جميع

 إلـى  تـؤدي  سرية وممرات بسراديب مزود وهو .4الحراسة وشرفات ،المراقبة طالقات تتخلله

 .5المتتاليـة  الحصـار  عمليات أمام الصمود على القلعة سكان ساعد الذي األمر المجاورة التالل

 ،المـؤن  ومخـازن  ،والمغاور ،اآلبار من وعدد ،األخرى والعقود ،الليوان صدارتها في ضموت

 الجهة من جبين أبو جبل من تهاجم كانت أنها إال بالجبال إحاطتها من وبالرغم ،األسلحة ومخابئ

 أمامهـا  تمتد بينما ،والجنوب الشرق جهة من عنها حريش جبل وبعد السهل وجود بسبب الغربية
                                           

 .250 ص ،2 ،مجالرعب ،دروزة 1
  .115 ص ،جنين ،حسن الحاج 2
 .457 ص ،239 ص ،2 ج ،تاريخ النمر، 3
 115 ،صجنين ،حسن الحاج 4
  .21 ص،العمارة ،عياش 5
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 فـي  المرتفـع  حـريش  جبـل  يقع ،1والسباق للتدريب خصصت كبير ساحة الجنوبية هةالج من

 الجـيش  يـأتي  بحيـث  اًفخ اعتبرت أنها إال ،القالع باقي مثل اًجيد محصنة ليست وهي ،شرقها

   .2اًمحاصر فيصبح ليحاصرها

 تدميراً ،3م1830/  هـ 1246 عام عليها الخزندار باشا اهللا عبد حملة بعد القلعة دمرت

 إبراهيم زحف أنباء وصول إثر 4الخزندار له أذن أن بعد بناءها أعاد الجرار اهللا عبد أن إال ،اًتام

   .5الشام باتجاه باشا

 الجزار باشا أحمد عهد في جرار آل -4

  بالجزار عالقتهم

 تتغيـر  كانـت  بـل  واحدة وتيرة على تسير الوالة و جنين زعامات بين العالقة تكن لم

 نـابلس  جبـل  زعامات من كغيرهم المنطقة في المحلية الزعامات تمتعت فقد .بالظروف وتتأثر

 ،البـأس  بشـدة  واتصفت. المنطقة خارج من حاكم ألي الخضوع وعدم ،الذاتي باالستقالل ككل

 الضرائب زيادة أراد حينما وخاصة، خلفائه و الجزار وجه في وقفوا وطالما ،المراس وصعوبة

  . 6عليهم المقررة

 ،7جنـين  لـواء  فـي  نفوذه مناطق على السيطرة الجزار محاوالت الجرار يوسف قاوم

ـ  1206عام سلطته تحت والشام صيدا واليتي العثمانية الدولة جمعت بعدما خاصة  م1791/هـ

 عكـا  فـي  له الطاعة يعلنون نابلس جبل زعماء ومضى ،8المباشر نفوذه تحت المنطقة لتصبح

                                           
  115 ص ،جنين،حسن الحاج 1
  .457 ص ،2 ،مجتاريخ ،النمر 2
 .150 ص1 ،مج ،م.ن 3
  .239 ص ،م.ن 4
  .144 ص، 1 مج الملكية المحفوظات 5
 .77 ،صتاريخ ،الراميني 6
  .97 ص ،تاريخ،العباسي 7
  .84 ص ،تاريخ ،مناع 8
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 ممـا  المعتـادة  خلعته وطلب ،الهدايا بإرسال اكتفى الذي الجرار يوسف باستثناء بالهدايا محملين

 العصـيان  الجـرار  فـأعلن  .جنـين  لواء على اًمتسلم تعيينه ورفض ،عليه الجزار غضب أثار

  .1الوقت ذلك في الحصون أقوى من تعد كانت التي صانور قلعة في وتحصن

 انتوك ،م1791/  هـ 1205 سنة ربيع في 2صانور وحاصرت الجزار جيوش تقدمت

 ،مقاتل األلف عن تزيد صانور قلعة قوات تكن لم بينما جندي ألف عشر األربعة عن تزيد قواته

 الرغم على عنها المدافعين بسالة و لحصانتها صمدت لكنها ،3نصف و شهر لمدة الحصار ودام

 الخامس في 4لالنسحاب األمر نهاية في فاضطر .القلعة ضرب في المدفعية الجزار استخدام من

 قافلـة  لمرافقة اًاستعداد ،م1791 أيار من والعشرين الثامن/  هـ 1205 رمضان من لعشرينوا

ـ  1209 عـام  في سنوات ثالث بعد عاد أنه إال .5عليه عصية صانور قلعة وبقيت ،الحج /  هـ

 الهـدف  أن ويبدو .الحج حلول بسبب ثانية مرة عنها الحصار لفك واضطر ،لحصارها م1794

 العـدد  أن إذ علـيهم  والقضـاء  ،اجتثاثهم ليس و والئهم وأخذ جرار آل إخضاع هو الحملة من

 الجزار أن غير ،القلعة القتحام كافياً كان الهجوم أثناء استخدم الذي المجهزين الجنود من الكبير

. 7معـه  عالقته في اًحذر بقي يوسف الشيخ لكن ،6جرار آل مع الرجعة خط على يحافظ أن أراد

 صالح الشيخ فعين .ونفوذه قوته وإضعاف ،الجرار يوسف الشيخ من التخلص الجزار أراد. 7معه

 له فدس ،رفضه على أصر و فرفض ،الحارثية سيلة في 8الجرادات عشيرة شيخ السليمان صالح

   .9وقتله السم الجزار له

                                           
 .84 ص ،تاريخ ،مناع .78 ص ،تاريخ،الراميني .801 ص ،3 ج ،لبنان ،الشهابي .84 ص ،قصة،الشهابي 1
  .801 ص ،3 ج ،لبنان ،الشهابي 2
  .84 ص ،تاريخ ،مناع .112 ص ،تاريخ ،الشهابي 3
 .84 ص ،تاريخ ،مناع .97 ،صتاريخ،العباسي .78 ص ،تاريخ،الراميني .801 ص ،3 ج ،لبنان ،الشهابي 4
 .801 ص ،3 ج ،لبنان ،الشهابي 5
 .84 ص ،تاريخ ،مناع 6
  .120 ص ،5 مج ،بالدنا،الدباغ 7
 إلـى  ومنها ،األردن شرق إلى أجدادهم نزح ،الحجازية المشاعلة قبيلة إلى بأصولها تعود، عددال كثيرة عائلة :الجرادات 8

 ،وفقوعـة  ،وزبوبـا  ،وبيسـان  ،سمخ ،الحارثية وسيلة ،الغصون ودير ،غزة في انتشروا منها و ،الخليل قرى من سعير

  .189 ص ،5 مج ،بالدنا،الدباغ .ويافا ،ونابلس
 .209 ،1 ج ،تاريخ،النمر 9
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 فـي  رغبته :منها عوامل بعدة اًمدفوع جرار آل على القضاء باشا أحمد ذلك حاول ولقد

 واليتـي  استالمه بعد التقليديين أعداءهم طوقان آل فقرب، النمر لآ حلفائهم إضعاف و إضعافهم

 بني على اًشيخ طوقان بك وأسعد ،نابلس على اًمتسلم طوقان بك أحمد وعين ،1اًمع والشام صيدا

 إلـيهم  وانضم ،طوقان آل قتال على واتفقا ،النمر وإبراهيم ،الجرار يوسف فتحالف ،صعب بني

ـ  1211عـام  القتال بدأ ،النهاية حتى الثبات على عهدال واخذوا ،نابلس جبل شيوخ جميع /  هـ

   .2عليهم الجزار نقمة من زاد مما ،م1798/  هـ 1213 عام واشتد ،م 1796

  الشام على نابليون وحملة جرار آل - 5

 وانطلقـت  .الشـام  بالد الحتالل التوجه مصر احتالل إتمامه بعد بونابرت نابليون قرر

 ،وغـزة  يونس، وخان ،العريش مدن واحتلت ،سيناء صحراء عبر رةالقاه من الفرنسية القوات

 والعشرين السادس في يافا مدينة الفرنسية القوات وصلت .3تذكر مقاومة ودون بسهولة والرملة

 إليهم وصل أيام ثالثة وبعد ،مدافعها ونصبت ،المتاريس وبنت ،حولها وعسكرت ،4رمضان من

 آالف ثمانيـة  البالغة لحاميتها اًإنذار كليبر قائده ووجه ،5فسهبن العسكرية العمليات وقاد ،نابليون

 بقطـع  حاكمها وأمر ،7نابليون إنذار وحاميتها سكانها ورفض 6المدينة تسلم أن منها اًطالب مقاتل

  . 8الفرنسي الجيش نحو وبرأسه البحر نحو بجثته ورمى ،األسوار فوق الرسول رأس

                                           
 .97 ،صتاريخ ،العباسي 1
  .198 ،197 ص ،1 ،جتاريخ ،النمر 2
 1322 ،ط.د ،القـاهرة  ،العامرة المطبعة ،3ج ،ج 4 ،األخبار و التراجم في اآلثار عجائب تاريخ ،الرحمن عبد،الجبرتي 3

ـ  1390 ،2 ط ،لبنان، بيروت ،للماليين العلم دار ،3ج، ج6،الشام خطط ،محمد ،علي كرد .46ص ،هـ  ،م 1970/  هـ

ـ  1410 ،ط. د ،األردن ،عمـان  ،الضياء دار، والشام مصر على نابليون حملة أسرار ،آدم حسني ،جرار 12 ص  ،هـ

 حتـى  التـاريخ  فجـر  منـذ  السياسي فلسطين تاريخ في الموجز ،الياس ،شوفاني .130 ص، أحمد. 17 ص ،م 1990

  .256 ،255 ،254 ص ،1996 ،هـ 1416 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،الفلسطينية الدراسات مؤسسة ،م 1949سنة

   .184 ص ،ت د، ،ط. د ،لبنان ،بيروت ،الثقافة دار ،نابليون قاهر الجزار ،ادوارد ،لوكروا
 فـي  واألحكـام  الحكومـة  محيا عن اللثام كشف ،م 1887 ت ،اهللا نعمة نوفل ،نوفل. 239 ص ،1 ج ،لبنان ،الشهابي 3

 .225 ص م1990، هـ1410، ط.د ،لبنان ،طرابلس ،برس روسج ،فاضل أبي ميشيل تح ،الشام وبر مصر إقليمي
 .226 ص ،كشف،نوفل. 258 ص ،1 ج ،لبنان، لشهابي ا .52 ص ،3 ،جعجائب ،الجبرتي 4
 .95 ص ،تاريخ ،مناع 5
 .226 ص ،كشف ،نوفل. 258 ص ،1 ج ،لبنان، الشهابي 6
 .226 ،صكشف، نوفل. 258 ص ،1 ج ،لبنان، الشهابي 7
  191 ،صالجزار ،لوكروا 8
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 فـي  ثغـرة  فـتح  من الن الفرنسي القائد رقةف تمكنت الحصار من السادس اليوم وفي

 ،1المدينـة  إلى األسوار على نصبت التي الساللم على ومن ،منها يعبرون الجنود وبدأ ،األسوار

 ،أموالهـا  وسـلبوا  ،وأطفـاالً  ،ونساًء ،رجاالً سكانها بقتل شرعوا احتاللها عملية أكملت وعندما

 خمسة األرواح في المدينة خسائر وكانت ،يلالل طوال النهب و والسلب القتل عمليات واستمرت

 نتج.4بالدهم إلى منهم المصريين أرجعوا ،أسير 3000 يقارب وما ،3مدني وألفي ،2جندي آالف

 ،بالـذعر  الـبالد  أصيبت أن يافا في الفرنسيون ارتكبها التي الوحشية األعمال عن نتج.4بالدهم

  . 5الفرنسيين بمهاجمة وبدأت

  الشام بالد على لفرنسيةا الحملة لصد العثمانية التجهيزات

  العثمانية الدولة استعدادات  -  أ

 ألويـة  في رعاياها الستنهاض محاولة في المراسيم من مجموعة العثمانية الدولة وجهت

 حكام دعت وقد .6المسلمين لديار اًوإنقاذ ،اإلسالم عن اًدفاع نابليون لمقاتلة والقدس ونابلس جنين

 في ارتكبتها التي الوحشية باألعمال إياهم مذكرة يةالفرنس للقوات التصدي إلى األلوية هذه حكام

 كتاب استخدم وقد. لمواجهتها العثمانية االستعدادات على إياهم مطلعة.الشام بالد وسواحل ،مصر

 هـذه  ومـن  .7الهمـم  استنهاض في هدفهم لتحقيق للجهاد الداعية القرآنية اآليات المراسيم تلك

 لقتـال  بالسـالح  مجهزين مقاتل ألف إرسال إلى عوهيد جرار يوسف إلى وجه مرسوم المراسيم

  .9العام الجهاد بضرورة قضت فتوى استانبول في اإلسالم شيخ أصدر كما ،8الفرنسي العسكر

                                           
  .191 ص ،الجزار ،لوكروا 1
 .226 صكشف، ، نوفل. 258 ص ،1 ج ،لبنان، الشهابي 2
 .226 صكشف، ، نوفل. 258 ص ،1 ج ،لبنان، الشهابي 3
 .95 ص ،تاريخ ،مناع 4
 .160 ص ،1 ج ،تاريخ،النمر 5
 .239 ص ،1 ج ،لبنان ،الشهابي 6
ـ  1214 ذ 8 ،6 نـابلس  )ش س،( .370 ص ،م 1798 م / هـ1213 سنة ر 13 ،6 نابلس )ش س،( 7  ،م 1799/  هـ

ـ  1215 ش 25 ،6 نابلس )ش س،(،6 نابلس )ش س،. (253 ص  ل 6،7 نـابلس  )ش س،( .253 ص ،م 1800/  هـ

  .330 ص ،م 1800 / هـ 1215
 . 253 ص ،م 1799/  هـ 1214 ذ 8 ،6 نابلس )ش س،( 8
  .93 ص ،تاريخ ،مناع 9
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 اًمؤكد القدس في والمفتين والعلماء، ،القضاة إلى مراسيم الشام والي باشا اهللا عبد وأرسل

 فـي  العـام  التجنيـد  إعالن ضرورة على اًمشدد الفرنسيين عساكر لمقاتلة العدة إعداد على فيها

 لهـذه  والمفتـون  العلماء فاستجاب ،مقاتل ألف بتجهيز وأمرهم وجنين، ،ونابلس القدس، مناطق

 الدولـة  أرسـلت  كمـا  .1الجهـاد  ضرورة إلى دعت التي الفتاوى إصدار على وعملوا ،الدعوة

 عثمـان  األعظـم  الصدر بقيادة فيها ةالفرنسي القوات لقتال مصر إلى العثمانية الجيوش العثمانية

   .2باشا نصوح والوزير باشا

 مـن  الثامن في فلسطين ساحل لمنطقة اًعام اًقائد الجزار تعيين العثمانية الدولة وقررت

 .المنطقة هذه عن الدفاع مهمة إليه وأوكلت .م1799 الثاني كانون 9/ 3،هـ 1213 شعبان شهر

 ثالث على الحملة قبيل ليسيطر الشام والية وضمت ،زةوغ ،ويافا ،طرابلس مناطق إليه وضمت

  .4وطرابلس ،وصيدا ،الشام: هي الشام بالد في واليات

  المحلية االستعدادات  -  ب

   الرسمي المستوى على

 تغييـر  في أثر م1798/  هـ1213 عام مصر من الشام نحو نابليون توجه ألنباء كان

 منهم اًطالب إليهم اًمتودد الرسائل إليهم فأرسل ،نابلس جبل زعماء تجاه الجزار باشا أحمد سياسة

 إلـى  أرسـلها  التي القصيدة تلك ومنها ،5والسالح العساكر إرسال على والعمل ،الماضي نسيان

  .6البالد يهدد الذي الداهم الخطر وجه في والوقوف النجدة منه يطلب الجرار يوسف الشيخ

 ،وقافيتهـا  وزنها على قصيدة عدأ الجرار يوسف الشيخ إلى الجزار قصيدة وصلت ولما

 الجبـل  مشـايخ  إلـى  نسخة منهم واحد كل يحمل بأبنائه وبعث ،نابلس جبل مشايخ إلى ووجهها
                                           

 .239 ص ،1 ج ،لبنان ،الشهابي 1
  .253 ص ،م 1799/  هـ 1214 القعدة ذي 8 ،6 نابلس) ش س،( 2
 . 366 ص ،م 1798/  هـ 1213 ش 8 ،6 نابلس) ش،س( 3
 .94 ص ،تاريخ ،مناع 4
  .108 صاسرار،  ،جرار .93 ص ،تاريخ ،مناع 5
  .109 ص ،أسرار جرار، 6
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 البـالغ  الـدور  اًمدرك. الزاحف الفرنسي الجيش مقاومة في المشاركة على إياهم اًحاث، وأمرائه

 قصـيدته  الجـرار  يوسف يخالش بدأ .1الفرنسيين مقاومة في المنطقة في القوى لتحالف األهمية

 أبـرز  عـدد  ثم ،للبالد الفرنسي الغزو في وصلته التي األخبار إزاء العميق حزنه عن بالتعبير

 فـي  وبسالتها وشجاعتها قوتها اًمادح الفترة تلك خالل ونابلس جنين لوائي في الحاكمة العائالت

 ،محمـد  والحاج ،عطعوطو ،والقاسم ،والريان ،والنمر ،طوقان آل :الترتيب على وهي ،الحرب

 جبـل  مشـايخ  إلـى  الجرار يوسف الشيخ لرسائل كان وقد .الهادي وعبد ،والجرادات ،وغازي

 ابـن  مـرج  فـي  الفرنسـي  الجيش ضد وقعت التي المعارك في مشاركتهم في كبير أثر نابلس

  .3"المسلمين وحمية ،الدين غيرة يا" شعار رفعوا وقد .2عامر

  جنين لواء استعدادات -ج

 في وكان ،التطورات لمناقشة اجتماع عقد فقرروا ونابلس جنين زعماء يافا أحداث تبلغ

 يوسف حليفه الحاضرين أبرز وكان .النمر آغا إبراهيم دعوة على بناًء .5العطاعطة عند 4رامين

 بقيـادة  عسكرية قوة تجهيز عن االجتماع وتمخض. طوقان أحمد نابلس ومتسلم ،الجرار يوسف

 قوة وتجهيز .يافا في الفرنسيين لحرب توجه الذي الجيوسي الواكد يوسف لنجدة النمر آغا حسن

 هذا في شارك ممن وكان .الفرنسيين لمواجهة استعداداً النمر آغا إبراهيم بن محمد بقيادة أخرى

 الجـرار  يوسف إلى أسندت القوة تلك قيادة أن الراميني أكرم ذكر و ،6العطاعطة من قوة الجيش

  . 7الطحان بك وأحمد

                                           
 .110 ص ،أسرارالجرار، 1
 .79 ص ،تاريخ،الراميني 2
 .239 ص ،1 ج ،لبنان ،الشهابي 3
 ديـر  ،يرقة قرى أراضي بها تحيط،عنبتا شرق جنوب كم4 بعد وعلى، طولكرم شرق كم17 بعد على تقع قرية :رامين 4

بالدنا،  ،الدباغ .الزيتون وأشجار ،والكرسنة ،والخضار ،والفول ،الحبوب سكانها يزرع ،اللبد كفر ،ليد بيت ،عنبتا ،شرف

   .283 ص ،5 مج
 الهجوم أمام مناطقهم عن للدفاع صعب وبني شويكة إلى رحلوا ثم ،رامين مركزهم ،الشعير اديو شيوخ من :العطاعطة 5

 . 133 ،132 ص ،1 ج ،تاريخ،النمر. الفرنسي
 .161 ص ،1 ،جتاريخ ،النمر 6
  .80 ص ،تاريخ،الراميني 7
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 الفرنسـيين  القـادة  أحـد  فكلف ،.كليبر تقلق نابلس جبل استعدادات بدأت الوقت هذا في

 الجـزار  حلف ترك على ليحملهم ،وأمرائه نابلس جبل لشيوخ مناشير يوجه بأن دوماس ويدعى

 تـؤثر  أن يمكـن  المناشير أن يعتقدون قادته كل و نابليون وكان .الفرنسيين طاعة في والدخول

 بقيادة ونابلس جنين قوات التقت. 2الرسائل تلك يحمل شخص إيجاد في فشل اسدوم لكن ،1فيهم

  .4 3قاقون في الفرنسي بالجيش النمر آغا حسن

 نحـو  تقدموا مقاتل خمسمائة أخرجت نابليون قوات قدوم بلغها ولما ،الوادي في وكمنت

 ثالثـة  إلى عساكره قسم خطتهم نابليون أدرك ولما ،الشعير وادي نحو ليجروه .الفرنسي العسكر

 وحينمـا  ،الجبـل  جـانبي  إلى صعدا اآلخران والقسمان ،الوادي نحو األول القسم توجه :أقسام

 ،الرصـاص  عليها وأطلق ،بالمدافع الفرنسي الجيش ضربها الوادي من النابلسية القوات اقتربت

 وبعـد  ،5سـيين النابل مـن  قتيل أربعمائة مقتل عن أسفرت التي ،المعركة وبدأت .إليها انحدر ثم

 حتـى  الهجـوم  وأعـادوا  ،صفوفهم فيها ونظموا ،زيتا قرية نحو األهالي انسحب شديدة معركة

 لمـا  ،7بإحراقهـا  وأمر قاقون قرية نابليون ودخل. 6الجبل قرى باقي عن نابليون رد من تمكنوا

 إليهـا  وانضمت نابلس إلى العربية القوات وتراجعت ،8عكا نحو بعدها وتوجه. مقاومة من القاه

  .9البلقاء وجبل ،عجلون من قدمت قوات

                                           
  .191،صالجزار ،لوكروا 1
  .199 ص ،الجزار،لوكروا 2
 ناحيـة  في إدارياً تندرج ،نابلس جبال لسلسلة الشمالي الطرف عند طولكرم غرب شمال كم 7 بعد على تقع قرية :قاقون 3

 ،الحـوارث  ووادي ،القباني ووادي ،والمنشية ،الغصون ودير ،وشويكة ،طولكرم أراضي بالقرية تحيط ،الغربية الشعراوية

 اشتهرت ،)قاقون أخصبت صانور غرقتأ إن( المثل في قيل حتى تربتها لخصوبة اًنظر الهامة الزراعية القرى من تعتبر

 قرية ،الرحيم عبد ،المدور. والحمضيات، والزيتون، ،والخضروات ،والذرة ،والبندورة ،والشعير ،والعدس ،القمح بزراعة

ـ  1414 ،ط. د ،فلسـطين  ،بيرزيت ،الفلسطيني المجتمع وتوثيق دراسات مركز ،بيرزيت جامعة منشورات ،قاقون  ،هـ

  .339 ص، 5 ،مجبالدنا، الدباغ .55 ،31 ،4 ص ،م 1994
 .13 ص ،3 ج،خطط ،علي كرد .161 ص ،1 ،مجتاريخ ،النمر .337 ص، 5 مج ،بالدنا ،الدباغ 4
  .13 ص ،قرية،المدور 5
  .13 ص ،قرية المدور، .74 ص ،3 ج ،عجائب،الجبرتي 6
  .13 ص ،قرية المدور، 7
  .163 ص ،1 ،مجتاريخ ،النمر 8
  .13 ص ،3 ج،خطط ،علي كرد .161 ص ،1 ،مجتاريخ ،النمر .337 ص، 5 مج ،بالدنا ،الدباغ 9
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 اًعارض.جنين لواء زعماء إلى اًمتودد دوماس قائده عكا حصاره أثناء في نابليون أرسل

 إال. المسـلمين  لمصالح والراعي ،اإلسالمي للدين المخلص بمظهر نفسه وأظهر .الصلح عليهم

 وردوا ،الصـلح  فرفضـوا  ،مصر اللهاحت أثناء استخدمها التي حيلته عليهم تنطل لم األهالي أن

 إلى النابلسية الحشود توجهت ثم. 1صلح اتفاق إلى التوصل في مسعاه خاب وقد ،عكا إلى رسوله

 وتوجهوا .مقاتل آالف الثمانية وبلغت. الجرار يوسف أعدها التي بالقوات التقت حيث جنين إلى

 أرسـله  الـذي  كليبر بقيادة هناك المرابط الفرنسي الجيش لمهاجمة ،عامر ابن مرج إلى اًجميع

 إلـى  تشـير  أخبار وصول وبعد ،2دوماس مفاوضات فشل بعد نابلس جبل زعماء لقتال نابليون

  . 3لقتاله النابلسية القوات استعداد

 ،الطحـان  وأحمد ،النمر آغا إبراهيم ومنهم رافقوه الذين الزعماء و الجرار يوسف قسم

 إلى 6النمر رواية حسب ألف ثالثين نحو عدده لبالغا جيشهم 5عجلون شيخ 4الشريدة رباح والشيح

 فـي  المعـارك  بدايـة  وكانت ،7بمناوشتها وأخذوا الفرنسية بالقوات وأحاطوا، أجزاء أربعة إلى

  .8م 1799 عام نيسان من السابع

 أحـد  فطلـب  ،الناصرة إلى كليبر قوات فيه وقعت الذي الحرج الموقف أخبار وصلت

 ،حيفـا  فـي  قواته مقر كان الذي نابليون من النجدة الناصرة أهالي من الفرنسي الجيش عمالء

 القوات على قذائفها يطلق وأخذ ،المرج فوق المدافع ونصب. المحاصرة قواته لنجدة اًجيش فجهز

 النابلسية القوات تفوق من الرغم على لصالحه المعركة يحسم أن واستطاع ،9المرج في المحتشدة

  .10مدفعيته تفوق بسبب اًعدد النابلسية

                                           
  .13 ،صتاريخ ،المدور 1
  163 ص ،1 ،مجتاريخ ،النمر 2
 .229 ص ،الجزار ،لوكروا 3
 ابـن  مرج في المعسكرة نابليون قوات قاومت التي القوات ضمن اشترك ،األردن شرق الكورة ناحية شيخ :الحمد رباح 4

 .25 ص ،تاريخ،شقيرات .عامر
  .25 ص ،تاريخ،شقيرات .163 ص ،1 ،مجتاريخ ،النمر 5
 .163 ص ،1 مج ،تاريخ،النمر 6
 .133 ،صتراجم ،الخماش 7
 .97 ص ،تاريخ ،مناع 8
 .161 ص ،1 مـج تاريخ،  ،النمر.140 ص ،3ج ،علي كرد. 229 صكشف،  ،نوفل.264 ص ،1 ج ،لبنان ،الشهابي 9

 .80 ص ،تاريخ،الراميني
  .97 ص ،تاريخ ،مناع 10
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 نحو البالغة نابليون قوات فالحقتها .جنين مدينة نحو ونابلس جنين لوائي قوات عتتراج

 .نهبتهـا  أن بعـد  2القديمـة  بلـدتها  من جزًء وأحرقت ،1وخربتها المدينة ودخلت .جندي 500

 المدينة شمال خروبة في المتمركزة المدفعية م1799 نيسان 16 في الفرنسية القوات واستخدمت

 وقـد  .4ونـورس  العفولة مثل بجنين المحيطة القرى نابليون أحرق ،3البلدة من جزء تدمير في

 ومنهـا  الناصرة إلى وعاد ،جدوى دون لكن ،له االستسالم على الناس ليجبر األفعال هذه مارس

  . 5قيادته مقر حيفا إلى

 ،جيشـه  ببقايا االنسحاب فقرر .شهرين استمر حصار بعد عكا احتالل في نابليون فشل

 بـه  وألحقت ،الكمائن له ونصبت ،المنسحب جيشه مؤخرة على جرار يوسف قوات رتأغا وهنا

  .6كبيرة خسائر

 إلـى  يوسـف  الشيخ يطلب فأرسل ،الثالث سليم السلطان نفس في حسن وقع له كان مما

 عليـه  عـاد  مما ،وزعمائه الشام بر مشايخ على وقدمه ،البر سلطان لقب عليه وخلع ،استانبول

  .7منهم أحد يبلغها لم والجاه المال في وسعة ،نابلس شيوخ بين الرفيعة بالمكانة

  العادل باشا سليمان عهد في جرار آل -6

 قائـد  باشا إسماعيل عساكره عين م1805/  هـ1219 عام الجزار باشا أحمد وفاة بعد

 السـلطانية  األوامر تصدر حتى مؤقت بشكل السجن من أخرجوه أن بعد صيدا علىاًوالي الجيش

 الـذي  الجزار مماليك أحد باشا لسليمان السلطان أوامر صدرت ما وسرعان .الوالية بخصوص

                                           
  .14 ص،ملكية ،اهللا عبد .20 ص ،العمارة،عياش 1
 .97 ص ،تـاريخ  ،منـاع . 164 ص ،1 ،مـج تاريخ ،النمر. 229 ص كشف، ،نوفل.264 ص ،1 ج ،لبنان ،الشهابي 2

 .133 ص،تراجم ،الخماش
 .14 ص ،ملكية ،اهللا عبد 3
 .97 ص ،تاريخ ،مناع 4
  .229 ص كشف، ،نوفل .264 ص ،1ج ،لبنان ،الشهابي 5
 .133 ص،تراجم ،الخماش 6
  .134 ،133 ص ،م. ن 7
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 بدايـة  في رفض الذي 1باشا إسماعيل قوات من عكا بتخليص الحج قافلة يرافق الحجاز في كان

 ،عكـا  إلى العثماني األسطول بوصول انتهت الطرفين بين مناوشات فجرت .الوالية تسليم األمر

 من أشهر عشرة نحو بعد م1805 /هـ 1219 عام الحجة ذي في التسليم إلى إثرها على اضطر

 باشـا  سليمان وعينت ،وبيروت صيدا والية إلى دمشق والية الدولة ضمت وبعدها .الجزار وفاة

 مـن  اًجزء كانت بعدما عكا والي والقدس، ونابلس ،جنين ألوية وتبعت.حياته طوال اًوالي العادل

 جبـل  أهالي من كان وما. 3م 1818 – 1805/  هـ 1234 – 1220 عامي بين 2دمشق والية

 فـي  فـرق  مـن  الحظوه لما العادل باشا سليمان بوالية الترحيب إال جنين أهالي ومنهم نابلس

 .4والتعسف بالظلم اتصف الذي الجزار من العكس على معهم وتسامحه ،سياسته

   :5المرق أبو محمد تمرد و جرار آل -أ

 عام يافا في المرق أبي محمد المتمرد لقتال العادل باشا سليمان طانيةالسل األوامر وجهت

 المـرق  أبـو  كان ولما. أمواله ومصادرة، رأسه وقطع يافا من وإخراجه ،م1807/  هـ1222

 العثمانيـة  الدولـة  أرسـلت  .والرجال األموال من يملك وبما ،مركزه حصانة بسبب اًقوي رجالً

                                           
  .107 ص تاريخ ،مناع .9 ص ،تاريخ ،العورة 1
 ط ،األردن ،عمـان ،والتوزيع للنشر األهلية ،واألسرار واآلثار األسوار ربة عكا ،محمد ،شراب .107 ص تاريخ ،مناع 2

 .129 ص، م 2006 ،هـ 1426 ،1
  .129 ص،عكا ،شراب 3
 . 39 ،38 ص ،تاريخ،العورة 4
 األعظـم  الصـدر  عينه عشر، الثامن القرن سبعينيات في القدس ثم غزة متسلم المرق أبو علي والده :المرق أبو محمد 5

 عـامي  بـين  منصـبه  رأس على استمر و،غزة و يافا و القدس على اًوالي عشر التاسع القرن أوائل في باشا ضيا يوسف

 يافـا  فـي  حملة عليه شن الذي الجزار باشا أحمد مع شديد خالف على كان ،)م 1807 – 1799/ هـ 1222 - 1214(

 أبي العثمانية الدول أيدت ،م 1803 آذار من السابع إلى الحصار استمر و م 1802/  هـ 1217 عام مطلع فيها وحاصره

 فـي  حمولتها لتقع عكا في الرسو على أجبرتها العاتية الرياح أن إال .العتاد و بالمؤن المحملة السفن إليه أرسلت و ،المرق

 الحملـة،  تلـك  يجهـز  لم أنه إال الوهابيين ضد تأديبية حملة بإرسال العثمانية الدولة إقناع المرق أبو استطاع .الجزار يد

 ألوامـر  اإلذعـان  المرق أبو رفض ،عكا إلى له التابعة المناطق إلحاق و عزله إلى أدى مما ،مخصصاتها على واستولى

 المدينـة  علـى  الحصار فرض و ،قتاله إلى الجزار خليفة العادل باشا سليمان اضطر مما بيافا اعتصم و ،العثمانية الدولة

 وسمى الدولة لدى باشا سليمان منزلة ارتفعت هزيمته اثر على و ،يافا من الفرار إلى المرق أبو فاضطر، آغا حسين بقيادة

 ،األسوار مؤسسة ،وفاته على عام 200 الجزار باشا مدأح ،شكري ،عراف .163 ،162 ص ،7 ج ،الدباغ .الفتوحات أبا

 .107 – 90 ص ،م 2004 هـ، 1424 ،1 ط ،فلسطين ،عكا
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 منـاطق  من يتبعها وما ،ووجهائها ومشايخها والقدس ،ونابلس 1جنين ألوية حكام إلى الفرمانات

 يوسف من كالً باشا سليمان استدعى. 2ورجالهم بمالهم حربه في باشا سليمان مساعدة بضرورة

 .عكـا  في لمقابلته فحضروا، ونابلس جنين لوائي ووجهاء ،بكر أبو الهادي عبد والشيخ ،جرار

 الجـيش  مـع  باالشتراك أمرتهم التي والمراسيم ،ناجقهمس نواحي لباقي الصادرة الكتب وسلمهم

 باشـا  سليمان جيش قادة أحد آغا حسين بقيادة العساكر سارت.يافا في المرق أبي لحرب المتجه

 باشـا  سـليمان  فعزل ،المرق أبي قوات تهزم أن عليها الصعب من وكان ،وحاصرتها ،يافا إلى

 مينـاء  جمـارك  ومسـؤول  ،الجزار مماليك حدأ النبوت أبو آغا محمد مكانه وعين ،آغا حسين

ـ  رسـائل  إليـه  وأرسل ،مصر والي باشا علي محمد مع التحالف المرق أبو حاول .3عكا  اًمعلن

 ما وسرعان ،معونته إرسال في يماطل ظل لكنه بالمساعدة ووعده ،المعونة منه اًطالب له طاعته

 ،5يافا عكا قوات ودخلت 4،ساعدتهم في باشا علي محمد مماطلة نتيجة المرق أبي جبهة انهارت

 جنـين  سـنجق  ومنهم صيدا والية مشايخ إلى الرسائل وأرسل ،ارتياحه باشا سليمان أظهر وهنا

  . 6بالنصر اًمبشر

  نابلس جبل في الصراع من العادل باشا سليمان موقف -ب

 جـرار  آل حساب على نابلس جبل في اليمن صف زعماء طوقان آل باشا سليمان قرب

 بك موسى بين التحالف روابط وازدادت ،مكانتهم وعزز ،القيس صف زعماء النمر آل هموحلفائ

 أعيـد  الموقـف  لهذا اًوتقدير ،المرق أبي محاربة في عكا طوقان آل ساعد حينما باشا وسليمان

  . 7نابلس جبل لحكم طوقان آل تعيين

ـ  بتصـفية  وبـدأ  ،عكا والي وبين بينه التحالف هذا طوقان موسى استغل  مـع  اباتهحس

 قلعـة  داخل حشدهم ،مرتزقة العثمانية الدولة بمباركة واستقدم ،النمر 8وآل جرار، آل خصومه

                                           
 . 82 ص،تاريخ،العورة .308 ص ،م 1805/  هـ 1220 ص 1 ،6 نابلس )ش س،( 1
  .83 ،82 ص،تاريخ،العورة 2
  .85 ص ،م. ن 3
 .115 ،114 ص ،تاريخ ،مناع .86 ص ،تاريخ ،العورة 4
  .115 ،114 ص ،تاريخ ،مناع .86 ص،تاريخ ،عورةال 5
  .117 ص ،م. ن 6
 .303 ص ،م. ن 7
  .189 ص ،1 ج،تاريخ ،النمر 8



 106

 جـرار،  آل من مضاد حلف تكوين إلى أدى مما ،2نابلس أطراف في بسرعة بنيت التي 1الجنيد

 بنـي  ناحيـة  شـيوخ  الجيوسي وآل ،جماعين ناحية شيوخ األحمد قاسم آل وحلفائهم النمر، وآل

 – 1233( عـامي  بن امتدت دامية أهلية حرب في 3الطرفين بين الصراعات واستمرت، بصع

  .4)م1823–م1817/  هـ1239

 فواجـه  ،5جمـاعين  قرية في المجتمعين عليه الثائر الحلف شيوخ طوقان موسى هاجم

 موسـى  على المتمردون نابلس شيوخ استغل ،الفريقين بين شديدة معركة ووقعت ،عنيفة مقاومة

 إلـى  واتجهـوا  ،بجنوده القتل وأعملوا ،تذكر صعوبة أي دون المدينة وهاجموا الفرصة، نطوقا

 منها فر التي الجنيد في قلعته في وهاجموه ،محتوياتها ونهبوا ،6وأودلة بالطة قريتي في مراكزه

  .7الشعير وادي ناحية إلى منها

 عـين  عنـد  مهاجمتـه  داود فقرر ،جرار يوسف بن داود اغتيال طوقان موسى حاول

 خمسين المواجهات هذه في وقتل ،الحقه الذي جرار لداود الغلبة وكانت ،أتباعه وجمع ،الصبيان

 بوابة من جرار جموع دخلت. سنوات عشر العمر من يبلغ كان الذي مصطفى وابنه ،جنوده من

 وطلبـوا  ،نابلس جبل شيوخ وتدخلت ،نابلس أهالي وبين بينهم مواجهات ووقعت الغربية، نابلس

 موسـى  قـرر  وهنا ،معه الجبارة شيخ دهيس ابن وتحالف ،صانور إلى العودة جرار داود من

  . 8الموقف لخطورة اًنظر التراجع طوقان

                                           
 تحيط ،جبل قمة على نابلس غرب كم6 تبعد قرية ،أراضيها في يقع قبر إلى نسبة االسم بهذا سميت ،جند تصغير :الجنيد 1

 ،الـدباغ . والتـين  ،والكرمـة  والزيتـون  ،والخضر الحبوب ضيهاأرا في يزرع ،وصرة ،وزن وبيت ،رفيديا أراضي بها

 .338 ،6 مج،بالدنا
  .56 صأهالي،  ،الدوماني 2
 .189 ص ،1 ج،تاريخ،النمر 3
 . 56 ص ،أهالي،الدوماني .117 ص،تاريخ ،العباسي 4
 .268 ص ،جممع شراب، .465 ص ،6 مج،بالدنا ،الدباغ .نابلس غرب جنوب كم 16 بعد على تقع قرية :جماعين 5
 ،بالدنا،الدباغ .البحر سطح عن م700 ترتفع ،نابلس غرب جنوب تقع صغيرة قرية ،والالم الدال وفتح أوله بضم :أودلة  6

 . 301 ،300 ص ،6 مج ،بالدنا،الدباغ
  .118 ص ،تاريخ،العباسي 7
 .189 ص ،1 ج،تاريخ ،النمر 8
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 األطراف بين القتال وقف عن الشام والي عجز وأمام ،نابلس في الخطيرة األحداث إزاء

 إلـى  الحضـور  إلى ومشايخه ،نابلس جبل زعامات ودعا ،العادل باشا سليمان تدخل المتحاربة

 قاسـم  والشـيخ  ،1بـك  أسعد أخيه وابن ،طوقان موسى المدعوين من وكان ،بينهم ليحكم ،عكا

 مشـيخة  تـولى  الـذي  جرار يوسف بن وأحمد ،2جماعين شيخا العثمان موسى والشيخ ،األحمد

 فـي  هؤالء وبقى .4البرقاوي وعيسى ،عرابة شيخ الهادي عبد وحسين ،3والده وفاة بعد صانور

 1232 عام أواخر في صلح عقد عن أسفرت مفاوضات خاللهما جرت ،5أسبوعين لمدة فتهضيا

 كتب ،وجماعين غازي بني قتلى دية قرش ألف 90 طوقان موسى بموجبها دفع ،6م1817 /هـ

  . 7نفسه على اًصك بها

  الخزندار باشا اهللا عبد عهد في جرار آل -ج

 باشا اهللا عبد بعده عكا والية وتولى .م1818/  هـ 1233 عام العادل باشا سليمان توفي

 الجـزار  تعامـل  كمـا  والقدس نابلس، و جنين، أعيان مع تعامل الذي الوالي مساعد 8الخزندار

 عززت فقد .وجبلها نابلس في القوى موازين في كبيرة تحوالت أي حكمه فترة تشهد ولم .معهم

  .9المحليين والحكم اإلدارة في دورها فيها المتنفذة األسر

                                           
  .114 ص ،تاريخ ،مناع .303 ص،تاريخ ،العورة 1
  .204 ص ،1 ج،تاريخ ،النمر 2
  .120 ص ،5 ج ،بالدنا،الدباغ 3
 سـنة  الشـام  والي عينه ،عشر التاسع القرن في البارزين نابلس شيوخ من و ،البرقاوي آل زعماء من :البرقاوي عيسى 4

 ،شرف دير ،زواتا ،برقة ،سبسطية :هي القرى من مجموعة يشمل كان و ،الشعير وادي علىاًشيخ م 1799/  هـ 1214

/  1246 عـام  المحاصرين جرار آلل الخزندار اهللا عبد لدى توسط ،اجنسنيا ،بزارية ،امرين بيت ،جبيل نصف ،الناقورة

 وأعدم ،اعتقلهم الذين المشايخ ضمن من كان حيث ،م 1834/  هـ 1250 عام باشا إبراهيم على الثورة في شارك، 1830

  .122 ص،تراجم ،الخماش .283 ،282 ،2ج ،دروزة .دمشق في
  .115 ،114 ص ،تاريخ ،مناع .303 ص،تاريخ ،العورة 6
  .117 ص ،تاريخ ،مناع 7
  .204 ص ،1ج ،تاريخ،النمر 8
  .131 ص ،عكا،شراب 8
  .124 ص ،تاريخ ،مناع 9
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 - الشـام  والـي  فعـزل . باشـا  اهللا عبد عهد في جرار وآل طوقان آل بين القتال تجدد

 ليخسر .جرار أحمد مكانه وعين نابلس متسلمية عن طوقان موسى - عكا حكام تبدل مناًمستفيد

 لـم  طوقان موسى لكن. العادل باشا سليمان عهد في أحرزوه الذي التفوق ذلك نتيجة طوقان آل

 درويـش  دمشق والي لدى يتدخل أن منه وطلب ،الخزندار باشا اهللا عبد مع اًالفتح وعقد ،يستسلم

 ،اللـواء  علـى  اًأميـر  طوقـان  مصطفى حفيده دمشق والي فعين .نابلس حكم إلى إلعادته باشا

 مما وعكا دمشق واليي مع تحالفوا أن بعد كبيرة مكاسب طوقان آل حقق ،بذلك اًمرسوم وأصدر

  . 1جرار آل اصةوخ ،منافسيهم مكانة هدد

 عكـا  واليـي  بين خالف نشب حتى نابلس زعامة طوقان آل تسلم على عام يمض ولم

 مـن  عكا في السلطة بنقل يقضي سلطاني فرمان صدور بعد عكا دمشق والي وحاصر ،ودمشق

 يتلقونه كانوا الذي السياسي الدعم طوقان آل خسارة إلى أدى مما ،باشا درويش إلى باشا اهللا عبد

 عن طوقان بك مصطفى وعزل نابلس، جبل على قبضته باشا درويش شدد حيث، عكا يوال من

 األثنـاء  هـذه  وفي ،عساكره قادة من وهما ،آغا لسليمان ثم آغا لحسين قيادته وسلم ،نابلس لواء

 بتعينه مرسوم على طوقان موسى فحصل ،2باشا صالح دمشق والية وتولى ،باشا درويش عزل

 له دسوا بأن عليه وتآمروا ،عودته بقبول له المعادين نابلس شيوخ تظاهر و ،اللواء على اًمتسلم

 الثاني تشرين 20/  م 1239 األول ربيع 16 في 3وزن بيت في عقد اجتماع في القهوة في السم

  .4زعمائهم من قويا اًزعيم طوقان آل خسر بذلك و ،قتله من تمكنوا و ،م 1823 عام

  م1831/  ـه 1247 عام صانور على الحملة -د

 للشـيخ  األصـغر  االبـن  اهللا عبد أخوه جرار آغا أحمد وفاة بعد جرار آل مشيخة تسلم

 تسـلم  كـان  أن بعد .م 1820/هـ1235 عام جنين لواء متسلمية إلى باإلضافة الجرار يوسف

                                           
 . 118 ،117 ص ،تاريخ ،مناع 1
 . 118 ص ،م. ن 2
 قـرى  أراضـي  بها تحيط ،ابلسن من كيلومتر نصف تبعد ،نابلس للواء التابعة عمرو جورة ناحية تتبع قرية :وزن بيت 4

 ،6 مـج  ،بالدنـا ،الدباغ .التين و العنب و اللوز و الزيتون سكانها يزرع ،نابلس و ،صرة ،الجنيد ،إيبا بيت ،رفيديا ،زواتا

332، 339، 340. 
 .225 ،224 ص ،1 ج،تاريخ ،النمر 4
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 وتـولى . 1طوقـان  بك أسعد غريمه حقد أثار مما. م1808/  هـ1224 عام في نابلس متسلمية

 حـدث  1830/ هـ 1246 عام وفي ،م1828/  هـ 1244 سنة في أخرى رةم نابلس متسلمية

 عكا والي إلى تبعيتها أحيلت حيث. والقدس نابلس جبال تبعية على وعكا الشام واليي بين صراع

 المقـاطعتين  هـاتين  فـي  المتسـلمين  إلى الشام والي شركس محمود فكتب الخزندار، اهللا عبد

 مصطفى وولى ،الجرار اهللا عبد نابلس متسلم وعزل ،غضبف ،باشا اهللا عبد طاعة عن بالخروج

 حسـين  اسـمه  مماليكه من اًمملوك عليها وولى ،جرار آل من جنين تبعية وأخرج ،مكانه طوقان

  .2آغا

 لقتال صفد في مالقاته نابلس جبال حكام من الشام والي فطلب الواليين بين الخالف اشتد

 آغـا  وأحمد ،الهادي عبد حسين والشيخ األحمد قاسم خوالشي ،الجرار اهللا عبد فخرج ،عكا والي

 ورجعـت . يحضر ولم خذلهم الشام والي لكن ،الوالي ألوامر استجابة صفد إلى بجيوشهم النمر

 باشـا  اهللا عبـد  على الخزندار باشا اهللا عبد نقمة زيادة في اًسبب ذلك وكان ،صانور إل الجموع

 أرسله كتاب خالل من باشا اهللا لعبد طاعتهم نابلس جبل شيوخ أعلن األحداث هذه وبعد ،الجرار

 أمر أنه النمر ألحمد وكتب ،طاعتهم الخزندار فقبل نابلس متسلمية وكيل بصفته النمر أحمد إليه

 الجـرار  اهللا عبـد  أن غير ،3طاعته في الدخول يريد من طاعة بقبول طوقان بك اسعد متسلمه

 وأخـذ  الفرصة أسعد فاغتنم ،4خصومة من طوقان أسعد وبين بينه لما .طاعته إعالن في تأخر

. 5الجـرار  اهللا عبـد  لحليفه مراعاة تأخر الذي الهادي عبد حسين وعلى عليه عكا والي يحرض

 اًمغتاظ الوالي ليجد عكا إلى وذهب ،اهللا عبد دون حسين فاستجاب عكا إلى الخزندار فاستدعاهما

  .6به العقوبة إليقاع الفرصة يتحين وأخذ ،به يلالتنك على عزم وحينئذ ،الجرار اهللا عبد من اًجد

 أحـد  قتـل  حينمـا  ،الهادي عبد وآل ،جرار آل لعقاب الخزندار اهللا عبد الفرصة واتت

 إلـى  طوقان أسعد بصحبة جيوشه فأرسل .جنين قرية في آغا حسين متسلمه نابلس جبل مشايخ
                                           

  .73 ص ،أعالم ،مناع .239 ،238 ص ،1 ج،تاريخ ،النمر 1
 .73 ص ،أعالم ،مناع .41 ص ،بشير ،رستم .239 ،238 ص ،1 ج،تاريخ ،النمر .238 ص ،2ج ،العرب،دروزة 2
  .م .ن 3
  .م .ن 4
 . م. ن 5
 .85 ص ،تاريخ،الراميني .801 ص ،3ج ،لبنان ،الشهابي 6
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 حسـين  وبـين  بينه كانت التي العداوة بسبب الهادي عبد آل أموال بنهب العساكر فأغرى عرابة

 وجـيش  ،طوقان أسعد أفعال على احتجاجه ليقدم عكا إلى الهادي عبد حسين سافر ،الهادي عبد

  . 1عليه القبض وألقى ،الفرصة الخزندار فانتهز ،الوالية

 عن جرار اهللا عبد امتناع عكا ووالي صانور بين األزمة عن أسفرت التي العوامل ومن

 بلغـت  حيـث  دمشق لوالي عليه كانت مما بكثير أكثر وكانت ،عليه رضهاف التي الضرائب دفع

 ،يسـتجب  فلـم  ،صانور في قلعته تسليم بضرورة له إنذاراً باشا اهللا عبد وجه وهنا. 2كيس ألفي

 أواخـر  / هـ 1246 عام الوالي قرر وهنا .بها تحصن و ،الوالي رسل وجه في أبوابها وأغلق

  .3جدوى دون وحاصرها ،قلعتها ودك ،صانور مهاجمة م1830 عام

 جـرار  آل مـع  المجـاورة  القـرى  أهـالي  وقف و ،نابلس جبل من المقاتلون وتكاثر

 القـوات  مـع  واشتبكوا ،ذخائرها ونهبوا ،لها المحاصرة القوات على أغاروا حيث ،المحاصرين

  .4تحرسها التي

 5الشهابي شيرب باألمير االستعانة إلى الخزندار اضطر صانور إخضاع في فشله ونتيجة

 13فـي  وذلك راجل وسبعين فارس، مائة نحو المعلوفيين من بينهم 6الجنود من بألفين سار الذي
                                           

 .73 ص ،أعالم ،مناع .41 ص ،بشير ،رستم .239 ،238 ص ،1 ،جتاريخ ،النمر .238 ص ،2جالعرب،  ،دروزة 1
 ،البوليسـية  المكتبـة  منشورات ،م 1888/  هـ 1306 ت، األحباب اقتراح على الجواب من منتخبات،يخائيلم ،مشاقة 2

  .39 ص ،3 خطط،ج ،علي كرد. 108 ،1985/  هـ 1405 ،2 ط ،بيروت لبنان
  .236 ص ،دواني ،المعلوف 3
  .236 ص ،م. ن 4
 األمـراء  سـادس  الشهابي حيدر بن عمر بن اسمق بن بشير ):م 1858 – 1767/  هـ 1268– 1181( :الشهابي بشير 5

 أحمد و ،لبنان مشايخ اختاره )م 1840 – 1788/  هـ 1256 – 1203(اًعام خمسين و اثنتين لمدة لبنان أمير ،الشهابيين

 بلـغ  ،ذلك رفض لكنه المساعدة بونابرت نابليون منه طلب ،براعته و اتزانه و لحزمه لبنان جبل على اًأمير الجزار باشا

 القضـاء  و الرشـوة  و الدهاء و بالقسوة قوته فرض في نجح ،عكا لوالية العادل باشا سليمان حكم أثناء نفوذه و قوته أوج

 العشـرة  يفـوق  ما إمرته تحت كانت ،لحكمه اًمقر جعلها قلعة بتدين من اتخذ ،الرهيب ببشير لقب حتى المعارضين على

 إلـى  نقلوه الذين االنجليز مع التحالف إلى اضطر رحيلها بعد أنه إال ،امالش بالد على المصرية الحملة والى ،مسلح آالف

 ليـدفن  الدين بيت إلى 1946/  هـ 1365 عام رفاته نقل و ،م 1850/  هـ 1266 عام فيها مات ،استانبول إلى ثم مالطا

 .79 ص ،لوتسكي .288 ص، م 1946 ،1365 ،9 ط ،لبنان ،بيروت ،صادر مكتبة ،سوريا و لبنان ،أديب،فرحان .فيها

 .13 ص ،بشير ،رستم .203 ،202 ،1 مج ،الفلسطينية الموسوعة .403 ،402 ص ،تاريخ ،غرايبة
 ص،تـاريخ  ،الرامينـي .241ص ،1 ،جتـاريخ  ،النمر .236 ،صدواني ،المعلوف. 803 ص ،3ج ،لبنان ،الشهابي - 6

  .236 ص،دواني ،المعلوف .120 ص تراجم، ،الخماش.85
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 عكـا  فـي  واسـتقبل  ،1عكا إلى بشير سار .م 1830 عام الثاني كانون 3/  هـ 1246 رجب

 المدينـة  إلـى  ودخـل . عكا خارج البهجة قصر في ونزل ،والموسيقى بالعساكر اًرسمي استقباالً

 إلى دعوتك إني" :له وقال ثمن بأي صانور قلعة دخول منه وطلب ،استقباله في عكا والي يكونل

 وأقتـل  صـدري  فـي  فرودي جوز أضع أنني صانور قلعة أخذ على أقدر لم وإن .المهمة هذه

 أقتـل  القلعـة  آخذ لم إن" :قائالً القلعة دخول على وعزمه ،المهمة بانجاز بشير فوعده ،2"حالي

 إلـى  وانضـم  صـانور  إلى منها وتوجه ،جنين قرية ودخل الناصرة إلى بجيشه سار ثم "نفسي

  . 3عكا والية عساكر

 ،4مقاتـل  5000 للقلعـة  المحاصرة القوات بلغت الثاني كانون من العاشر في وبوصوله

 عـن  المسـؤولين  الضـباط  وجميع ،الخزندار باشا اهللا عبد قوات قائد كتخذا إبراهيم به والتقى

  .5الجيش

 المحاصـرين  وحلفائهم ،جرار وآلل ،نابلس لوجوه وتأمين ،تطمين رسائل الشهابي تبك

 وإعـالن  ،القلعة تسليم إلى فيها دعاهم ،العصيان من والتحذير اإلنذار من لهجة فيها. القلعة في

 .القلعـة  بتـدمير  الوالي أوامر سينفذ فإنه ،لذلك يستجيبوا لم وإن ،الخزندار باشا اهللا لعبد الطاعة

 6المحاصـرين  مـن  القليل إال الشهابي بشير إلنذار ينصاع لم أنه غير ،أيام ثالثة مهلة وأعطاهم

 غيـر  باالستسالم لينصحوهم ،المحاصرين صانور ألهل الشهابي فأرسلهم ،الطاعة أعلنوا الذين

  .7مواقفهم على وثبتوا الطاعة إعالن عدم على أصروا أنهم

 28 وفـي  ،قذيفـة  وخمسـين  مـائتين  عن يزيد ما يوم كل في القلعة بدك المدافع بدأت

 مـن  القريـب  األرنـاؤوط  معسكر وهاجموا ،المحاصرين بعض خرج الثاني كانون 10/شعبان

                                           
 .236 ،صدواني ،المعلوف .801 ص ،3ج ،لبنان ،الشهابي 1
 .803 ص ،3ج ،لبنان ،الشهابي 2
 .236 ص ،دواني ،المعلوف .803 ص ،3ج ،لبنان ،الشهابي 3
  .39 ص ،خطط ،علي كرد 4
 .804 ص ،3ج ،لبنان ،الشهابي 5
 .236 ص ،دواني ،المعلوف. 804 ص ،3ج ،لبنان ،الشهابي 6
  .236 صدواني،  ،المعلوف .801 ص ،3ج ،لبنان ،الشهابي 7
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 الرجـوع  علـى  المهـاجمين  إجبار استطاعوا األرناؤوط لكن ،بينهم مناوشات ونشبت ،المدافع

  . القلعة أسوار من االقتراب من الجيش وتمكن ،للقلعة

 بالزيـت  المغموسـة  اللحـف  يرمين فكن القتال في المحاصرات صانور نساء اشتركت

 .بالبـارود  ولـرميهم  ،للقلعـة  المحاصرين رؤية من الرجال ليتمكن ليالً القلعة خارج المشتعل

 أحـس  أيـام  أربعة القلعة قصف ودام ،آخرين أربعين وجرح ،رجالً عشر أحد قتل من وتمكنوا

 فـي  يصرف كان حيث اًجد مكلفة الحصار عملية وأن ،مستحيل دخولها أن المحاصرون خاللها

  .1كيس مائتي يقارب ما اليوم

 ،عجـة  قـرى  في تجمعوا األهالي أن علم حين ،جيشه مؤخرة تأمين بشير األمير أراد

 تخفيـف  محاولين بمهاجمتهم وبدأوا. الماء إلى الوصول من مقاتليه ومنعوا وعنزة ،والفندقومية

 األيـام  أحد وفي ،ذلك في فشل أنه إال معهم التفاوض الشهابي لحاو ،صانور قلعة عن الضغط

 المـاء  على الحصول في يرغبون كانوا الذين الشهابي عساكر بعض عجة جموع من رجل قتل

 إثر قرر الذي 2النكد أبي ناصيف جماعة القمر دير من شبان أربعة ضمنهم ومن ،قريب نبع من

 ،القريـة  إلـى  بدخوله انتهى الذي األمر ،الطرفين نبي القتال ونشب. عجة مهاجمة العملية هذه

 وقبض ،فتشتتوا ،النابلسيين جموع والحق القرية فأحرق ،فيها المتجمع النابلسي العسكر وهزيمة

 مشـايخ  من بعضهم آخرين عشر أربعة واعتقل ،رجالً وستين اًتسع فقتل ،وذبحهم ،الباقين على

  .3عكا إلى برؤوسهم الشهابي فأرسل ،جرار آل

 ،والنهـب  السلب فيها وأعملت ،المجاورة القرى الشهابي قوات هاجمت التالي اليوم وفي

 اهللا عبـد  واألميـر  الشهابي ملحم األمير فوجه ،الوالية وجيش جيشه بين الفتنة وقوع من فخاف

 وبين بينهم معركة وقعت حيث ،راعي كفر قرية عند فوجدوها ،الشهابية القوات ليعيدا ،الشهابي

                                           
 .804 ص ،3ج ،لبنان ،الشهابي 1
 فـي  وأقامـت  ،المغرب وبالد ،مصر فتوح إلى خرجت حجازية أسرة إلى تنتمي،درزية ،إقطاعية لبنانية أسرة :النكد آل 2

 ،الشـهابيين  هـ 1120 عام منذ حالفت وبعدهم ،معن آل وحالفت ،لبنان إلى هاجرت ثم ،النكد بآل تسمت وهناك ،مراكش

 .233ص،الدولة بيات،. 600 ص،1 ج،العرب ،دروزة. الشوف لواء أسر من هيو
 .44 ،43 ص ،بشير ،رستم .808 ص ،3 ج ،لبنان ،الشهابي 3
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 من وقتل ،بحرقها وشرعت الشهابية القوات فدخلتها ،القرية داخل تحصنت التي النابلسية تالقوا

   .1منهم رجالً عشر سبعة وقتلوا ،النابلسيون عليهم فارتد ،رجالً عشر ستة النابلسيين

 القريبة القرى يحرق وأخذ استعداداته، استكمال على بشير األمير عمل األثناء هذه وفي

 وبـدأوا  ،النـاس  وخـاف  ،منهـا  فارين وولوا، النابلسيين قلوب في الرعب فدب. معسكره من

 وأخـذ  الموقـف  مستغالً نابلس شيوخ من عنده كان من األمير استدعى وهنا. فئة فئة يستسلمون

 تنـزل  المدفعيـة  قذائف وكانت، اًرهن أوالدهم وأخذ ،وفير بمال له وتعهدوا ،فاعتذروا ،يهددهم

 أو سـكانها  مـن  أحـد  سـلم  لما فيها المغاور وجود ولوال ،طحهاأس فتخرق ،صانور دور على

  .2عنها المدافعين

 المحاصـرين  صـانور  أهـل  المجاورة القرى في والحرق والنهب القتل أخبار وصلت

 يوسـف  ويدعى ،عكا عسكر ضباط أحد فراسلوا. منهم أحد يسلم ولن ،ستسقط القلعة أن فأيقنوا

 وصل األثناء هذه وفي .3األمان لهم يطلب أن منه والتمسوا ،يقابلوه أن منه وطلبوا ،الكردي آغا

 خيمـة  في ونزلوا ،األحمد قاسم والشيخ ،البرقاوي عيسى والشيخ ،نابلس متسلم طوقان بك أسعد

ـ  الشهابي فكتب ..القلعة تسليم في مساعدته مقابل األمان منه وطلبوا ،الشهابي  جـرار  آلل اًأمان

 اهللا عبـد  ومعـه  طوقان بك أسعد ورجع ،القلعة في مالهم وكل ،موأمواله ،أنفسهم على وحلفائهم

 وأعطـاه  ،اًفاخر اًلباس وألبسه الشهابي فطمنه ،القلعة في المحاصرين جرار آل عن اًنائب الجرار

 بالدهـم  في يريدونها التي األماكن يسكنوا وأن ،وأموالهم بعيالهم القلعة بمغادرة لهم وسمح ،شاالً

  .4القلعة إلى اهللا عبد الشيخ فرجع ،مبممتلكاته ويتصرفوا

  الحملة نهاية – هـ

 تضمنت اًكتاب الخزندار باشا اهللا عبد من جرار اهللا عبد تسلم األحد نهار شوال 22 وفي

 ،األمتعـة  مـن  عنـدهم  ما وكامل بأموالهم القلعة من جرار آل خرج التالي اليوم وفي. األمان

                                           
 .44 ،43 ص ،بشير ،رستم .808 ص ،3 ج ،لبنان ،الشهابي 1
 .88 ،87 ص ،الراميني .209 ص ،3 ج ،لبنان ،الشهابي 2
 .120 ص ،تراجم،الخماش .124 ص ،5 ج ،بالدنا،الدباغ .44 ،43 ص ،بشير ،رستم 3
 .812 ص ،3 ج ،لبنان ،الشهابي 4
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 وصـولهم  لحـين  بحراستهم خليل ابنه وكلف ،النقل في استخدموها دابة 800 الشهابي وأعطاهم

 صـانور  قلعة سلمت. وعصيرة طلوزة و ،جبع :قرى وهي ،فيها السكن اختاروا التي القرى إلى

 البـرد  مـن  المحاصـرة  القوات خاللها عانت أشهر ثالثة دام حصار بعد آذار/  شوال 22 في

 تخـرق  وأن ،حجـر  على حجر منها يبقى ال وأن ،األساس على القلعة بهدم أمر ثم. واألمطار

 المـدافع  وألبست ،بالمحاريث األرض وتحرث أسوراها وتهدم ،1اآلبار وتخرب ،وتهدم المغاور

 سحبت و ،عكا عسكر انسحب و ،2لبنان إلى الشهابي بشير وعاد. النصر على داللة أحمر اًجوخ

 .3 معطلة مدافع ثمانية القلعة من غنم و .المدافع خاصة و المعركة أرض من العسكرية المعدات

 11 منهم مات اًجريح 116 و ،قتيالً 37 الشهابي حيدر رواية حسب الخزندار خسائر بلغت وقد

   ،4زيـت  بيـر  مـن  20 منهم. رجالً 367 تسليمها وقت فيها كان فقد صانور قلعة أما .اًجريح

   ،7دجـن  يتب من 6و، عزبة من 30 و ،6قبالن من 10 و ،القدس بالد من 5مالك كفر من 15 و

  كفـر  مـن  5 ،تـل  و ،9جـت  من 40 و ،8بورين من 12 و ،ساني من 8 و ،الدير من 25 و

                                           
 .812 ص ،3 ج ،لبنان ،الشهابي 1
 . 812 ص ،م. ن 2

 .م. ن 3
 الكـرك  من قدمت العرب من جماعات يد على البلدة أنشئت ،اهللا رام شمال كم 11 بعد على تقع فلسطينية بلدة :زيت بير 4

 وكـروم  ،الزيتـون  زراعـة  سكانها يمارس ،البحر سطح عن م 818 يرتفع جبل رأس لىع البلدة وأقاموا ،وغزة والقدس

  .209 ،208 صمعجم،  ،شراب .والينابيع األمطار مياه على معتمدين ،العنب
 سكانها يشرب ،والخضراوات والتين والعنب الزيتون زراعة على سكانها يعتمد اهللا رام غرب شمال تقع قرية :مالك كفر 5

 .629 صمعجم،  ،شراب .اهللا رام في نبع أقوى سامية عين ومن ،مطاراأل مياه من
 والخضـار  والبقـول  الحبوب وزراعة ،الرعي على سكانها يعتمد ،نابلس شرق جنوب كم 19 بعد على تقع قرية :قبالن 6

 ،مجبالدنا ،الدباغ .وتلفيت وجوريش وعقربا وأوصرين ويبنا ،يتما قرى أراضي بها تحيط ،واللوز والتين والعنب والزيتون

  .315 ص ،6
 وديـر  سالم قرى أراضي بها تحيط ،البحر سطح عن م 530 ترتقع ،نابلس شرقي كم 10 بعد على تقع قرية :دجن بيت 7

 داجان من وداجون ،داجون الكنعاني اإلله إلى نسبة القرية سميت ،الفارعة وغور فوريك وبيت طمون و وطلوزة الحطب

  .289 ص ،6 ،مجالدناب ،الدباغ .الحنطة بمعنى
 ترتفـع  ،عمرو جورة بناحية المعروفة القرى مجموعة إلى اًإداري تتبع ،نابلس جنوب كم 10 بعد على تقع قرية :بورين 8

 ،القبليـة  عصـيرة  ،حوارة ،مادما ،رفيديا ،قليل كفر وقرى نابلس أراضي بها تحيط ،البحر سطح عن م 650 و 600 بين

 ،332 ص ،6 ،مـج بالدنـا  ،الـدباغ  .والعنب كالزيتون المثمرة واألشجار ،والخضر بوبالح سكانها يزرع ،وعورتا ،تل

348.   
 م 130 ترتفع.وزيتا الغربية باقة قريتي بين طولكرم شمال كم 15 بعد على تقع قرية ،المعصرة تعني كنعانية كلمة :جت 9

 ،الشـرقية  وباقـة  ،وعالر ،زيتا :قرى أراضي بها تحيط. الغربية الشعراوية لناحية التابعة القرى إحدى .البحر سطح عن

 ص ،6 ،مـج بالدنـا  ،الدباغ .بالماشية ويعتنون ،الزيتون وخاصة الزراعة سكانها يمارس والمنشية ،وزلفة الغربية، وباقة

315، 376، 379.  
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 من 12 و ،3جماعين من 15 و ،سينيا من 4 و ،البيتاوي مشاريق من  2عزموط من 6 و ،1قدوم

 60 و ،عرابة من 20 و ،عجة من 10 و ،الظهر سيلة من 6 و ،5شرف دير من10، 4برقة من

  .6جرار آل مشايخ من 42 و ،راسينف من 8 و ،قباطية من 60

  الهادي عبد آل -ب

  العائلة أصول -1

 مـن  تفرعت .الشقران حمولةاًأيض وتدعى ،بكر أبي حمولة من الهادي عبد أسرة تنحدر

 ،وقاسـم  ،اهللا وعبـد  ،وصـالح  ،وموسـى  ،وحمدان ،الهادي عبد :وهي فروع ستة العائلة هذه

 وهـم . 8األردن شرق البلقاء أراضي من القسطل وانزل ،7حجازيون العائلة هذه وأبناء. وعساف

 والفتن الثورات إثر القسطل منطقة من هجرته بعد عرابة زبن جدهم نزل .جرار آل عمومة بنو

 حيـث  عـامر  ابن مرج إلى 9م1670/  هـ 1080 عام والبلقاء الكرك منطقة في حصلت التي

  .تاًءش الموحلة األرض في اإلقامة في جمة صعوبات عشيرته واجهت

                                           
 غرب كم 15 بعد على تقع قرية. والمتقدم السباق بمعنى السريانية لقداما تحريف قدوم و .القرية بمعنى الكفر :قدوم كفر 1

 وخاصـة  الزراعة سكانها يمارس. واماتين وحجة وكور ليد وبيت شرف ودير جيت و قوصين أراضي بها تحيط .نابلس

  .379 ،376 ص ،6 مج ،بالدنا،الدباغ .بالماشية ويعتنون الزيتون
 ،الشمالية عصيرة قرى ضيأرا بها تحيط ،نابلس شرق كم 5 بعد على تقع قرية ،البيتاوي مشاريق قرى إحدى :عزموط 2

 .الغـنم  من القليل فيها ويربى ،والزيتون والعنب الحبوب سكانها يزرع ،وبالطة ،وعسكر، طلوزة ،روجيب ،الحطب دير

  .532 ص،معجم ،شراب .284 ،275 ص ،6 ،مجبالدنا ،الدباغ
  .268،معجم اب،شر.465 ص ،6 بالدنا،مج ،الدباغ .نابلس غرب جنوب كم 16 بعد على تقع قرية :جماعين 3
 ،البحر سطح عن م 500 – 460 ترتفع ،نابلس غرب شمال كم 18 بعد على تقع ،الشعير وادي ناحية قرى إحدى :برقة 4

 سـيلة  ،عطـارة  ،الفندقومية ،جبع ،بلعا ،شرف دير ،بزارية ،سبسطية ،جبيل نصف ،امرين بيت قرى أراضي بها تحيط

  .151 ،صمعجم ،شراب .415 ،413 ،387 ،ص ،6 ،مجابالدن ،الدباغ. , ورامين ،رمان كفر ،الظهر
 نابلس إلى المؤدية الطرق منها تتفرع ،نابلس غرب شمال كم9 بعد على تقع .الشعير وادي ناحية قرى إحدى :شرف دير 5

 ،والزيتون ،والقطاني الحبوب فيها تزرع ،رامين ،ليد بيت ،برقة ،قوصين قرى أراضي بها تحيط.وجنين وطولكرم نابلس

  .391 ،387 ،6 مج،بالدنا ،الدباغ .األغنام سكانها ويربي ،والعنب ،والتين ،واللوز ،والخضار
  .816 ص ،3 ج ،لبنان ،الشهابي 6
  .438 ص ،م 1995 ،هـ 1415 ،ط.د ،األردن ،اربد ،األمل دار ،)الناس( األول عرابة كتاب :فائز ،الحمد 7
  .483 ،صكتاب ،الحمد .454 ص ،آل ملكية بكر، أبو .130 ص ،1 ج ،تاريخ،النمر 8
  .252 ص ،2،جالعرب ،دروزة. 131 ص ،1 ج ،تاريخ،النمر 9
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 في نفوذه أخذ الزمن وبمرور. العرابي صالح بأبي المكنى ابنه خلفه زبن الشيخ وفاة بعد

 بوليمة منه التخلص من تمكنوا الذين زعاماتها وحسد غضب أثار الذي األمر عرابة في االتساع

 التـي  الخالفـات  ضوء وفي. الزعامة على القرية في الصراع احتدم لذلك ونتيجة .إليها دعوه

 أخـوه  آثـر  ،وموسى ،وعساف ،وحمدان ،الهادي عبد هم و صالح أبناء وصغر ،القرية متع

 ،سـنوات  تسع بعد القرية إلى بهم عاد االضطرابات انتهاء من تيقن ولما .1غزة إلى بهم الرحيل

 نفـوذه  وتوسـيع  ،نفسه بتثبيت وشرع .المشيخة في أباه ورث الذي الهادي عبد زعامتها واستلم

 جنين منطقة في أسرته مكانة من وعززت ،والمصالحات التحالفات، من مجموعة عقد إلى فعمد

 نـواة  يضع أن من ومكنه .عشر الثامن القرن أواخر حتى عرابة لقرية اًزعيم جعله الذي األمر

  .3اآلن إلى اسمه تحمل تزال ما التي 2الهادي عبد آل ألسرة األساسية القاعدة

  

  
  أبو بكر العرابي                               

  

  

  
  4الدراسة فترة حتى الهادي عبد آل تسلسل

                                           
  .483 ،صكتاب ،الحمد .454 ص ،آل ملكية بكر، أبو .130 ص ،1 ج ،تاريخ،النمر 1
 .454 ص ،آل ملكية بكر، أبو 2
 .454 ص ،آل ملكية بكر، أبو .75 ص ،5 مجبالدنا،  ،الدباغ 3
 .48 ص ،عرابة ،حسين .132 ص ،1ج تاريخ ،النمر 4
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  الهادي عبد آل نفوذ تشكل -2

 تزامن وقد. والده وفاة بعد وعرابة األسرة زعامة الهادي لعبد األكبر االبن حسين ورث

 تـدعيم  علـى  يعمل بدأ حيث. صيدا والية مقاليد العادل باشا سليمان وتسلم الجزار وفاة مع ذلك

 اللـذين  2العورة وحنا فارحي حاييم وكاتبيه ،1الوالي إلى يتقرب فأخذ .عرابة خارج العائلة نفوذ

 يتوان لم كما. 3مطالبه على الحصول في ودعمه ،باشا سليمان من تقريبه في كبير دور لهما كان

 اشـنوه  التي العسكرية حمالتهم في السائدة اإلدارية جنين تبعية وفق والشام صيدا والة دعم عن

 شيوخ ومن الجبلية المنطقة في الزعامات ألمع من صار حتى المتمردة المحلية الزعامات لتأديب

. 5وحوارة وزن، وبيت ،جماعين شيوخ قاسم آل وخاصة ،4حوله الحلفاء جمع واستطاع. المنطقة

 دفـع  مـن  وأعفـي . عرابـة  قرية وعائدات ضرائب جميع على لنفسه يحصل أن استطاع كما

 علـى  وحصـل  ،6م1827 /هـ 1243 عام في الشام والي باشا صالح من له ةمكافأ الضرائب

 ،سيرته وحسن ،لخدماته اًنظر )محاسيبه خاص من( حسين يعتبر الوالي وكان .7الفحم أم زعامة

  .9اإلقطاعية األسر من الهادي عبد آل أصبح وبذلك. 8الدولة مع تعامله واستقامة ،سيرته

 بموقع تتمتع كانت التي الحصين مركزه عرابة قرية إلى الهادي عبد حسين الشيخ استند

 أحـاط  كمـا  .بالماء تزويدها تضمن البلدة داخل الواقعة العامة اآلبار وكانت. مميز استراتيجي

 السـور  وكان .11الهادي عبد آل وقصور بيوت حول يلتف" عرابة بسور" يعرف 10بسور القرية

                                           
 .483 ص،كتاب ،الحمد .454 ص ،آل ملكية بكر، أبو .261 ص ،أعالم ،مناع 1
 .261 ص ،أعالم ،مناع 2
  .22 ص ،العمارة،عياش 3
 .455 ص ،آل ملكية بكر، أبو 4
 .348 ص ،1 مج ،تاريخ النمر، 5
  .351 ص،م 1827/  هـ 1243 ج 3 ،8 نابلس )ش ،س( 6
 .248 ص ،1 ،جتاريخ ،النمر 7
  .23 ص،العمارة ،عياش 8
  .248 ص ،1 ،جتاريخ ،النمر 9

 .22 ،صالعمارة ،عياش .144 ،صتاريخ ،فتحي 10
  .48 ،صعرابة ،حسين 11
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 ،الثابتـة  القاعـدة  عهـده  في عرابة لتصبح .بالحديد مصفحة بأبواب ومزود صغيرة، أبراج ذا

  .1القيسي الصف لتحالف األخير والمرجع

 ،هـذا  يومنـا  حتـى  اسمه يحمل مازال األردن نهر على جسر إقامة اًأيض أعماله ومن

 حمايـة  عـن  المسـؤولين  األشـخاص  بعض عين قد كان و ."حسين الشيخ بجسر" والمعروف

  .2األردن نهر ضفتي باتجاه عبره المسافرين

 الـذين  الشام والة مع حسنة عالقات جماعين ناحية شيخ األحمد قاسم الشيخ وحليفة أقام

 الخزندار اهللا عبد تقريب على فعل ردة يمثل األمر وكان. إدارتهم تحت نابلس جبل منطقة كانت

 عـن  الشـام  والة مع الحسنة العالقة هذه وأسفرت. الهادي عبد أل أعداء طوقان آل صيدا والي

 جبـل  منطقة في العشائرية النزاعات بعض حل في األحمد قاسم والشيخ حسين لشيخبا استعانتهم

   .نابلس

 الشـام  والـي  باشا صالح مع الهادي عبد حسين تحالف م1827 / هـ 1243 سنة وفي

 اإلصـالحات  وتطبيـق  ،3المنطقة في العثمانية اإلدارة لتثبيت المنطقة إلى جيشه مع حضر الذي

 تطبيـق  في الشام والي مع التعاون هذا مناع عادل ويرجع .4الثاني ودمحم السلطان أعلنها التي

 أن حسـين  الشـيخ  اعتقاد :األول :هما رئيسيين سببين إلى المنطقة في الجديدة العثمانية السياسة

 صـاحبة  التقليدية العائالت نفوذ تضعف سوف العثمانية الدولة تبنتها التي اإلصالح سياسة تأييد

 في أفضل مكانة على الحصول وألبنائه له يضمن مما ،وغيرهم طوقان كآل .المنطقة في النفوذ

 الخزنـدار  مع الحسنة طوقان آل عالقات: والثاني الجديد واإلدارة الحكم نظام مستغلين المنطقة

 مـع  تنافسـوا  الذين الشام والة في ذلك فوجد ،يدعمه حليف عن للبحث اضطره مما .عكا والي

  .5ونابلس القدس قتيمنط حكم على الشام والي

                                           
 . 22 ص،العمارة ،عياش .144 ص ،تاريخ،فتحي 1
  .48 ص،عرابة ،حسين 2
  .345 ص ،2 ج ،المحفوظات 3

4 Mordechai , Abir , (Local leadership and early reforms in Palestine (1855- 1882) , In: 
Moshe Mo,osz (ed.) , Studies on Palestine during the Ottoman period , Jerusalem, 1975 , p. 284 . 

  .8 ص ،أعالم ،مناع 5
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 علـى  بإقراره األوامر بصدور الوالة من التقرب في الهادي عبد حسين مساعي توجت

 الزعامـات  مـن  خصـومه  حسد أثار الذي األمر. والغربية الشرقية الشعراوية ناحيتي مشيخة

 باشـا  اهللا عبـد  صيدا والي لدى به الوشاية إلى عمدوا الذين. 2طوقان آل رأسهم وعلى 1المحلية

 بقيـادة  4الواليـة  لقوات الخزندار أوعز وهنا. المتزايد نفوذه أمام الوقوف محاولين ،3الخزندار

 عبـد  حسـين  واقتيـد . مخازنها وسلب ،هدمها على والعمل ،عرابة بمهاجمة 5طوقان بك أسعد

   .7صانور سقوط قبل ما إلى هناك ومكثوا وأخوه محمد وابنه 6عكا سجن إلى الهادي

 عـن  أسفر الوالي مع حوار فتح من وتمكن عكا، في وجوده فرصة نحسي الشيخ استغل

 بتعـويض  وعد على حصل أن بعد عرابة إلى ورجع. 8عهدها سابق إلى بينهما العالقات إعادة

 من تمكن كما. 9طوقان بك أسعد نابلس متسلم بقيادة الوالية جيش هجوم في خسائره عن مناسب

 علـى  المترتبـة  الضرائب جباية حق على وحصل. جنين بمتسلمية بتكليفه وعد على الحصول

 خزينـة  إلـى  بواسـطته  لتحول م1831/  هـ 1247 عام نابلس لواء في المحلولة االقطاعات

  . 10الدولة

 واليـي  بـين  م1830/  هـ 1246 عام اشتعلت التي األزمة في الهادي عبد حسين كان

 فأسـرع  .الخزنـدار  قوة أدرك إذ البصيرة ثاقب الخزندار اهللا عبد وعكا ،شركس محمود الشام

 هـدمت  حين في ،عرابة فسلمت ،عكا إلى عرابة مفاتيح إرسال على وعمل ،له الطاعة إلعالن

 واشترى .الجرار اهللا عبد على الوالي وفضله ،وأمراؤها المنطقة شيوخ بين أمره فظهر .صانور

                                           
 .455 ص ،آل ملكية بكر، أبو 1
 .48 ،صعرابة ،حسين 2
 .455 ص ،لآ ملكية بكر، أبو 3
 .455 ص ،م. ن 4
  .49 ،صعرابة ،نحسي 5
 .455 ص ،آل ملكية بكر، أبو 6
  .801 ص ،الغرر ،الشهابي 7
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 كمـا . المنطقة شؤون في يتدخل وصار نابلس في ونزل.نابلس في جرار آل قصر حسين الشيخ

 إلـى  يطمح حسين الشيخ وكان. والسكان الوالي بين وصل حلقة ليشكل ،عكا على يتردد أصبح

 الفرصة يتحين وصار ،الخزندار على انقلب عليها يحصل لم ولما. جنين متسلمية على الحصول

  .1عليه للخروج

 م1830 / هـ 1247 الشام بالد على المصرية الحملة قدوم في الهادي عبد حسين وجد

 الهـادي  عبد آل عائلة وأصبحت ،باشا إلبراهيم والءه فأعلن ،2طموحاته لتحقيق مناسبة فرصة

  .3المصري العهد طوال المسموعة الكلمة صاحبة و ،الجنوبية سوريا في أسرة أهم جهوده بفضل

  .3المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

 في تحول نقطة األمر وكان ،المصريين مع بالتحالف القاسم آل وخاصة ،حلفاءه اقنع ثم         

 ونجـح  ،المصري الحكم ظل في اًنفوذ وأوسعها ،المنطقة في الشخصيات أقوى أصبح إذ حياته

 ألويـة  على اًحكام وأوالده إخوته من اًعدد وعين ،عكا والية على الحصول في عكا احتالل بعد

 مالقاس محمد وعين ،القدس لواء على اًمتسلم فعين ،حليفه األحمد قاسم وأما ،وجنين ،ويافا ،غزة

 آل يـد  في الثالثينيات بداية في اًتقريب كلها فلسطين حكم أصبح وهكذا ،نابلس لواء على اًمتسلم

  .                                                                     .4وحلفـائهم  ،الهادي عبد

  ارشيد آل -ج

  العائلة أصول

  الصـحابي  إلـى  تنسـب  حيـث  ،1ةالكندي 5مقداد آل أسرة إلى العائلة هذه أصول تعود
  

                                           
  .248 ص،1 ج ،تاريخ،النمر 1
  .456 ص ،آل ملكية ،بكر ابو 2
 .249 ص،1 ج ،تاريخ،النمر 3
  .72 ،صتاريخ ،الراميني .164 ص ،تاريخ،فتحي .263 ص ،أعالم ،مناع 4
 بن زيد ابن عريب بن يشجب بن زيد بن أود بن طيء إلى بنسبها تعود ،القحطانية طيء قبيلة عن تتفرع عائلة :مقداد آل 5

 مـع  هـاجرت  .أسـد  بني بجوار الحجاز إلى ارتحلوا ثم اليمن في منازلهم كانت .قحطان بن يعرب بن سبأ بن كهالن بن

 ارشـيد  آل أمالك على القائم ،ارشيد ذيب الحاج مصطفى سعادة مع مقابلة .والعراق الشام إلى اإلسالمية الفتوحات ركةح

 .م2011-3-15 بتاريخ
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 ،الشـام  بصـرى  في األمر أول سكنوا و الشام بالد إلى أبنائه بعض هاجر. 2األسود بن المقداد

 كـانوا  حيث. 3جنين منطقة تحديدا و فلسطين إلى رحل من ومنهم لبنان جبل إلى بعضهم ورحل

 فـي  الصليبيين على بياأليو الدين صالح انتصار بعد فلسطين في إسكانها تم التي القبائل ضمن

 منها اشتهر وقد. 4لها اًمقر صير قرية من العائلة اتخذت ،م1187 / هـ 583عام حطين معركة

 الموجودة الكتابة سطور بين اًمذكور اسمه زال وما ،صير عمران جدد الذي الرشيد أحمد الشيخ

   :الكتابة نص و ،أنشأها التي الواسعة المضافة فوق

 سـنة  المبـارك  المكـان  هذا أنشأ ،قريب فتح و اهللا من نصر .حيمالر الرحمن اهللا بسم(

   .6للعائلة يعود أثر أقدم المضافة هذه أن ارشيد سعادة ويذكر. 5)الرشيد أحمد الشيخ هـ 1136

  زعامتها تكوين

 الهجـريين  عشر الثاني القرن وأوائل عشر الحادي القرن أواخر في جنين منطقة سكنت

 9والربايعة ،الزاوية قرية في 8الوفا أبو آل و ،قباطية في 7نزال أل :اأبرزه كان متعددة عائالت

 ومدينـة  جنـين  مدينة بين المنطقة في المنتفذة العائلة وكانت .صير في ارشيد آل و ،ميثلون في

                                                                                                                            
 . 142 ص ،5 مجبالدنا،  ،الدباغ 1
 الخيـل  أمارة تولى .بدر غزوة في شارك .اًإسالم الصحابة أوائل من كان .البعثة قبيل مكة في عاش :األسود بن المقداد 1

 .البقيع في دفن و اًعام السبعين يناهز عمر عن توفي .مصر و الشام فتوح في شارك .أحد غزوة في العوام بن الزبير مع

ـ  597 تـوفي  ،البغـدادي  علي بن الرحمن عبد الفرج أبو ،الجوزي ابن .253 ،252 ص ،5 ج ،أسد ،األثير ابن /  هـ

 ،لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب دار، 5 ج، ج 19 ،عطا القادر عبد محمد تحقيق ،واألمم الملوك تاريخ في المنتظم م1200

 .42 ص ،م 1992 ،1412 ،ط .د
  .170 ص ،2 ج ،2 مج ،تاريخ،النمر 3
  .65 ص ،ملكية،اهللا عبد 4
  2011-3-15 بتاريخ للباحثة ميدانية زيارة 5
  .م 2011-3-15 بتاريخ ارشيد آل أمالك على القائم ،ارشيد ذيب الحاج مصطفى سعادة مع مقابلة 6
 قـاموس  ،حنا ،عماري.قباطية في سكنت التي الحمائل أقدم من .اليمانية القبائل من هم و ،فلسطين عشائر من :نزال آل 7

  .360 ص ،م 2001/  هـ 1421، 1ط ،األردن ،عمان ،العلمية اليازوري دار ،وفلسطين األردن في العشائر
 مطـر  بن يعقوب بن بدران بن يوسف بن محمد بن الدين بدر إلى نسبها العائلة ترجع ،فلسطين عشائر من :الوفا أبو آل 8

  .30 ص ،قاموس،عماري .طالب أبي بن علي أوالد من هو و سالم بن
  .256 ،صقاموس ،عماري .ميثلون قرية وسكنت األردن في اربد منطقة من نزحت ،جنين منطقة عائالت من: الربايعة 9
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 وذلـك  .ياصـيد  قريـة  في مركزها من المنطقة حكمت مملوكية أسرة وهي .المشاقي آل نابلس

 إلـى  وقوفها على لها مكافأة .للمنطقة جيشه دخول بعد األول سليم انيالعثم السلطان والها بعدما

   .الغوري قانصوة المملوكي السلطان ضد جانبه

 الوفا أبو عائلة بين نزاع حدث األرجح على هـ 1080 عام في أنه ارشيد سعادة ويذكر

 وتوجهـت  .الوفا أبي آل لنصرة اًمع ارشيد وآل الربايعة عائلتا تحالفت وهنا ،1المشاقي وعثمان

 واتفـق  .أحـد  لصالح تحسم لم المعركة أن إال .صانور مرج في المشاقي لقتال الثالث العائالت

 واإلصـالح  الخيـر  أهل من المنطقة وجوه بها قام وساطة إثر الصلح على ارشيد وآل المشاقي

 في أضمر وكان .رجاله رأس على واتجه الدعوة المشاقي وقبل .صير إلى المشاقي دعوة وتمت

 ارشيد آل بقتل أوامره أصدر المشاقي وصل ولما .الستقباله استعدوا الذين ارشيد آلل الشر نفسه

 ليشـمل  القتـل  وامتد ،إبادتهم بقصد القتل في رجاله وأمعن .الغداء تقديم أثناء في اًجميع العزل

ـ  إلـى  المجـزرة  أسباب ارشيد محمد حافظ محمد ويعيد .2 اًغائب كان من إال الجميع  آل ضرف

 ووقفـوا  االهانة هذه رفضوا لكنهم .بالقوة جبايتها على أصر الذي للمشاقي الضرائب دفع ارشيد

  .3اًجميع قتلهم إلى به حدا مما وجهه في

 أحمـد  بن علي بن أحمد الشيخ ابن وهو أحمد يدعى صغير طفل إال العائلة من ينج ولم

 شرق في الغزاوي عائلة أهلها زيارة في أمه برفقة وكان ،آنذاك والمنطقة ارشيد آل زعيم ارشيد

  . 4بالده إلى بطفلها األم تعد لم صير في حدث ما أنباء وصلت وحينما. األردن

                                           
 نـابلس  لـواء  قـرى  إحدى ياصيد قرية من اتخذ .الضرائب جباية في عمل. نابلس جبل زعامات أحد :اقيالمش عثمان 1

 يتجـرأ  شخص أي لحبس اًسجن و .جنوده و لعماله اًبيوت و اًقصر فيها بني. الجبلي موقعها لحصانة اًنظر لزعامته اًمركز

 ارشـيد  آل أمالك على القائم ،ارشيد ذيب الحاج صطفىم سعادة مع مقابلة .لألهالي ظلمه و بقسوته اشتهر. مخالفته على

 .م 2011-3-15 بتاريخ
   .م 2011-3-15 بتاريخ ارشيد آل أمالك على القائم ،ارشيد ذيب الحاج مصطفى سعادة مع مقابلة 2

  .م 2011 -5-9 صير من سنة 88 ،ارشيد محمد حافظ محمد السيد مع مقابلة
 .م 2011-3-15 بتاريخ ارشيد آل أمالك على القائم ،ارشيد ذيب الحاج مصطفى سعادة مع مقابلة 3
 . م. ن 4
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 السـيف  اسـتخدام  في وبرع. الغزاوي آل أخواله مضارب في ارشيد علي بن أحمد نشأ

 غريب أنهب صيد أو سبق في فاز كلما ومنافسيه أقرانه قبل من يعاب كان أنه إال الخيل وركوب

 بيئة في إهانة من له يتعرض بما اًذرع وضاق ،عليه يهونون وأخواله والدته وكانت. له أصل ال

 راجيـة  أخبرته طويل رفض وبعد الحقيقة لتخبره والدته على وضغط ،اآلباء وذكر بالنسب تعتز

  . قبيلتها في العيش في االستمرار يقبل أن إياه

 جـابر  آل إلـى  ولجأ .أهله أمالك واسترداد ،ثأرهب لألخذ. دياره إلى ارشيد أحمد رجع

 إلـى  ودخـل  .طوبـاس  من بالقرب الواقعة تياسير قرية في المتنفذة العائلة وهي ،والده أخوال

 يتجـول  وبدأ. شخصيته حقيقة عن اًأحد يخبر ولم ،الزمن من مدة فيها وعاش القرية في مضافة

 إلى تسلل أنه ارشيد آل يتناقلها التي الرواية وتذكر، المشاقي تحركات اًمراقب ،وصير ياصيد بين

 فـي  صـانور  مرج في نصبها التي خيمته في كان إنه ويقال ،ياصيد في المشاقي عثمان قصر

 ألنـه  ارتبك المشاقي استيقظ ولما .وسادته في اًخنجر وغرز ،مخدعه إلى فوصل. للصيد رحلة

 رجالـه  أرسـل  وهنـا . نومه غرفة إلى والوصول قصره اختراق الصعب من في أنه يظن كان

 أعلـن  إن قصـره  إلـى  التسـلل  مـن  تمكن الذي للرجل األمان يعطي أنه األهالي بين معلنين

 .آبائـه  بـالد  إلى وأعاده الوحيدة ابنته زوجه الذي المشاقي مع وتصالح أحمد فظهر .شخصيته

  .1بيتاً خمسين من اًمكون اًقصر له وبنى

 عرابة سهل في األخير أتباع أهان حينما أخرى مرة بالمشاقي ليصطدم ارشيد أحمد عاد

 بلـده  عن جال ،العواملة محمد يدعى .األردن شرق السلط منطقة من العواملة عشيرة من رجالً

 االعتداء حاولوا الذين المشاقي رجال من هربت لفتاة حمايته ذلك سبب أن ويقال. قتل حادثة إثر

ـ  المغادرة إلى فاضطره. وأغنامه بيته محتويات وسلبوا ،اًمبرح اًضرب فضربوه ،عليها  اًمهزوم

 بشـيخها  واستنجد ،صير إلى ذهب العودة طريق وفي .النجدة لطلب عشيرته إلى متجها اًجريح

 مـن  االنتقام في الرغبة نفسه في وكانت ،الرجل نجدة أحمد الشيخ فقرر .أمره إليه وشكا ،أحمد

                                           
 محمد السيد مع مقابلة .م 2011-3-15 بتاريخ ارشيد آل أمالك على القائم ،ارشيد ذيب الحاج مصطفى سعادة مع مقابلة 1

  .م 2011 -5-9 صير من سنة 88 ،ارشيد محمد حافظ
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 صـير  إلى ليعود .أهله إلى العواملة محمد ورجع ،المشاقي قتال على الرجالن تواعد. المشاقي

  . المشاة من رديف فارس كل ووراء ،فارس ثالثمائة ومعه ،الصيف في

 حيـث  صانور مرج في الطرفان والتقى .ميثلون في الربايعة مع فتحالفوا ارشيد آل أما

 تهـت ان ،عنيفة معارك خاللها دارت .ميثلون قرية قرب المرج في أيام ثالثة لمدة الجيش عسكر

 وقـد  .للـدماء  حقناً المشاقي وعثمان ارشيد أحمد بين مبارزة إجراء على الطرفين بين باالتفاق

 ارشيد أحمد ليقوم ،العجوز المشاقي عثمان على الشاب ارشيد أحمد انتصار عن المبارزة أسفرت

   .المنطقة في نفوذهم تثبيت من للمعركة نتيجة ارشيد آل وتمكن .بقتله

 وكـان  ،والده وفاة بعد العائلة زعامة ورث. عثمان أسماه اًوحيد اًابن ارشيد احمد أنجب

 حالـة  في كانت التي المشاقية والدته نفسه في القسوة هذه زرعت .الطبع حاد اًقاسي رجالً عثمان

 .زوجهـا  عائلـة  وبـين  ،عينها بأم مقتله شاهدت الذي والدها بين منقسمة كانت إذ .سيئة نفسية

 ارشـيد  آل مشـايخ  أكثر أما .جرار آل لصالح زعامته فقد أن عثمان شيخال قسوة نتيجة وكانت

  . 1عهده في بالبروز العائلة نفوذ بدأ الذي العثمان محمد الشيخ فكان شهرة

 الجـرار  يوسـف  الشـيخ  راسلهم الذين المشايخ ضمن من كان أنه ارشيد سعادة ويذكر

 محمد :عكا باتجاه الزاحف بونابرت يوننابل جيش مقاومة في المشاركة منهم اًطالب ،جنين متسلم

 معركـة  فـي  شـاركوا  الذين من وهو، الجهات كل من األبطال اجمع الرجال لي اجمع العثمان

 قـادت  التي الزعامات من بغيره مقارنة الشباب المشايخ من كان إذ اًحسن بالًء أبلى حيث. قاقون

 ،ورابـا  ،وتلفيت ،والكفير ،صير ىقر لتشمل زعامته امتدت .الفرنسيين ضد العسكرية العمليات

 ،وياصـيد ، وتياسير ،وطوباس ،الجديدة ،آنذاك عامرة تكن لم التي الزبابدة قرية وموقع ،ومسلية

   .2صانور مرج من وجزءا

                                           
 محمد السيد مع مقابلة .م2011-3-15 بتاريخ ارشيد آل أمالك على القائم ،ارشيد ذيب الحاج مصطفى سعادة مع مقابلة 1

  .م2011 -5-9 صير من سنة 88 ،ارشيد محمد حافظ
 محمد السيد مع مقابلة .م2011-3-15 بتاريخ ارشيد آل أمالك على القائم ،ارشيد ذيب الحاج مصطفى سعادة مع مقابلة 2

  .م2011 -5-9 صير من سنة 88 ،ارشيد محمد حافظ
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 إلى مقره نقل قرر الذي الرحيم عبد ابنه العثمان محمد وفاة بعد ارشيد آل زعامة ورث

 السـفلى  الطبقة جعل ،م1827/هـ 1243 عام عجل على طبقتين من اًقصر فبنى .الكفير قرية

 سـتة  بالقصـر  وأحـاط  ،ومضافته بيته العليا الطبقة وكانت ،والخدم للفالحين ومساكن مخازن

  .1العثمان محمد الشيخ وأتباع العائلة أفراد بعض إلقامة مساكن لتكون استخدمت اًعقد وعشرين

  

  2جنين في ارشيد آل نفوذ مناطق تمثل خريطة

                                           
 .م2011-3-15 بتاريخ ارشيد آل أمالك على القائم ،ارشيد ذيب الحاج مصطفى سعادة مع مقابلة  1
 . العائلة ملكية عن ارشيد سعادة ذكرها معلومات على بناء الباحثة رسمتها توضيحية خريطة 2
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  رابعال لفصلا

  االقتصادية الحياة
  

   الزراعة

   األراضي ملكية

   الزراعية المحاصيل

  الزراعة أنماط

   الحيوانية الثروة

  التجارة الحرف
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  رابعال الفصل

  االقتصادية الحياة

 الزراعـة : هـي  ثالث قطاعات في جنين لواء في االقتصادية الحياة أوجه أبرز تمثلت

 المنطقـة  فـي  االقتصـادية  للحياة الفقري العمود هي لزراعةا كانت ولما .والتجارة والصناعة

  .يدوية وحرفية بدائية كانت الصناعة أن اًعلم عليها التركيز فسيتم .البحث موضوع

  الزراعة -أ

 البحـث  موضوع المنطقة في مكوناتها الزراعية الحياة و وجوه ألبرز الدراسة ستعرض

   :هي وجوهها وأبرز ،الشام بالد منطقة عن اًكثير تختلف لم التي

  األراضي ملكية -1

 وضـعف  تخلـف  بسبب ،شديد اضطراب من الدراسة فترة خالل الملكية أوضاع عانت

 .الفتـرة  تلـك  في العثمانية الدولة في واستغاللها األرض تملك عملية تحكم كانت التي القوانين

 وتقاليـد  ،السـلجوقي  للعهـد  ترجع التي اإلقطاعية النظم من مجموعة العملية تحكم كانت حيث

 نزاعـات  أفرز الذي األمر .المنطقة في تحكمت التي المحلية الزعامات فرضتها بدوية وأعراف

  . 1الزعامات تلك بين أهلية وحروب

 كانـت  األميرية األراضي من اقطاعات أنها جنين لواء في الملكيات بكر أبو أمين اعتبر

 الزعامـات  تلك عملت وقد. وااللتزام والزعامت التيمار مستوى من المتنفذة العائالت بها تتحكم

 فـي  المتمثلة العسكرية القوة من تملكه ما نتيجة خاصة ملكية إلى الزمن مرور مع تحويلها إلى

 خالل األراضي ملكية معالجة ويمكن .2شكلتها التي النظامية غير والجيوش والتحصينات القالع

   :التالي النحو على الفترة هذه

                                           
  .203 ص ،األراضي ملكية ،بكر أبو 1
 .217 ص ،م .ن 2
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 التـي  األراضي تعني التي اليونانية )Pronoia( برونيا لكلمة فارسية ترجمة وهي :التيمار -1

 في اإلقطاع مستويات أدنى التيمار ويعد .للدولة يقدمونها التي الخدمات مقابل للجند أعطيت

 إلى األدنى الحد انخفض وربما آقجة 19000 – 3000 بين وارده ويتراوح .العثمانية الدولة

   .1عشر الثامن القرن خرأوا مع آقجة 2000

 :بيسـان  غور وقرى ،حارثة بني ناحية قرى جميع جنين لواء في التيمارية القرى ومن

 الظهـر،  سـيلة  قـرى  إلـى  باإلضـافة  ،2والطيبة ،وقومية ،وشطة ،وطمرة ،والناعورة ،سولم

  .3وبرقين ،ومسلية ،وعجة ،والفندقومية ،والعطارة

 شـجاعة  يظهـرون  كانوا الذين والفرسان الجيش ادةق كبار إلى منحت اقطاعات :الزعامت -2

 بـين  يتـراوح  دخـالً  تدر وكانت .الدولة من المكافأة من كنوع الحرب ساحات في اًوإقدام

 مـن  النـوع  هـذا  المحليـة  الزعامات بعض منحت وقد. اًسنوي )آقجة 99000 -19000(

 أعطيـت  التي فحمة تزعام اإلقطاع من النوع هذا على األمثلة ومن .4حلها بعد االقطاعات

  .5الهادي عبد حسين للشيخ

 مجموعة أو قرية من تتألف زراعية وحدة على المترتبة الضرائب جباية حق وهو :االلتزام -3

 يـورث  االلتزام وكان .واألرض السكان على المترتبة الضرائب جميع ويتضمن .القرى من

 وغالبـا  المال من معين مبلغ بجمع التعهد مقابل عكا أو دمشق والية من صادر مرسوم عبر

 عقـود  علـى  األمثلـة  ومن. 6الحياة مدى خاصة ملكية إلى االلتزام مناطق تحول كانت ما

 لقريـة  الهـادي  عبـد  حسين التزام الشرعية نابلس محكمة سجالت بها زودتنا التي االلتزام

 الكرام المشايخ افتخار هذا مرسومنا رافع على أنعمنا قد إننا" :التالي النحو على وكان عرابة

                                           
  .204 ص ،األراضي ملكية ،بكر أبو 1
  .205 ،204 ص ،م. ن 2
  .221 ص ،2 مج ،تاريخ،النمر 3
  .205 ،األراضي ملكية ،بكر أبو 4
 .223 ص ،2 مج ،تاريخ،النمر 5
  .207 ص ،األراضي ملكية ،بكر أبو 6
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 ميـري  مـال  من لخزينتنا العايد عرابة قرية ايراد بجميع الهادي عبد حسين الشيخ محسوبنا

 وحسـن  خدامته لصدق اًنظر ،التكاليف ساير من وغيرها وزخاير مستجدة وخدامة وعبودية

 بيـده  سـندا  ليكـون  هذا مرسومنا لكم وأصدرنا ،محاسيبنا خاص من ولكونه.... .استقامته

 بمـال  المرقومـة  عرابـة  قريـة  تقارشوا ال فالمراد ،تعالى اهللا شاء ما إلى العمل يدستور

 الهـادي  عبـد  حسـين  الشيخ محسوبنا لطرف عايد إيرادها جميع يترك ،.....و.... .ميري

   .1"منازع ينازعه وال معارض بذلك يعارضه وال ،بعده من وألوالده إليه المومى

 هذه على يدها وضعت وقد. اللواء في األرض نم واسعة مساحات جرار عائلة امتلكت

 جرار يوسف عهد في امتلكتها التي المساحة وقدرت .واألعشار الضرائب جمع بحجة األراضي

 عهـد  فـي  بحـوزتهم  التي أراضيهم تسجيل جرار آل رفض وقد. دونم ألف 100 – 50 بنحو

 أجـاب  الـذي  الجرار دأحم ابنه عهد في تمت الحادثة أن يرجح البعض أن إال .الجرار يوسف

 آل طابو هو – السيف – هالرخيم"  :قائالً العائلة أراضي تسجيل إليه طلب عندما الطابو مأمور

  . 2"جرار

 عبـد  حسين الشيخ اقطاعات إلى جنين لواء في ملكيتهم جذور فتعود الهادي عبد آل أما

 ،بعـده  مـن  والدهأل و له م1826/  هـ 1242 عام عرابة قرية التزام على حصل الذي الهادي

  . 4جنين من وجزء 3،والبارد ،وفراسين ،دان وكفر ،وكفيرت ،قود وكفر ،فحمة قرى وملكية

  الزراعية المحاصيل -2

 عـدة  إلـى  انقسمت و الدراسة منطقة في تنتج كانت التي الزراعية المحاصيل تنوعت

   :أقسام

                                           
  .359 ص ،8 نابلس )ش ،س( 1
  .64 ،63 ،62 كية،صلم ،اهللا عبد 2
 .58 ص ،ملكية،اهللا عبد .149 ص، تاريخ ،الراميني 3
 .58 ص ،ملكية،اهللا عبد 4
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 الحبوب  . أ

 عرابـة  وسـهل  ،عامر ابن كمرج الداخلية السهول في الحبوب زراعة الفالحون مارس

 النـوع  هذا لزراعة الطمية تربتهما لصالحية اًنظر. 1نابلس جبل أراضي أجود من يعدان اللذين

  .2الزراعية المحاصيل من

 .للسـكان  الرئيس الغذاء ألنه ،اللواء في تزرع التي الحبوب قائمة رأس على ويأتي :القمح .1

 والفريكـة  والبرغـل  الخبز صناعة في السكان استخدمه الذي ،3قمحها بجود جنين وتشتهر

 .4والسميد

 فـي  الخبز منه يصنع وكان ،للماشية اًعلف ويستخدم ،القمح بعد الثاني المركز يحتل :الشعير .2

 . والجفاف القحط سنوات

 في الخبز لصناعة القمح دقيق مع تخلط كانت أنها إال ،للعلف كمادة تستخدم :البيضاء الذرة .3

 .5الجفاف سنوات

 ويسـتخدم  ،اللـواء  خارج يباع وكان .عامر ابن مرج في خاصة اللواء في يزرع :السمسم .4

  .السمسم وزيت والطحينة الحالوة لصناعة

 تـزرع  وكانـت  ،6الوعرة المناطق في وتزرع ،والفول والحمص العدس وأهمها :القطاني .5

 األبقار وخاصة ،7للحيوانات اًعلف تستخدمان اللتين والبيقية ،الكرسنة حبوب ذلك إلى إضافة

  . 8والطيور والجمال واألغنام

                                           
  .83 ،صالحياة ،شعبان 1
 ،ت. د ،ط.د ،يافـا  ،إخوان الطاهر مكتبة ،العربية فلسطين في واالقتصادي االجتماعي التطور: يونس محمد ،الحسيني 2

  .117 ص
  .43 ص ،أهالي،دوماني 3
 . , 117 ،صالتطور ،الحسيني 4
 .69ص ،م2000، هـ 1420 ،1 ط ،األردن ،عمان ،الشروق دار ،روفلكلو وتاريخ جغرافيا اليامون: حكمت ،فريحات 5
  .70 ،69ص ،م. ن 6
  .83 ،صالحياة ،شعبان 7
  .92 ،صعرابة ،حسين 8
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  المثمرة األشجار  . ب

 أشـهر  من جنين منطقة وتعد. 1اللواء في تزرع التي المثمرة األشجار أهم من يعد :لزيتونا .1

 سطحه وارتفاعات تربته و مناخه لمالئمة اًنظر 2فلسطين أنحاء جميع في الزيتون زراعة مناطق

 المنحـدرات  مـن  ابتداًء زراعته وتنتشر .الشجرة هذه لنمو المالئمة البحر مستوى عن سطحه

 عـن  السـكان  ويبتعـد  .اللواء في المرتفعات أعلى حتى عامر ابن مرج على المشرفة الجبلية

  .3صانور ومرج ،تلفيت وسهل ،عرابة وسهل ،عامر ابن كمرج الداخلية السهول في زراعتها

 ،دان وكفـر  ،الحارثية السيلةو ،واليامون ،الفحم أم قرى في بكثرة الزيتون أشجار تنتشر

 .وقباطيـة  ،وجبع ،والفندقومية ،الظهر وسيلة راعي، وكفر ،وعرانة ،ويعبد ،قود وكفر ،وبرقين

 قرية تليها ،اًزيتون القرى أكثر من قباطية وتعتبر .اللواء من الشرقية األجزاء في زراعتها وتقل

   .4 يعبد

 .الدراسة منطقة في أسرة أي عليه تمدتع الذي الرئيسة المحاصيل من الزيتون شجرة تعد

 الزيـت  وكان .اًسنوي أشجارها تنتجها التي الزيت جرار بعدد تقاس الفالحية العائلة ثروة وكانت

 ،والوقود الغذاء من السكان حاجات يلبي كان فقد .نابلس جبل في األهم التجاري الزراعي المنتج

 اًهام اًمصدر وكان. 5الصابون صناعة في دمويستخ ،والدولية المحلية األسواق إلى يصدر وكان

  .6كامل عام لمدة األرض في عميقة آبار في يخزن كان ما اًوكثير. النقدية السيولة مصادر من

 وتنحت ،للوقود يستخدم فخشبها ،منها االستفادة طرق تعدد في الشجرة هذه أهمية تتجلى

ـ  غذاًء تعد التي المادة - اًتزي تعصر أو ،مخللة وتؤكل ثمارها وتدق ،األدوات بعض منه  اًرئيس

 أمـا  .واألدوية المراهم منه تصنع وكانت للسراج، اًوقود يستخدم وكان -جنين أهالي مطبخ في

                                           
  .83 ص ،الحياة،شعبان 1
  .50 ص ،5 مج ،بالدنا ،الدباغ 2
  .50 ،صمدينة ،الفتاح عبد 3
 ..20 ،19 ص ،5 ،مجبالدنا ،الدباغ 4
  .126 ص ،تاريخ،الراميني .161 ص ،أهالي،الدوماني 5
 .45 ص،أهالي ،الدوماني 6
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 فـي  المسـتخدم  للوقـود  اًمهم اًمصدر وكان ،الجفت فتسمى المسحوقة المعصور الزيتون نوى

   .1شتاًء المناقل في التدفئة وفي ،الطبخ عمليات

  : ومنها الزيتون أشجار من أنواع عدة جنين ةمنطق في يغرس

  .الرومان عهد إلى يعود بأنه ويعتقد :الرومي - 1

 ،الزيـت  غزير النوع وهذا ،للكبيس وتصلح ،اللون خضراء ،الحجم كبيرة وثمرته :النبالي - 2

  .اًزيت وزنه من%  40 – 25 الثمار وتعطي

 مـن  وزيتـه  ،الزيت غزير وهو ،للكبيس تصلح وال ،الحجم صغيرة سوداء ثماره :الّصّري - 3

  .الممتاز النوع

 ثم النضج قبيل أخضر ثماره لون ويكون ،والشكل الحجم حيث من النبالي يشبه :الخضاري - 4

  .الزيت غزير النوع وهذا ،النضج عند األسود اللون إلى تتحول

 يصـلح  و ،األسـود  اللـون  إلى تتحول ثم بنفسجي لون ذات ،الحجم كبيرة ثماره :الشامي - 5

  .2للزيت منه أكثر للكبيس

 ،والمشـمش  ،والسـفرجل  ،والتـين  ،كالرمان الفواكه أشجار من عدد اللواء في ويزرع

 ،5النخيل أشجار إلى باإلضافة ،4والبرقوق ،والخوخ ،والكمثرى ،3والبرتقال ،والتوت ،والقراصيا

 يذةلذ ثمارها ،بالبساتين يحيط كسياج تستخدم كانت التي )الشوكي التين( الصبر وأشجار ،5النخيل

  . 6العيون إلى أشواكه تطاير من اًخوف الحر اشتداد قبل الصباح في وتؤكل يذةلذ

                                           
 .45 ص،أهالي ،الدوماني 1
  .64 ص ،اليامون،فريحات 2
  .22 ص ،5 مج ،بالدنا،الدباغ .272 ،صفلسطين ،النحال 3
  .22 ص ،5 مج ،بالدنا،الدباغ .126 ،صتاريخ ،الراميني 4
  .68 ص ،اليامون،فريحات 5
 .22 ص ،5 مج،بالدنا ،اغالدب .272 ص ،فلسطين،النحال 6
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 ،والملفـوف  الزهـرة،  مثل المنطقة مناخ مع تتالءم التي الشتوية رأسها وعلى :الخضراوات .2

 الخضـراوات  إل باإلضـافة  .والفـول  ،واللفت ،والسبانخ ،والخس ،والجزر ،والفجل ،والبطاطا

 ،والبصـل  ،والفقـوس  ،والكوسا ،والشمام ،والبطيخ ،البندورة مثل اًوري الًبع تنمو التي الصيفية

   .1والباذنجان ،والملوخية ،والثوم

 زراعة رواج في الرئيس العامل المناخي العامل ويعد ،التبغ زراعة المنطقة في كثرت :التبغ. 3

 .2 للرزق اًمصدر عليه يعتمد حيث اقتصادية أهمية المحصول ولهذا ،النبتة هذه

   أدواتها و الزراعة أنماط 3-

 لـذلك . مكـان  كل في المياه توفر لعدم زراعي كنمط البعلية الزراعة على الفالح اعتمد

ـ  يسـتخدم  أن عليـه  وكـان . والمناخ التربة معطيات يدرك أن الفالح على توجب  مـن  اًأنواع

 خاصة و الشمس حدة أما والصمود النمو النبات ليستطيع ،رطوبتها للتربة تحفظ التي المحاريث

 أكبر إدخال من ليتمكن ،الشتاء في متعددة مرات األرض حراثة على وعمل. الصيفي الموسم في

 المحاصـيل  زراعة في نوع حيث الزراعية الدورات استخدم كما ،التربة في المطر مياه من قدر

 يحفـظ  مما ،ربةالت في المختزنة والمواد المعادن حفظ في األمر أهمية بفطرته اًمدرك الزراعية

 انخفـاض  عن تنتج خسائر أي تجنب في الزراعية الدورة استخدام ساهم كما. 3خصوبتها للتربة

 علـى  األرض حراثـة  فـي  واعتمـد  4آخر محصول ارتفاع يعوضه حيث محصول أي إنتاج

 تتـوفر  التـي  المناطق في المحاصيل ري في اعتمد كما. والثيران ،والحمير كالبغال، الحيوانات

 إلـى  المـاء  إليصال الينابيع أو الوديان من اًبدء حفرها على يعمل التي القنوات على لمياها فيها

  . 5المزارع

                                           
 .55 ص ،مدينة،الفتاح عبد 1
 .84 ص ،الحياة ،شعبان 2
  .122 ،121 ،صالريف ،بدران 3
  .384 ص ،لواء،غنايم 4
 .88 ،صالحياة ،شعبان 5
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 زراعتهـا  عن عجزهم و التساعها نظرا األرض الكبيرة الملكيات أصحاب استخدم كما

  : 1منها الطرق من اًعدد بأنفسهم

 المالـك  بـين  عقـد  وهـي  .2جنين منطقة أراضي في اًشيوع األنماط أكثر وهي :المرابعة -1

 ،بالحراثـة  القيام مقابل الزراعية واألدوات والمال والبذار األرض تقديم خالله من يتم والمزارع

 الحصول مقابل الضرائب من األرض على يترتب ما ودفع ،وبيعه، وقطافه ،المحصول وزراعة

   .4الموسم نهاية في 3اإلنتاج ربع على

   .اإلنتاج ثلث على الحصول مقابل المالك أرض في الزراعي لبالعم الفالح يقوم :المثالثة -2

 يتفـق  المال من مبلغ مقابل للفالح األرض تأجير على يعملون الكبار المالكون كان :التأجير -3

  .6واألبناء اآلباء بين األراضي استثمار في الحق توارث يتم كان ما وغالبا ،5الطرفين بين عليه

  .6واألبناء

 أو اللوزيـات  أو الزيتـون  بأشجار لزراعتها المالك من اًأرض أخذي الفالح كان :المغارسة -4

 ،بينهمـا  كان الذي االتفاق حسب والمالك المزارع بين األرض تقسم األشجار إثمار وبعد. التين

 العنايـة  من يحتاج لما بالزيتون المزروعة األراضي في كما ،الثلث اًغالب المزارع حصة وكانت

 فكانـت  اًكبيـر  اًجهـد  تحتاج ال التي السهلية األراضي في تزرع يالت األصناف أما ،والرعاية

  .7الربع

 زراعة على المزارع يعمل حيث ،والمالك المزارع بين االتفاق يتم زراعي نظام :لمزارعةا -5

 وفـي  ،الربع السهلية األراضي في كانت ،األرض طبيعة حسب عليها يتفق حصة مقابل األرض

                                           
  .88 ص ،الحياة،شعبان 1
  .56 ،صالعمارة ،عياش 2
 .88 ص ،الحياة،شعبان. 56 ص ،العمارة،عياش 3
 .56 ص ،العمارة،عياش 4
  .88 ،صالحياة ،شعبان. 57 ص ،العمارة،عياش 5
  .98 ص ،مقدمة ،عوض 6
  .94 ،صعرابة ،حسين 7
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 والتعشـيب،  ،والبـذر  ،األرض حراثة بعملية المزارع ويقوم .ثلثال. الوعرة الجبلية األراضي

  .1المالك بيت إلى ونقله ،الحب وغربلة ،والحصاد

 األشـجار  مـن  اًمحدود اًعدد ويستغل ليستخدمها أرض قطعة الفالح يعطى حيث :الضمان -5

 عدد مقابل األرض وحراثة ،ودرسه المحصول وقطف باألشجار الفالح ويعنى .الزيتون كأشجار

   .2للفالح يذهب والباقي المالك يأخذها الزيت جرار من معين

 األراضـي  تعطـي  كانـت  حيث ،الزراعية الرقعة بزيادة المحلية الزعامات اهتمت كما

 واعتنت. عليها يتفق حصة مقابل إعمارها إعادة أو الستصالحها، للفالحين تملكها التي الزراعية

 فـي  ورد وقد. القرى أهالي لخدمة األودية مجاري على الحبوب طواحين وإنشاء ،القنوات بحفر

 مـاء  وقناة ،وطاحونة ،أرض قطعة حصة نصف تمليك عقد الشرعية نابلس محكمة حجج إحدى

 مقابل ،الدين فخر يوسف بن احمد يدعى لشخص بيسان أرض في الجرار اهللا عبد الشيخ يملكها

 المكرمين والمناصب المشايخ فخر ريفالش الشرع لمجلس حضر" :السابقة األمالك إعمار إعادة

 السـادات  لفخر وأذن باسان غور ومتسلم حاال نابلس مدينة متسلم الجرار يوسف اهللا عبد الشيخ

 الطاحونـة  بعمـارة  الـدين  فخر يوسف السيد المكرمين السادات زين المرحوم ابن احمد السيد

 احمـد  السيد اصرفه ومهما ايهم من الطوال من قنايتها وعمارة الغور في باسان بأرض بالجسر

 يتصـرف  أمالكه من ملك النصف فيها له يكون المذكورة والقناية الطاحونة عمارة في المذكور

   .3"الشرعي التصرف حقوقهم في الحقوق وذوي أمالكهم في المالك تصرف والحيازة بالملك فيه

   .3"الشرعي

 وتعشـيب  ونكش ةحراث من العام مدار على الفالحون بها يقوم كان التي األعمال تعددت

   :فهي 4العام مدار على يمارسها كان التي الحقلية األعمال أهم أما ،حبوب ودرس

                                           
 .95 ص ،عرابة ،حسين 1
  .95 ص ،م. ن 2
  .10 ص ،م 1831 ،هـ 1247 محرم 15 ،9 نابلس )ش ،س( 3
 .122 ،121 ص ،الريف،بدران 4
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  موعدها األعمال الحقلية  الرقم

  كانون أول –تشرين أول   الحراثة التمهيدية   -1

  كانون ثاني –كانون أول   حراثة األرض و زراعة البذار الشتوية   -2

  شباط  لبذار الصيفية الحراثة التمهيدية األولى ل  -3

  آذار  للبذار الصيفية الحراثة التمهيدية الثانية   -4

  آذار  زراعة الحمص   -5

اقتالع األعشاب المضرة ونكـش األرض     -6

  بين النباتات الشتوية 
  نيسان - آذار 

  نيسان  زراعة الذرة    -7

  نيسان  الحراثة التمهيدية الثالثة للسمسم    -8

  رأيا  السمسم  زراعة  -9

قلع األعشاب و نكش األرض أمام البذور    -10

  الصيفية 
  أيار

  حزيران  حصاد الشعير   -11

  حزيران  حصاد الحلبة   -12

  تموز -حزيران   حصاد القمح   -13

  تموز -حزيران   حصاد الحمص   -14

  حزيران حتى أيلول  درس الشعير و الفول و الحمص و الحلبة   -15

  آب  حصاد الذرة   -16

  أيلول  صاد السمسمح   -17

  تشرين أول –أيلول   درس الذرة و السمسم   -18

  تموز حتى تشرين أول  تذرية و غربلة القمح   -19

ـ  ازدهاره إلى أدت ،الزراعي اإلنتاج على انعكست عوامل بعدة الزراعة تأثرت  ،اًأحيان

   :العوامل هذه أبرز ومن أخرى اًأحيان االنحطاط وإلى

 مـرج  رأسها وعلى السهول من واسعة مساحات بوجود جنين لواء زتمي :الجغرافية بيعةالط  - أ

   .للزراعة الصالحة الخصبة األراضي من اًجد كبيرة مساحات على يشتمل والذي. عامر ابن
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 اإلنتـاج  جعـل  ممـا  .رئيس بشكل األمطار مياه على اللواء في الزراعة اعتمدت :المناخ  - ب

 الزراعـة  تـأثرت  كمـا  .الشـتاء  لفص في سقوطها حسب آلخر عام من يتذبذب الزراعي

 األعوام في جفاف موجات المنطقة شهدت وقد والندى، النسبية والرطوبة ،الحرارة بدرجات

 بحجـم  أضر مما ،م1829/  هـ 1245 و م،1826/  هـ 1242 و م،1805/  هـ 1220

 ،ئيةالغذا المواد أسعار وغلت األقوات، وقلت ،الزراعة عن الناس فامتنع .1الزراعي اإلنتاج

 التزامـات  مـن  عليـه  يترتب ما دفع في الفالح قدرة على ذلك وانعكس .2المجاعة حلت و

 الغزيـرة  األمطـار  بمواسم اًسلبي الزراعة تأثرت. 3المعيشي مستواه وعلى للدولة ضرائبية

 يقضـي  مما ،زراعته تصعب صغيرة بحيرة إلى يتحول كان الذي صانور مرج في وخاصة

 . 4الصيفي و الشتوي الموسمين على

 تربتـه  تتصف التي عامر ابن مرج في وخاصة ،بالخصوبة جنين لواء في امتازت :التربة  - ت

 اإلنتـاج  كميـات  من رفع الذي األمر ،خصوبتها من زاد مما .الحصى من وخلوها بالعمق

 . 6 5الزراعي

 غلهااسـت  والتـي  ،والينابيع األودية من عدد بوجود المنطقة تتميز :والينابيع الجارية المياه  - ث

 .7الخضراوات وخاصة الصيفية المحاصيل زراعة في الفالح

 من الزراعي النشاط يعد حيث. المهمة الزراعية المناطق من جنين لواء يعتبر :الفالح نشاط  - ج

 اإلنتـاج  ضخامة على انعكس مما. بها للعمل السكان يتجه التي الرئيسة االقتصادية األنشطة

 . 8الزراعي بالعمل السكان هتماما مدى إلى يشير مما ،وتنوعه الزراعي

                                           
 .85 ،صالحياة،شعبان 1
  .30 ص ،العمارةعياش، 2
 .776،785 ص ،-3 ج ،الغرر،الشهابي. 71 ،70 ص تاريخ، ،العورة 3
 .35 صفلسطين،  ،النحال .533 ،532 ص ،2 مج ،العام القسم ،الموسوعة 4
 .الدراسة من الثاني الفصل في التوسع من بمزيد السابقة الثالثة العوامل إلى اإلشارة تمت 5
  .85 ص،الحياة،شعبان 6
  .57 ص ،مدينة،الفتاح عبد 7
 .85 ،صةالحيا،شعبان 8
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 فقد ،كبير بشكل الزراعة على أثرت التي الطبيعية الكوارث من الجراد يعد :الجراد غزوات   - ح

 م1811/  هـ 1226 وعام ،1م 1810/ هـ 1225 عام جراد موجة إلى المنطقة تعرضت

 تـالي ال العـام  وفـي  .2الشتوي المحصول من وجزء الصيفي المحصول خاللها الجراد أباد

 وفـي  .3جديد من المحاصيل ليتلف المنطقة على هجومه الجراد عاود 1812/  هـ 1227

 اضـطر  ،المجـاورة  والمناطق اللواء أنحاء الجراد أسراب غزت م1819/ هـ 1235 عام

 للقضـاء  الشام ووالية السناجق بحكام االستعانة إلى الخزندار باشا اهللا عبد عكا والي أمامها

 وأكلـت  ،المنطقـة  الجراد أسراب جديد من هاجمت م1225/  هـ 1241 عام وفي ،عليها

 .4واألشجار الزرع

 علـى  والتعـدي  أهاليها، سلب على وعملوا .القرى مستمر بشكل البدو هاجم :البدو هجمات  - خ

 مـن  كثيـر  في والوالة المحلية الزعامات من النجدة طلب إلى الفالحين دفع مما. ممتلكاتهم

 .5البدو هجمات من اًهرب قراهم خارج إلى اضطروا ةكثير أحيان وفي ،األحيان

 فـي  الزراعـة  تعرضـت  :األهلية والفتن الحروب جراء بالمنطقة يحل كان الذي الخراب  - د

 الـوالة  خاضـها  التي المتكررة والحروب والفتن الصراعات نتيجة اًأحيان للخراب المنطقة

 التـي  الحـروب  تلـك  أو. خرىاأل الواليات في الوالة من منافسيهم أو ،لمعارضيهم اًتأديب

 النزاعـات  إلـى  باإلضـافة  ،لهم دفعها عن امتنعوا أشخاص من الجزية لتحصيل خاضوها

 في يسرحون الجنود ليبقى النفوذ مناطق على المنطقة زعامات بين نشأت التي والصراعات

 يسـتولون و ،األهـالي  نفوس في الرعب ويلقون ،الخراب فيها يعيثون وطولها البالد عرض

 .6البيوت وينهبون ،الزرع ويتلفون ،لحيواناتا

                                           
  .30 ص ،العمارة،عياش 1
  .156 ،صتاريخ ،العورة 2
  .128 ،صتاريخ ،الراميني 3
 . 784، 650 ص ،3 ،مجالغرر ،الشهابي 4
 ،بغـداد  ،84 مج ،عربية آفاق مجلة ،البريطاني االنتداب ظل في الفلسطيني والفالح األرض :رضوان إبراهيم ،الجندي 5

  .36 ص ،)37 – 26 ص(،م1979 ،هـ 1399،العراق
 . 30 ،صالعمارة ،عياش .510 ص ،مع ،غصوب 6
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 أشـد  زعامـاتهم  تشـعلها  كانـت  التي القبلية المحلية الحروب من الفالحون عانى وقد

. 1الممتلكـات  وتدمير ،والتشريد للقتل يتعرضون كانوا ذاك أو الشيخ هذا انتصر فسواء ،المعاناة

 مدينـة  دمـر  الذي بونابرت وننابلي حملة جراء للخراب جنين لواء مناطق بعض تعرضت كما

 .2والسلب النهب فيها وأعمل ،بها المحيطة القرى وبعض جنين

 فـي  عـددها  بلغ حيث دفعها السكان على كان التي الرسوم و الضرائب تعددت :الضرائب  - ذ

 المتعددة الضرائب تلك وراء السبب يعود و .اًرسم و ضريبة تسعين و اًسبع السنوات بعض

 لـذلك  .لديه العاملين الموظفين و للجند رواتب لدفع الوالية نفقات أمينت في الوالة رغبة إلى

 الـوالة  بعض أن غير ،الوالية نفقات و ،الخاصة نفقاتهم لتأمين الضرائب من الكثير فرضوا

 الضـرائب  علـى  فعـالوة  ،الفالح يتحملها ال لدرجة التعسفية الضرائب فرض في أسرفوا

 تدخل ال ضرائب هناك كانت الجمارك و ،المواشي ومرس و ،الجزية و 3كاألعشار الرسمية

 الضـرائب  بعـض  ففرضـوا . الموظفين كبار و الوالة جيوب إلى تتوجه بل الدولة خزينة

 علـى  ضـرائب  فرضـت  كما ،المثمرة األشجار من غيرها و الزيتون شجرة على الخاصة

  .المدن إلى الحقول من نقلها عند الزراعية المحاصيل

 شاب كل على تفرض كانت التي العزوبة ضريبة ومنها ،التجارية تالمحال على وأخرى

 وضريبة ،الزواج عقد عند تجبى وكانت الزواج وضريبة ،السنة في 4بارات ست وقيمتها أعزب

 وضريبة ،البكر االبن عن بارة 60 بمعدل ذكر مولود والدة عند تؤخذ وكانت الغلمانية وضريبة

 عنـد  تجبـى  وكانت القدوم وضريبة ،خميس كل عن ذتؤخ والخميسية ،األعياد في تؤخذ العيدية

 علـى  تجبـى  كانت التي الضريبة إلى باإلضافة ،للوالي هدية وهي خلعت ورسم ،الوالي تعيين

                                           
  .119 ص ،الريف،بدران 1
 .30 ص ،العمارة،عياش 2
 إلـى  رفعـت  ثم المحصول من%  10 نسبتها وتبلغ الشرعية المحاصيل على فرضت الشرعية الضرائب من :األعشار 3

 .61 ص ،سوريا ،غرايبة .امااللتز نظام على اعتمادا العثمانية الدولة في جبايتها تم وقد%  12،5
 واختلفت ،فضة نصف عن عبارة هي و ،م 1620/  هـ 1066 سنة العثمانية الدولة تستعملها بدأت ،فضية عملة :البارة 4

 .169 ص ،تاريخ ،الراميني .أقجة 2.5 – 1.5 بين تراوحت و أخرى و فترة بين قيمتها واختلفت
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 الشـمع  علـى  فرضـت  ضريبة وهي أزمير وبدعة ،قهوة 2أقة على بارة تجبى وكانت ،1القهوة

 مـن  تنقـل  كانت التي البضائع على تجبى وكانت الترانزيت أو المرور وضريبة ،الخام والقطن

 وهـي  السابقة الضرائب إلى باإلضافة الذخيرة ضريبة دفع جنين أهالي على وكان. 3آلخر مكان

 جبايـة  فـي  لمساعدته للوالي المرافق الجيش إلى تقدم وخيش ،وخبز ،وأغنام شعير، عن عبارة

 . 4ربللح المتجهة الجيوش إلى أو ،سيطرته ضمن الواقعة المناطق من الضرائب

 كـان  حيـث . علـيهم  المفروضة الضرائب كثرة نتيجة الفقر من السكان عانى :السكان فقر  - ر

 العسـاكر  مـن  الدواب استئجار فقرهم مظاهر ومن ،الضريبة من األكبر الجزء دفع عليهم

   .5الزراعي العمل على بها ليستعينوا

  الحيوانية الثروة -ب

 تعـد  .أهميتهـا  فـي  الزراعـة  توازي فهي الفالح عند خاصة مكانة الحيوانية للثروة

 المستخدمة الجلدية واألدوات والمساكن المالبس وتأمين ،والنقل والغذاء للدخل اًمصدر الحيوانات

 ،للسـكان  ثابـت  دخـل  لتـأمين  الحيوانية بالثروة العثمانية الدولة اهتمت وقد. متعددة ألغرض

 بين المزارعين معظم جمع كما. 6اكميته وثبات ،الضرائب دفع واستمرارية ،استقرارهم وضمان

 والنقل الزراعة في الستخدامها ،منتجاتها من لالستفادة الحيوانات وتربية ،الزراعة في العمل بين

  .7أصوافها من البسط وصناعة

                                           
 .160 ،صتاريخ ،الراميني .165 ،164 ص ،اإلدارة ،عوض 1
 .درهـم  400 العثمانيـة  الدولـة  فـي  تسـاوي  و ،وزن أو ثقل بمعنى اليونانية اللغة من مأخوذة أنها يرجح كلمة :أقة 2

  .105 ص ،الحياة،شعبان
  .160 ص ،تاريخ،الراميني .165 ،164 ص ،اإلدارة ،عوض 3
 . 122 تاريخ،ص،الراميني 4
  .36 ص ،األرضالجندي، 5
 تـاريخ  لكتابـة  العليا اللجنة ،1918 – 1516/  1337 – 922 العثماني العهد في ألردنا شرق تاريخ: هند ،الشعر أبو 6

 .347 ،م 2001 هـ 1421 ،األردن ،عمان ،األردن
 .386 ص ،لواء،غنايم 7



 141

   المواشي - 1

 لتربيـة  مالئمـة  بيئة توفير على جنين لواء في الجبلية المنطقة في الغابات توفر ساعد :األغنام

 وسـهل  نـابلس  وجبـال  الكرمـل  جبل عشر التاسع القرن في الغابات امتدت دوق .1الحيوانات

 الروضـة  أو األرض يعنـي  الذي االسم هذا حملت التي الشعراوية منطقة في وخاصة طولكرم

 في يشتغل بعضهم وكان ،الماشية رؤوس من كبيراً اًعدد األهالي بعض اقتنى. 2األشجار الكثيرة

 لقـاء  برعيها يقوم وكان. القرية أهالي من لغيره أو له اًملك ناتالحيوا كانت سواًء الرعي مهنة

 ،اًاقتصادي منها لالستفادة األغنام تربية في المرأة شاركت كما. 3المالك وبين بينه عليه يتفق أجر

 لمسـاعدة  بها والمتاجرة ،5وزبدة ،وأجبان ،لحوم من ،4منتجاتها على الحصول بهدف ،اًاقتصادي

 في األجبان أنواع أشهى تنتج جنين منطقة كانت وقد. 6بيتها على اإلنفاق أعباء تحمل في الرجل

 جماعـة  ربـت  األغنـام  إلـى  وباإلضافة ،7يعبد قرية من أجودها يأتي وكان ،نابلس جبل في

  . 8الجواميس التركمان

   العاملة الحيوانات -2

 الوحيـدة  الوسـيلة  القوافل كانت حيث ،المنطقة في الرئيس الحمل حيوان الجمل اعتبر

 الرئيسـيين  المـربين  كـانوا  حيث االقتصادي المجال في خاصة مكانة البدو أعطى مما .قلللن

 التـي  اإلبـل  أعداد تعد كانت كما .9العمل هذا مقابل األموال من كبيرة مبالغ وتقاضوا ،للجمال

 الهادي عبد آل مثل الثرية العائالت كانت حيث ،االجتماعي والجاه للثراء اًمقياس أسرة أي تملكها

                                           
  .43 ص ،أهالي،الدوماني 1
  .272 ص،فلسطين ،النحال 2
  .71 ص ،اليامون،فريحات 3
 .92 ص ،الحياة،شعبان 4
  .309 ص ،2 مج ،الموسوعة 5
  .92 ص ،الحياة،شعبان 6
  .43 ص ،أهالي ،الدوماني 7
 .12 ص ،لجون لواء مفصل دفتر 8
 ،1835 – 1834 الشـرق  إلـى  كنغليـك  رحلة: و. أ ،كنغليك .270 ص ،اإلدارة عوض، .154 ص ،سوريا ،غرايبة 9

  .228 ص ،لواء،غنايم .8 ص ،م 1971 ،1391 ،ط. د ،م. د ،التعاونية المطابع عمال جمعية ،العابدي محمود ترجمة
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 مـن  وزاد. 2 ويافا عكا كمدينتي 1الموانئ ومدن نابلس إلى والحبوب الزيتون نقل في تستخدمها

 إلـى  والحمير الخيل وكانت. 3المعبدة الطرق من المنطقة خلو النقل مجال في الحيوان هذا أهمية

ـ  ،والحمير ،والجمال ،الثيران الفالح استخدم كما .4نقل كحيوانات تستخدم الجمال جانب  الوالبغ

 واألعشـاب  الحقـول  بقايـا  علـى  تغـذيتها  في يعتمد وكان ،البلدي المحراث جر بعملية للقيام

  .5الطبيعية

  النحل و الدواجن -3

 ضريبة العثمانية الدولة فرضت وقد ،المناحل من جنين لواء قرى من قرية تخلو تكاد ال

 العسـل  على للحصول تهبتربي الفالح واعتنى ،6نحل خلية كل على بأقجة تقدر النحل مربي على

 اللحـوم  مـن  حاجاتهـا  لسـد  الـدواجن  بتربية األسرة اعتنت كما ،7والعالجية الغذائية ألهميته

   .8والبيض

 الحرف -ج

 صناعات معظمها في وكانت .متقدمة صناعات الدراسة فترة خالل المنطقة في توجد لم

 عامل به يعمل حرف عن ارةعب آنذاك اًمعروف كان ما وكل .وأنشطتهم الناس حياة تسهل حرفية

  . األكثر على اثنان أو

                                           
  .161 ص، أهالي ،الدوماني .228 ،صلواء ،غنايم 1
 .228 ص ،لواءغنايم، 2
  .92 ص ،الحياة،شعبان 3
  .228 ص ،لواء،غنايم .270 ص ،اإلدارة عوض، 4
  .121 ص،الريف ،بدران 5
  .12 ص ،لجون لواء مفصل دفتر 6
 .335 ص ،ت د، ،1 ،ط ،م.د ،2 ق ،الفلسطيني الفلكلور موسوعة: نمر ،سرحان 7
 1416 ،1 ط ،فلسطين ،البيرة ،األسرة إنعاش جمعية ،الشعبي التراث مركز ،فلسطين في الشعبية العمارة: عمر ،حمدان 8

  .68 ص ،م 1996 ،هـ 1416
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 آالف اختراعهـا  على مضى بدائية أدوات على واعتمدت ،1يدوية ،تقليدية الحرف كانت

 عـن  الحرفـة  يـرث  االبن كان فقد عائلية والعمال العمل صاحب بين العالقة وكانت. 2السنين

 معينة سلعة بصناعة يقومون األسرة أفراد كان حيث الغالب في بيتية الصناعة كانت كما. 3األب

 . 4القطعة على أجورهم ويتقاضون ،للتجار ويبيعونها معينة

  : الدراسة منطقة في انتشرت التي الحرف أشهر أما

 هـذه  نشـأت  حيـث  ،الزمان قديم منذ الفخار بصناعة جبع قرية اشتهرت :الفخار صناعة -1

 الـذي  الزيت وإنتاج ،الزيتون بزراعة اشتهرت التي المنطقة في السكان حاجة لسد الصناعة

 حفظـه  أو العيـون  من الماء لنقل أوعية إلى الحاجة إلى باإلضافة ،لحفظه أوعية إلى يحتاج

 بهذه اشتهارها على منطقتها في تنتشر التي الصفراء والتربة األرض طبيعة ساعدت .للشرب

 وهـو  ،دوالبـه  لىع يشكلها يستخدمها التي الطينة تجهيز بعد الفخار صانع وكان. الصناعة

 عـن  تشغيله ويتم .التشكيل عملية عليه تجري قرص رأسه على مثبت عمودي قائم عن عبارة

 اآلنية تشكيل وبعد. صنعها المراد اآلنية يناسب الذي بالحجم الطين ويقطع ،بالقدم دفعه طريق

 تخـرج  سـاعة  وعشرين أربع لمدة خاص تنور في تشوى ثم ،تجف حتى الشمس في تعرض

 الـالزم  الفخـار  أنـواع  معظـم  جبـع  في تصنع .للبيع عرضها ليتم ،الجاهزة القطع بعدها

 بصـناعة  يعبـد  قريـة  اشتهرت كما ،7واألسرجة ،6والعسالي ،5كالجرار المنزل الحتياجات

 يسـتخدمنه  النسـاء  كانت دائرة نصف شكل على كبير مجوف فخاري وعاء والسفل ،السفولة

  .8 اليدوي للغسيل

                                           
 .125 ،صالتطور الحسيني، 1
  .513 ص ،مع،غصوب 2
 .125 ص ،التطور،الحسيني 3
  .235 ص ،فلسطين ،عوض 4
 سعتها تتفاوت و ،كغم 27 ،24 ،23 بين سعتها تتراوح، الفخار من مصنوعة ،الفلسطيني الريف في الزيت المكي :الجرة 5

 ،األسـرة  إنعـاش  جمعية 3 مج ،والمجتمع التراث مجلة ،جبع في الفخار صناعة: وليد ،ربيع .ألخرى منطقة من سعتها

  .149 ص ،)152 – 146 ص( ،م 1978، هـ 1399،فلسطين ،البيرة
 .149 ص ،صناعة،ربيع .ماء لتر 10 لحوالي تتسع صغيرة جرة وهي عسلية مفردها :العسالي 6
 . 149 ،148 ،147 ،146 ص ،صناعة،ربيع 7
  .238 ،صجنين ،حسن الحاج 8
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 كـان  الـذي  الحلفا نبات من القشية الحصر بصناعة فقوعة قرية اشتهرت :الحصر صناعة -2

  . 1جالود وادي ضفاف على ينبت

. المجفف الشيد و والقش الطين المصنوع اللبن من تتكون األرياف في الجدران كانت :البناء -3

 .نـابلس  مـن  بنـائين  تستقدم فكانت الغنية الطبقة أما ،)البوص( بالقصيب البيت يسقف وكان

   .2مكشوفة وساحة ،عقدين من جنين لواء في الشائع المبنى وتألف

 الحداد وكان .3عشر التاسع القرن في جنين لواء في المهنة هذه انتشرت :والسمكرة الحدادة -4

 ،الحديديـة  واألبـواب  ،الشـبابيك  وقضـبان  ،الحديد وقضبان ،الزراعة محريث سكك يصنع

  . 4النقل عربات ويصلح

 فـي  وجـد  الـذي  ،5الطابون في بأنفسهم الخبز يصنعون السكان بعض كان :الخبز صناعة -5

 باسـتخدام . للناس ويبيعه الخبز يخبز كان الذي الفران على بعضهم واعتمد. 6بيت كل ساحة

 صناعة في يساعده أجير له وكان .كوقود القريبة األحراش من عليه يحصل كان الذي الحطب

 يأخذ كما. اًشهري أو اًيومي يتلقاها بسيطة أجرة مقابل ،بالحطب النار بيت ويمد ،والخبز العجين

  . 7رقه لتسهيل الرخو العجين فرش على يضعه الذي الطحين

 مـن  جـزءً  يصنعون كانوا الذين .نابلس نجاري عن جنين أهل أخذها ،قديمة مهنة :النجارة -6

 ،والشـبابيك  ابواألبـو  ،والصـناديق  ،الفـراش  وحامـل  ،والكراسي ،كالخزائن البيت أثاث

                                           
 . 238 ،صجنين ،حسن الحاج 1
  .209 ص ،م .ن 2
  .95 ص ،الحياة،شعبان 3
  .95 ص ،الحياة،شعبان .217 ص ،جنين،حسن الحاج 4
 مـن  مقبض ذو حديدي بغطاء اشعاله عند يغطى ،مثقوب أعاله و كرة نصف شكل على الجاف الطين من بناء :الطابون 5

 والبـد  ،الخارج من الطابون حول وضعها ويتم ،للوقود كمواد تجفيفه بعد البهائم وروث الجافة األعشاب وتستخدم الحديد

 .65 ص ،تاريخ،فتحي .الخبز عند الغطاء نزع من
 .95 ص ،الحياة،شعبان .213 ص ،نجني،حسن الحاج 6
  .213 ص ،جنين،حسن الحاج 7
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 من أو الشمس أشعة من البيت لحماية النافذة وجه تغطي الخشب من شبابك وهي والمشربيات

  . 1النظر استراق يحاول

 ويعمـل  .الكبيرة القرى في وخاصة ،باألغنام لغناه اللواء في المهنة هذه انتشرت :الجزارة -7

 في تذبح وكانت ،للناس ويبيعها لواءال أنحاء في األغنام ذبح على القصاب أو اللحام أو الجزار

   .2الجمال فقط الظهر سيلة قرية

 والشـيوخ  األمراء مهنة المهنة هذه وكانت. ودوابهم خيولهم بصحة السكان اعتنى :البيطرة -8

  .3وغيرها والتبخير واألعشاب بالكي يعالجونها ،الخيل وأرباب

 .البيـادر  إلـى  أو أصحابها بيوت ىإل األرض من الزراعية المحاصيل ينقل كانت :الجّمال -9

   .معين أجر مقابل الجمال على آلخر مكان من السلع من غيرها ينقل وكان

 ألغـراض  بتشـذيبها  ويقوم ،الجبلية األراضي من الحجارة بقطع يقوم الذي وهو :الحجار -10

   .البناء

 . 4ماديال الربح لتحقيق الحيوانات ببيع يقوم الذي المواشي تاجر وهو :الجالب -11

 بواسـطة  الماء للناس ينقل الذي والسقاء ،كالحطاب أخرى اًمهن اللواء أهالي عرف وقد

 أو حبـال  بربط األحمال على يستعين وكان ،أمتعتهم للناس يحمل كان الذي والعتال، جلدية قربة

 ومـن  .6والطحـان  ،والخياط ،اللحف يصنع كان الذي والمنجد ،5ظهره على يضعها كبيرة بسلة

 الحرفـة  هذه انتشار ويعود .الفحم صناعة اللواء في مورست التي األخرى والصناعات فالحر

 ومـن  .اللواء من واسعة مساحات تغطي كانت التي الحرجية األشجار كثرة إلى القرى بعض في

                                           
  .212 ص ،جنين ،حسن الحاج 1
  .215 ص ،م .ن 2
  .74 ص ،2 مج ،تاريخ،النمر 3
  .105 ص ،عرابة حسين، 4
  .238 ،صجنين ،حسن الحاج 5
  .95 ،صالحياة ،شعبان 6
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 هـذه  على تدل أسماًء تحمل التي و ،وفحمة ،الفحم أم :قرى الفحم بصناعة اشتهرت التي القرى

   .1عانين قرية الفحم بصناعة اشتهرت التي األخرى لقرىا ومن ،الصناعة

  التجارة -د

 تمر التي للقوافل استراحة محطة جعلها في جنين لمدينة المتميز الجغرافي الموقع ساعد

 لتـوفر  المجاورة القرى وبين بينها التجارية الحركة تنشيط في التجارية سوقها وساهمت ،2 بها

 الطرق قطاع عن بعدها خالل ومن ،المعتدين من لحمايتها لها سحار تعيين خالل من فيها األمن

  . 3التجارية للقوافل يتعرضون كانوا الذين

 بسـبب  4اًومحـدود  اًمحلي ،عشر التاسع القرن من األول النصف في التجارة نشاط كان

 النـاس  أنظار اتجهت كما. 6األرض على المسيطر اإلقطاع ونظام ،5الطرقات على األمن غياب

 السـمنة  منهـا  يحضـرون  جنـين  تجـار  كان حيث ،منهم القريبة التجارية المدينة نابلس إلى

 واهتمـامهم  السـكان  فقـر  حـد  وقد .حيفا من والقهوة والسكر ،حيفا من واألقمشة .والصابون

   .7التجارة في االستثمار من بالزراعة

 الشـعير و القمـح  مثـل  للتلف تتعرض ال التي على الزراعية المنتجات تسويق اقتصر

 إلـى  ومنهـا  نابلس مدينة إلى طريقها أخذت التي األبرز السلعة الزيت وكان ،والزبيب والزيت

 الطازجة المنتجات لتسويق واسعة سوق تتوفر ولم. 8الموانئ مدن عبر والدولية المحلية األسواق

                                           
  .182 ،174 ص ،5 مج ،بالدنا،الدباغ 1
  .30 ،صأعادة ،صوالحة 2
  .98 ،97 ،صالحياة ،شعبان 3
 مطبعة ،الحديث التاريخ في بحوث، واقتصادية اجتماعية مالمح العثماني العهد أواخر في فلسطين: العزيز عبد،عوض 4

  .233 ص ،)244 – 229 ص( ،م 1976 ،هـ 1376 ،مصر ،القاهرة ،شمس عين
  .114 ،صتاريخ ،الراميني .233 ص ،فلسطين ،عوض 5
 .233 ص ،فلسطين ،عوض 6
  .99 ص ،الحياة،شعبان 7
 .119 ص ،الريف،بدران 8
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 المرحلـة  هـذه  في االقتصاد اتسم حيث ،اًمحلي تستهلك كانت التي والفواكه كالخضار الطازجة

  .1الذاتي كتفاءباال

 معـدل  لقلـة  الحصاد موسم سوء :منها المشكالت من بعدد المنطقة في التجارة تأثرت

 يفرض حيث .السوق بظروف التجارة تأثرت كما .الجراد لغزوات المنطقة تعرض أو ،األمطار

 التجاريـة  العمليـات  تـأثر  إلـى  باإلضـافة . اًصعود أو اًهبوط السعر تذبذب والطلب العرض

 ممـا  المنطقـة  فـي  األحيان بعض في تنشب كانت التي والقالقل كالحروب السياسية بالظروف

 .الطـرق  وقطـاع  اللصوص بتعديات التجارة وتأثرت كما .2فيها األمن حالة على اًسلب ينعكس

 كمـا  .عليهـا  الطلـب  لزيادة الجفاف. 3الشرائية قدرتهم من حد الذي السكان فقر إلى باإلضافة

 خارج المنقولة السلع على ضرائب دفع التجار على كان حيث إنتاجها مكانب السلع أسعار تأثرت

   .4 أسعارها رفع مما اللواء

  واألوزان المكاييل

 اسـتخدم  الـذي  5الصـاع  منها اللواء داخل السلع لوزن المكاييل من مجموعة اعتمدت

 8والربـاعي  .للسمسـم  واألقة 7والمد. والفول والحمص والشعير القمح لتوزين 6والكيل، للحنطة

 كـالبيوت  والعقـارات  األراضـي  وشـراء  بيع عمليات في فاستعمل القيراط أما .والزيت للبن

 فـي  القنطـار  واستخدم .11قياس كوحدة 10الذراع األقمشة بيع في واعتمد .9والخانات والدكاكين

                                           
  .119 ص ،الريف،بدران 1
  .99 ص ،تحوالت،شولش .135 ص ،تاريخ،الراميني 2
  .135 ص ،تاريخ،الراميني 3
  .106 ص ،الحياة،شعبان 4
 فـي  يعادلهـا  وما اإلسالمية واألوزان المكاييل :فالتر ،هننس .كغم 3.24 يعادل ما أي ،أمداد أربعة من يتألف :الصاع 5

 .63 ص ،م 1970 ،هـ 1400 ،األردن عمان، ،المتري النظام
 .70 صالمكاييل،  ،هنتس .لتر 22.08 حوالي أي .القمح من كغم 17 يعادل لكنه و آلخر مكان من اختلف :الكيل 6
 .75 ،المكاييل هنتس، .لتر 100 يعادل ما أي صاع 24 زنته تبلغ مكيال :لمدا 7
 .62 ،صالمكاييل ،هنتس .لتر 0.516 اًأيض يساوي و لتر 2.062 يعاد مكيال :عيالربا 8
 . 105 ،صالحياة ،شعبان 9

 .سـم  81.28يساوي الذراع و ،االستانبولي الذراع هو القماش بيع في المستخدم الذراع و .الطول مقاييس من :الذراع 10

 .93 ص ،المكاييل،هنتس
  .106 ،صحياةال،شعبان .141 ،صتاريخ ،الراميني 11
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 دليعـا  الذي بالحمل الجفت وبيع .أوقية عشرة اثنتا والرطل ،رطل مائة ومقداره األوزان مجال

   .1كغم 250

 الفقـري  العمـود  الزراعـة  يجـد  ،جنـين  لواء في االقتصادية للحياة فالدارس وهكذا

 السـهلية  والمسـاحات  ،الخصـبة  والتربة ،المناسب كالمناخ بها تمتع التي للميزات .القتصادها

 أسـر  ثـالث  في تمثلت .السكان من قليلة طبقة بيد الدراسة فترة خالل األرض وكانت .الواسعة

 مسـاحات  علـى  سلطتها فرض استطاعت .ارشيد وآل الهادي عبد وآل ،جرار آل :هي زةبار

 الدولـة  قبـل  مـن  لهـا  منحت وسياسية إدارية ومناصب نفوذ من لها لما ،األرض من شاسعة

 .والقطن والقمح كالزيتون متنوعة محاصيل المنطقة أنتجت .قدمتها التي الخدمات نظير العثمانية

 إلـى  ومنها ،وحيفا عكا كمدينة الموانئ مدن إلى أو القريبة نابلس مدينة ىإل طريقها تأخذ كانت

 حاجـة  سـد  منهـا  الهدف كان .متوارث حرفي بطابع تتسم بدائية فكانت الصناعة أما .أوروبا

  . الحقل في أو البيت في سواء اليومية حياته في المواطن

 وضعف السكان كفقر :تمشكال عدة من الدراسة منطقة في االقتصادية القطاعات عانت

 نتيجـة  األمـن  وفقـدان  ،البدو وتعديات ،الجراد وغزوات ،األمطار وتذبذب .الشرائية قدرتهم

 السـكان  تهدد ما اًغالب كانت والتي ،اللواء أراضي على رحاها تدور كانت التي الدائمة الحروب

   .للمجاعة تعرضهم وبالتالي ،الزراعية محاصيلهم بخراب

 نـدرة  :ومنهـا  العوامل من مجموعة األسواق في للبيع المطروحة عالسل سعر في أثرت

 حيث .األمطار بمعدالت إنتاجها كميات ترتبط التي الزراعية السلع خاصةو  ،توفرها أو السلعة

   .والجفاف القحط مواسم في أسعارها ترتفع

                                           
  .142 ص ،تاريخ،الراميني 1
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  خامسال الفصل

  االجتماعية الحياة

  السكان بين العالقة -1

 اعتمدت التي 1المالك كبار طبقة :هما رئيستين طبقتين إلى الفترة هذه في السكان انقسم

 بعـض  إلـى  تسند كانت التي والعسكرية اإلدارية المناصب على المجتمع في ونفوذها قوتها في

 الضـرائبية  متيازاتواال. عليها تسيطر كانت التي األرض من الواسعة مساحاتال وإلى ،أفرادها

 الطبقـة  أما .الدراسة هذه فصول من الثالث الفصل في إليه اإلشارة سبق كما ،2بها تمتعت التي

 المالكـين  أراضـي  في تعمل وكانت .السكان معظم تشكل كانت التي الفالحين طبقة فهي الثانية

  . 4أرضه في يعملون من وحماية ،الزراعي اإلنتاج من معينة حصة مقابل ،3ومزارعين كحراثين

 الـدم  روابـط  بسـبب  ،االجتمـاعي  بالتماسـك  عام بشكل السكان بين العالقة امتازت

 بالسـلوك  تصـطبغ  فكانت زعمائهم بين و بينهم العالقة أما. 5بينهم فيما تجمع التي والمصاهرة

 عـن  بعيداً السكان بين العالقة حوله تدور كانت الذي محورال القبلية العصبية كانت حيث ،القبلي

 وفـي . 7زعاماتهم مع والوالء الطاعة روابط بأشد يرتبطون السكان وكان. 6اإلقطاعية الروابط

 شـيخ  مسـاعدة  على يحصل منهم الواحد وكان ،للجميع مفتوحة الزعامات بيوت كانت المقابل

 ،المـوتى  تجهيز أو ،األعراس أو ،الديات أو ،لمهورا دفع عند وخاصة المالية عشيرته أو قريته

 الناحية من وكانوا .8والنكبات المصائب وقت مشاكلهم حل وفي ،الحج إلى الذهاب أو ،المآتم أو

  . 9األرض على حصولهم مقابل لشيوخهم الضرائبية االلتزامات بعض بدفع ملزمين االقتصادية

                                           
 56 ،صالعمارة ،عياش 1
  .15 ص ،مقدمة ،دية أبو .96 ص ،مقدمة ،عوض .217 ص ،األراضي ملكية ،بكر أبو 2
  .56 ،صالعمارة ،عياش 3
  .210 ،صتحوالت ،شولش 4
  .255 ص ،جنين،حسن الحاج 5
  .214 ،صتحوالت ،شولش 6
 .305،تاريخ ،العورة 7
  .550 ص ،2 ،مجتاريخ ،رالنم 8
 .226 ،214 ص ،تحوالت،شولش 9



 151

 تنافسـها  مـن  الرغم على اًبعض عضهاب مصاهرة على تحرص المتنفذة العائالت كانت

 باإلضـافة  ،وتأكيدها مكانتها تعزيز إلى ذلك وراء من تسعى كانت حيث ،المستمرة وصراعاتها

 علـى  مثال وخير .1بينها فيما والتحالف القربى أواصر وتوثيق ،األعداء مصالحة إلى سعيها إلى

 مـن  الرغم على طوقان علي بن محمد للحاج صالحة ابنته جرار يوسف الشيخ زوج حينما ذلك

   .2العائلتين بين المستمر الصراع

 فقـد  ،السكان طبقات باقي من والحماية االحترام ببالغ النصارى وخاصة الذمة أهل تمتع

 نـابلس  متسـلم  -الجرار يوسف الشيخ أن الشرعية نابلس محكمة سجالت حجج إحدى في ورد

 مدينـة  من بالقرب يعبرون كانوا الذين -المسيحيين الحجاج سالمة على اًحريص كان - وجنين

 قافلة على الطرق لقطاع هجوم من - منها بالقرب وخيموا ،ديارهم إلى القدس من عائدين نابلس

  . 3راحتهم على والسهر ،لحمايتهم الرجال من اًعدد عين لذلك، لهم

  التعليم - 2

 السياسـي  النظـام  بطبيعـة  عشـر  التاسـع  القـرن  من األول النصف في التعليم تأثر

 واإلداريـة  الحكوميـة  المناصب كانت حيث الوظائف من الدولة واحتياجات ،القائم واالجتماعي

 الدولـة  وكانت ،اًجد اًصغير الحكام خدمة في يعمل الذي اإلداري الجهاز وكان .باألتراك تشغل

 أهـالي  أمام المفتوحة الوظائف كانت كما .الضرائب وجباية األمن حفظ في األولى مهمتها ترى

  . 4والتدريس ،والخطابة ،كاإلفتاء األولى بالدرجة دينية وظائف البالد

 بـالحروب  انشـغلت  حيـث  األولى بالدرجة عسكرية دولة العثمانية الدولة لكون اًونظر

 كاألحوال الثانية المرتبة في الداخلية بالشؤون اهتمامها جاء. الداخلية الثورات وإخماد ،الخارجية

                                           
  .104 ص ،أهالي،دوماني 1
  .110 ص ،تاريخ دون ،6 نابلس )ش ،س( 2
  .18 ص ،تاريخ دون ،6 نابلس )ش ،س( 3
 ،2 ق ،الفلسـطينية  الموسـوعة  ،الحـديث  العصـر  بداية حتى اإلسالمي الفتح من فلسطين في التعليم: كامل ،العسلي 4

ـ  1404 ،1 ط ،لبنان ،بيروت ،الفلسطينية الموسوعة هيئة ،مج 6، الخاصة تالدراسا  ص ،)34 -5 ص( ،م 1984 ،هـ

20.  
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 ،الفكريـة  الحياة وجمود ،األمية شيوع إلى أدى مما ،1والصحة، التعليم رأسها وعلى االجتماعية

  .2العدد قليلي والكتابة القراءة يجيدون الذين األشخاص كان حيث

 فـي  ويـتم  ،اًسـائد  الكتاتيب نظام وكان. دينيا اًتعليم بكونه جنين لواء في التعليم تميز 

 مـن  عـدد  التـدريس  في يساعده وكان ،3جدالمس شيوخ أحد أو الخطيب يد على القرية مسجد

 واحـدة  غرفة من ويتكون ،المسجد عن مستقل مبنى في الكتاب كان وربما. 4المتفوقين الطالب

 كيسـان  منهم طالب كل ومع ،األرض على يجلسون الطالب وكان. الصحية الظروف إلى تفتقر

  .5حذاءه الثاني وفي ،وأقالمه دفاتره األول في يضع

 اإلبـداع  روح إضـعاف  إلـى  أدى ممـا  ،والتكرار الحفظ بأسلوب لعلما الطالب تلقى

 والعمليـات  ،7والقـراءة  الكتابـة  مبـادئ  تعلم هناك كان الديني التعليم جانب وإلى .6واالبتكار

 مع عليه يتفق نقدي أجر على يحصل الشيخ وكان. 8والقسمة والضرب والطرح الجمع الحسابية

   .9الدقيق أو طبالح مثل عيني أو ،الطالب أمر ولي

 فـي  معـين  بمنهـاج  يلتـزم  الشـيخ  يكن ولم اللغة و القرآن علوم على التعليم اقتصر

 علـى  جالسون والطالب ،الغرفة صدر في المعلم بوقوف التدريس عملية تتم وكانت ،10التدريس

  .11الحصير أو السجاد وتحتهم األرض

                                           
 ،الوطنيـة  النجاح جامعة ،ماجستير رسالة ،1948 -1922 البريطاني االنتداب ظل في طولكرم في التعليم: أحمد ،عمار 1

  .17 ص ،م 2000 ،هـ 1421 ،فلسطين ،نابلس
 . 348 ص ،دراسات،هريدي 2
 .د ،األردن، عمـان  ،الكرمل دار، 1 ج ،م 1948 – 1516 التركي الحكم ابان الحكومي العربي التعليم:اهللا عبد ،قشطان 3

  .171 ص ،جنين ،حنيطي .63 صالعمارة،  ،عياش .12 ص ،م 1987 ،هـ 1417 ،ط
  .65 ص ،2 ،مجتاريخ ،النمر 4
 .17 ص ،طولكرم،عمار .12 ص ،التعليم،قشطان .65 ص ،2 مج ،تاريخ،النمر 5
  .م .ن 6
 .171 ص ،جنين ،حنيطي .63 ص ،العمارة،عياش .12 ،صالتعليم ،قشطان  7
  .31 ،صملكية ،اهللا عبد .17 ص،طولكرم،عمار 8
  .18 ص ،طولكرم،عمار .63 ،صالعمارة ،عياش 9

 ماجستير رسالة ،البريطاني االنتداب إبان نابلس في التعليمية األوضاع: الفتاح عبد مجد ،عبده .18 ص ،طولكرم،عمار 10

  .2 ص ،م 1998 ،هـ 1418 ،فلسطين ،نابلس ،النجاح جامعة ،منشورة غير
  .18 ص ،طولكرم،عمار 11
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ـ  .القـرى  فـي  خاصة ،الكتاب دخوله عند للطالب معينة سن هناك تكن لم   مـا  اًوغالب

 الصـف  طالب بين العمر في فروق هناك وكانت. السابعة أو السادسة سن في بالدراسة يلتحقون

 فصـل  في األحيان من كثير في تنتظم فكانت الدراسة أما .1سنوات خمس إلى ثالث بين الواحد

ـ  .محـددة  زمنية فترة لها يكن ولم. 2الزراعية األعمال فيه تتوقف حيث ،الشتاء  الطالـب  انوك

 اًمبلغ يعطيه أو ،الطالب يكسو األمر ولي وكان .القرآن يختم حين الشيخ يجيزه حتى فيها يستمر

 يـزين  الطالـب  أمـر  ولي وكان. عرس يوم وكأنه األفراح تقام كما ،معلمه ويكسي ،المال من

 تنـافس  وقـد  .الحريرية واألشرطة بالمصابيح المسجد في المصاحف عليه توضع الذي الكرسي

 فـرس  على الخاتم ويزف كما ،االجتماعية ومكانته ،المادية إمكانياته حسب كل ذلك في األهالي

      .3بيته يصل أن إلى القرية أحياء في به ويطاف ،الجديدة مالبس اًمرتدي

  الصحة -3

 خارج الخدمات كباقي الصحية الخدمات كانت حيث ،4جنين في الصحي المستوى تأخر

 الريـف  تجتاح كانت التي األوبئة 6فيه والعيون المياه تجمعات النتشار نتيجةو ،5الدولة اهتمامات

 فتـرات  فـي  اآلالف أرواح تحصـد  كانـت  التي والحصبة والطاعون ،الكوليرا كوباء الريف

 المنطقـة  خـارج  مـن  الناس وكان ،للمالريا اًمرتع الفترات بعض في جنين وكانت. 7متقاربة

 فـي  ووصـفها  ،تراجعها إلى أدى وهذا ،الوباء تفشي ندع منها المرور أو فيها اإلقامة يخشون

 يكـن  لم التي األمراض انتشرت والفقر الجهل النتشار ونتيجة. 8طويلة لفترات بالقرية المصادر

  .9المناسب العالج لها يتوفر

                                           
  .19 ،18 ص ،طولكرم،عمار .253 ص ،اإلدارة ،عوض 1
 .253 ص ،اإلدارة ،عوض 2
  .63 ،صاألوضاع ،عبده .63 ص ،العمارة،عياش .18 ،صطولكرم ،عمار .66 ص ،2 ،مجتاريخ،النمر 3
  .118 ص ،الحياة،شعبان .31 ص ،العمارة،عياش 4
 .118 ص ،الحياة،شعبان .97 ص ،تاريخ،فتحي 5
  .128 ص ،الحياة،شعبان 6
 .31 ،صالعمارة ،عياش 7
  .97 ص ،تاريخ،فتحي 8
  .74 ص ،2 مج ،تاريخ،النمر 9



 154

 في مهنته مارس الذي )المزين أو الشلبي( 2كالحالق ،1شعبيين معالجين إلى الناس فلجأ 

 أخـرى  خدمات اللحى وتزيين الشعر قص في مهنته إلى تضاف كانت حيث ،الكبيرة القرى في

 مثل الجلدية األمراض ومداواة ،وقلعها األسنان ومعالجة ،)الطهور( الختان :مثل طبية صفة ذات

  .3الحالقة بموسى التشطيب طريق عن الحساسية وعالج.والثآليل الثعلبة،

 األمـراض  بعـض  وعـالج  مواليدهن، وضع على النساء تساعد) الداية( القابلة وكانت

   .4ومستشارة ،وممرضة طبيبة، بمثابة وكانت .النسائية

 معـه  اًمصـطحب  ،األحيـان  بعـض  في بيوتهم في المرضى يزور الشعبي المعالج كان

. 5وغيرهـا  واألسنان ،العيون أمراض لعالج بنفسه ركبها التي الطبية بالعقاقير المملوءة محفظته

 مثـل  األعشـاب  مـن  وصفات على للحصول الشعبي الصيدلي العطار إلى يلجأون الناس وكان

  .6واليانسون القرفة

   :مثل الحاالت بعض لعالج األساليب بعض العربي الطبيب استخدم وقد

 المـريض  يـأمر  المعـالج  وكان ،الديكي والسعال الحمى عالج في يستخدم كان :التشطيب -أ

 لصـيوان  الخارجي الجلد بجرح يقوم ثم ،يهأذن إحدى يفرك وكان ،الشمس أشعة تحت بالجلوس

  . 7الدم يسيل حتى األذن

 تحمـى  مسامير بوساطة ويتم ،النسا وعرق ،والروماتيزم ،الحصبة عالج في استخدم :الكي -ب

  . 1الرأس قمة أعلى بكي تعالج فكانت العيون أمراض أما .األلم موضع على توضع ثم النار على

  . 1الرأس
                                           

  .74 ص ،2 ،مج ،تاريخ،النمر 1
  .334 ص ،موسوعة ،سرحان 2
 .220 ص ،جنين،حسن الحاج 3
  .220 ص ،م. ن 4
 .74 ص ،2 ،مج ،تاريخ،النمر 5
  .334 ص ،2 ق ،موسوعة ،سرحان 6
 .71 ،70 ص ،م 1976، هـ 1396 ،25 ع ،2 مج ،والمجتمع التراث مجلة ،العربي طبنا مع وقفة :مروان ،عنبتاوي 7

  .335 ص ،2 قموسوعة،  ،سرحان
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 قبـة  بحجم اًكؤوس يستخدم المعالج كان حيث الرئة أمراض لعالج استخدمت :الهوا كاسات -ج

 فـي  الورق من قطعة بإحراق منها الهواء بإفراغ المريض بظهر تلصق وكانت. التفاحة أو اليد

  .2البشرة إلى الدم يندفع حتى المريض بظهر تلتصق أن وما ،داخلها

 اختالف مع الهوا كاسات مبدأ نفس على وتعتمد ،المفاصل عالج في استخدمت :الدم كاسات -د

  . 3يسيل حتى بمشرط الدم احتقان مكان بشطب يقوم كان الطبيب أن بسيط

 مـن  مـاء  جرعة بإعطائه الخوف بحالة المصاب الشخص يعالج :4الرعبة بطاسة العالج -هـ

   .الرعبة طاسة

ـ  يركب كان حيث ،الشعبي الطب في كبيرة أهمية العسل لمادة كان :بالعسل العالج -و  الجالمع

  .5الغذائية أهميته من اًانطالق منه األدوية من الكثير الشعبي

 الخرافيـة  الوصـفات  بعـض  بتأثير يعتقدون - النساء وخاصة – لجهلهم الناس وكان

 ،اعتقادهم في سحرية قوة تحمل التي الخرزة كاستخدام األمراض بعض عالج في والخزعبالت

 واستخدم ،الحاسدة العين لعالج شعره أو مريضال الطفل مالبس في زرقاء خرزة يعلقون وكانوا

 رأس فـوق  وعـاء  في صبه و الرصاص إذابة وكذلك ،المشعوذون يصنعه كان الذي الحجاب

. فكه على المشعوذ بحذاء بضربة يعالج الفم بميالن المصاب الشخص وكان .العين لرد المريض

 زوجها به غسل ماء شربها منها ةكثير شعبية بوصفات تعالج فكانت الوالدة المتعسرة المرأة أما

  .6كعبه

                                                                                                                            
  .335 ص ،2 ق ،موسوعة،سرحان 1
  .120 ص الحياة، ،شعبان.335 ص ،2 ق ،موسوعة،سرحان 2
 .120 ،صالحياة ،شعبان 3
 النـاس  وسورة الفلق وسورة ،الكرسي أية مثل قرآنية آيات فيه منقوش صغير نحاسي صحن عن عبارة :الرعبة طاسة 4

  .الباحثة مقتنيات من تراثية قطعة. الزخارف من وغيرها
 .334 ص ،2 ق ،موسوعة ،سرحان 5
  338 ،335 ص ،2 ق ،م. ن 6
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  والتقاليد العادات -4

 وسأتحدث ،الزمن عبر المتوارثة والتقاليد العادات بعض بانتشار الدراسة منطقة تميزت

  : الحصر ال المثال سبيل على بعضها عن

  الوفاة عادات. أ

 ،متـوفى ال جـنس  بـاختالف  وقعها يختلف للعائلة مأساة األسرة أفراد أحد موت يشكل

 ،المـرأة  مـوت  مـن  اًأثر أبلغ الرجل فموت .وفاته وسبب ،االجتماعية ومكانته ودوره ،وعمره

، المفاجئ الموت إلى باإلضافة ،األطفال أو السن كبار موت من أعمق اًآثار يترك الشباب وموت

 مـن  يصدر الذي والنواح الصراخ من الوفاة حالة حدوث يميز الشخص وكان .بالقتل الموت أو

 أمـاكن  إلـى  يرسـل  رسـول  عبـر  الوفاة حالة عن الميت أقارب إعالم يتم وكان ،الميت بيت

  . 1سكناهم

 ،لدفنـه  المقبرة إلى ثم ،3عليه للصالة للمسجد يحمل ،2وتكفينه الميت تجهيز يتم أن بعد

 بيـت  فـي  للنسـاء  يرسل الطعام وكان ،إليها يدعون وجبة لتناول الميت أهل يتوجه الدفن وبعد

 وكانت ،6الميت أقارب بيوت أحد أوفي 5المضافة في 4التعازي الرجال يتقبل ذلك وبعد ،فىالمتو

  .الدفن يوم عدا أيام ثالثة مدة العزاء تقبل ويستمر ،7الميت بيت في العزاء يتقبلن النساء وكانت

 والتكفـين  التجهيز فترة وتستغل ،8للمعزين )السادة( المرة القهوة يقدمون الميت أهل كان

 النـاس  يجتمـع  كان حيث الختمة بقراءة يختتم العزاء وكان. 9المتخاصمين بين لصلحا إلجراء
                                           

 .129 ص،الحياة ،شعبان 1
 .130 ،129 ص ،م. ن 2
  .90 ص ،العمارة،حمدان 3
  130.ص ،الحياة،شعبان 4
 .90 ص ،العمارة،حمدان 5
 .130 ،صالحياة ،شعبان 6
 . 90 ،صالعمارة ،حمدان 7
 .256 ،صجنين ،حسن الحاج 8
  .129 ،صالحياة ،شعبان 9
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 يقـدم  وبعـدها  ،الختمة إتمام في ليشاركوهم الناس ويتجمع ،الكريم القرآن لقراء المتوفي وأهل

  .1التهليلة أو ،الونيسة أو، بالختمة الطعام هذا ويسمى ،للجميع الطعام

 القرابـة  روابـط  من بينهم لما بعضا بعضهم مشاعر يراعون الحي وأهل الجيران كان

 الفـرح  مظـاهر  إعـالن  عن يكفون الجميع وكان ،والصداقة ،والمصاهرة ،والحلف ،والجيرة

 بعد ويقيمونها ،اًيوم أربعين من أكثر أعراسهم يؤجلون وكانوا ،الميت أهل مع اًتضامن والسرور

  . 2الميت أهل إذن أخذ

  تقاليده و الزواج عادات. ب

 وقـد . الرجـل  أقارب من األحيان معظم في كانت والتي ،وخطبتها العروس اختيار بعد

 زواج وكـان . تكبـر  حينمـا  له اًزوج لتكون أقاربها أحد أو عمها البن وليدة وهي الفتاة توهب

 عقد مراسيم كانت ما اًوغالب ،اإلسالمية الشريعة تعاليم وفق الشرعية المحكمة في يوثق المسلمين

 إلتمـام  بالتوجـه  لوكيله يأذن الشرعي القاضي كان حيث العروس، أمر ولي بيت في تمت القران

 القاضـي  وكـان  ،3الشـرعية  المحكمة إلى طلب بتقديم وكيله أو العريس يقوم أن بعد المراسم

  . 4منهن القاصرات وخاصة الفتيات من له ولي ال من بتزويج يقوم الشرعي

                                           
  .90 ،صالعمارة ،حمدان 1
  .256 ،صجنين ،حسن الحاج 2
  .123، 122ص ،الحياة،شعبان 3
ـ  1216 رجب 1 ،6 نابلس) ش ،س( .41 ص ،م 1799/  هـ 1214 أول ربيع7 ،6 نابلس) ش ،س( 4  ،م 1801/  هـ

ـ  1216 شوال15 ،6 نابلس) ش ،س. (168 ص ،م 1803/  هـ 1218 صفر 15 ،6 نابلس) ش ،س. (135 ص /  هـ

ـ  1216 رجب 1 ،6 نابلس) ش ،س( .141 ص ،م 1801  رمضـان 1 ،6 نـابلس ) ش ،س( .135 ص ،م 1801/  هـ

 نـابلس ) ش ،س(. 157 ص ،م 1808/  هـ 1223 القعدة ذو 2 ،7 نابلس) ش ،س( .226 ص ،م 1805/  هـ 1220

ـ  1228 القعـدة  ذو 1 ،7 نابلس) ش ،س( .36 ص،م 1810/  هـ 1225 سنة محرم 5 ،7  .157 ص ،م 1813/  هـ

 ،م 1817/  هـ 1233 رمضان 9 ،8 نابلس) ش ،س( .21 ص ،م 1816/  هـ 1232 رمضان 1 ،8 نابلس) ش ،س(

ـ  1239 أول ربيع 1 ،8 نابلس) ش ،س( .194 ص ،م 1821/  هـ 1237 شعبان 15 ،8 نابلس) ش ،س( .58 ص  هـ

ـ  1 ،8 نابلس) ش ،س( .259 ص ،م 1824/  1240 أول ربيع 8 ،8 نابلس) ش ،س( .230 ص ،م 1823/   أول عربي

 9 نابلس) ش ،س( .337 ص ،م 1828/  هـ 1244 أول ربيع 1 8 نابلس) ش ،س( .279 ص ،م 1825/  هـ 1241

 .67 ص ،م 1831 هـ 1247 الحجة ذو 1
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 ،وأخوال أعمام من ولألقارب ،للعروسين المالبس شراء بالزواج المرتبطة العادات ومن

 ووضـع  ،الماديـة  العـريس  إمكانيات حسب ذلك كل الهدايا يتلقون كانوا القرية زعماء وحتى

 والعالقـات  الـروابط  تعزيـز  عنـه  ذلك عن وتنج ،المختلفة والحمائل العائالت بين العالقات

  .1االجتماعية

 أو ،الكسوة لشراء - القريبة القرى من صةوخا – نابلس إلى يمشون العروسين أهل كان

 المدينـة  تـدخل  المجموعـة  وكانـت  ،)الكساية( بـموكب تعرف مجموعة في الدواب يركبون

 التاجر بيت في تقيم كانت ونابلس جنين قرى بين المسافة لبعد اًونظر. والرقص والغناء بالتطبيل

 نـزل  أخـرى  وربمـا  .والقهـوة  ابوالشر الطعام لهم يقدم كان حيث ،ليال ثالث إلى ليلة مدة

 بتقديم يتم الدفع وكان ،الليل طول والغناء بالرقص تقوم المجموعة وكانت ،2الخان في )الكساية(

 كمـا  .3الزيتون قطاف أو الحصاد موسم إلى الباقي ويؤجل الحساب، على معجلة صغيرة دفعة

 كانوا التي ،الناصرة إلى همةالم هذه النجاز اللواء من الشمالية وخاصة القرى بعض أهالي توجه

   .4والصاغة ،األقمشة دكاكين إلى يتجهون .اًمهم اًسوق يعدونها

 ليلـة  العـروس  يد على الحناء بوضع يحتفل كان حيث الحناء بليلة الزواج مراسيم تبدأ

 يـذبحون  العـريس  أهـل  وكان. 5المناسبة بهذه تقام األفراح وتقام الجميع يجتمع حيث ،الزفاف

 يقدمون الذين والجيران واألقارب األهل جميع إليها يدعى كبيرة وليمة إلعداد الزفاف ومي الذبائح

 الخميرة تضع الزوجية بيت إلى العروس تذهب وعندما ،)النقوط( تدعى للعروسين مالية مساعدة

 كـان  بأيـام  العرس وبعد. البركة لجلب فوقها خضراء ورقة مع المنزل، عتبة على العجين أو

  . 6التهاني لتقديم العروسين يزورون المعارفو األقارب

                                           
 . 107 ص ،أهالي،الدوماني 1
 .108 ،107 صم، . ن  2
  .م .ن  3
ـ  1406 ،2 ط ،م 1948 عـام  محتلةال فلسطين ،عكا ،األسوار دار ،وقضاها الناصرة تاريخ :عمر حسين ،حمادة  4  ،هـ

  .62 ص ،م 1986
  .124 ص،الحياة ،شعبان 5
  .88 ص ،العمارة،حمدان 6
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  الضيف إكرام و الضيافة. ج

 أفراد معظم ويقرها ،جنين منطقة في اًوشيوع اًاحترام التقاليد أكثر من الضيافة تقاليد تعد

 والبشاشة ،والمبيت والشراب الطعام تقديم الضيافة واجبات وتشمل ،قوانينها ويحترمون المجتمع،

 الواجبـات  هـذه  عـن  الشعبي المثل ويعبر .وأمواله سالمته على المحافظةو ،الضيف وجه في

 سـالمة " و الفـاخر  الطعام من أفضل الضيف وجه في االبتسامة أن بمعنى ،"تغديني وال القيني"

  .1المضيف واجبات من الضيف سالمة أن أي" المعزب حظ من الضيف

 وإلـو  شـارب  كـل " تماعيةاالج الضيف مكانة بتفاوت تتفاوت الضيافة واجبات وكانت

 وكان ،منه قدم الذي المكان وبعد ،وعمره الضيف، غياب ومدة ،"مقص وإلها لحية وكل ،واجب

 قبـل  الطعـام  إلـى  يـده  أحد يمد أن يجوز وال ،أيام ثالثة بعد إال حاجته عن يسأل ال الضيف

 الطعام يؤكل أن يجوز وال .اجتماعية مكانة أو اًسن الضيوف أكبر الطعام يبدأ كان حيث الضيف،

  . 2"بأهله إال بحلى ما الزاد" البيت أهل بحضور إال

  المريض عيادة .د

 والجيـران  واألقارب األهل بها يقوم ،اًاجتماعي المهمة الواجبات من المريض زيارة تعد

 وتـزور  ،الرجـال  الرجال يزور ما وعادة .بالشفاء الشخص لتهنئة زيارة وتعقبها ،واألصحاب

 النسـاء  الرجـال  حينها فيزور ،األقارب من المريض كون حالة في إال ،واألطفال النساء النساء

  .3الرجال النساء وتزور ،واألوالد

 العمل في العونة .هـ

 في وجيرانهم أقاربهم يساعدون الناس كان حيث ،المجتمع في الشائعة العادات من وهي

 البناء، أعمال في الرجال يشاركو .البيت بناء عملية في وخاصة بها يقومون التي األعمال بعض

                                           
  .82 ص ،العمارة ،حمدان 1
  .83 ،82 ص ،م. ن 2
 . 90 ص ،م. ن 3
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 األعمـال  ومـن  .العمـل  مكان إلى الماء نقل على النساء تعمل بينما .الالزمة المواد وتحضير

 أعمـالهم  من االنتهاء بعد اًبعض لبعضهم فيها المساعدة يد فيها يمدون األهالي كان التي األخرى

ـ  ويصنع بيحةذ يذبح الشخص وكان ،.الزيتون وقطف ،األرض وحراثة ،الحصاد  يقدمـه  اًطعام

   .1)جيروعة( الوليمة هذه سميت وقد ،العمل أيام من يوم آخر في ساعدوه الذين لألشخاص

 المنزل في بالسكن الخاصة العادات. و

 تقرأ المسلمة األسرة وكان ،بابه على ذبيحة تذبح جديد بيت إلى تنتقل التي األسرة كانت

 الجديد سكنها في األسرة والجيران األهل ويزور .فيه كنالس قبل البيت في ياسين وسورة المولد

   .2اإلقامة طيب لهم متمنين ،التهنئة لتقديم

   بالوالدة الخاصة العادات .ز

. 3اًذكـر  المولـود  كان إذا خاصة والسرور بالفرح جديد طفل قدوم تتلقى األسرة كانت

 ،والبـيض  الـدجاج  مثـل  هداياال معهم لها حاملين األم يزرون واألقارب والجيران األهل وكان

 البيت أهل على يتوجب وكان. 5)النقوط( اسم الهدايا هذه على ويطلق. 4للطفل ومالبس ،والزيت

 يشـترك  مـا  اًونادر. اًحديث المنجبة بزيارة النساء تقوم العادة وفي ،بالترحاب الضيوف استقبال

  . 6 والشقيقات البنات يزور الرجل كان حيث بالزيارة الرجال

 تقـام  الموائد وكانت .الذكر الطفل ختان لحضور واألقارب األهل بدعوة يقوم األب نكا

 وكانـت  ،مختون واحد طفل من أكثر هناك حينما أكبر الفرحة وكانت ،المختون بالطفل احتفاالً

   .7المناسبة بهذه الخاصة األغاني مرددات المنزل في يجتمعن النساء

                                           
 .91 ص ،العمارة ،حمدان 1
  .87 ص ،م. ن 2
  .140 ،صالحياة ،شعبان 3
 .89 ،صالعمارة ،حمدان 4
 .140 ص،الحياة ،شعبان 5
  .89 ص ،العمارة،حمدان 6
 .140 ،صالحياة ،شعبان 7
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  الزي -5

 فاللون ،المجتمع في للفرد واالقتصادية واالجتماعية لسياسيةا المكانة عن المالبس عبرت

  .2وطائفته ،الفرد صنعة وعن ،1المرتدي هوية عن بعمق تعبر المستعمل القماش ونوع والشكل

  الرجل لباس -أ

 الفاخرة الثياب يرتدون الزعماء كان فقد. االجتماعية مكانته بتفاوت الرجل لباس تفاوت

 مالبـس  :نـوعين  على مالبسهم قطع وكانت .الثمن غالية الفراء طعوق األقمشة من المصنوعة

 أو المتسـلمية  منصـب  فـي  كتعيينهم المناسبات بعض في الوالة من لهم تهدى مناصبهم تناسب

  . 3والعباءة كالقنباز العربية والمالبس ،المشيخة

  : أهمها المالبس قطع من اًعدد الفالحين عامة لبس وقد

 وكـان  ،للرجـل  الداخليـة  المالبس من العلوية القطعة وهو ،لقميصا اًأيض ويسمى: الثوب - 1

   .الركبتين فوق ما إلى القطعة هذه طول يصل .البفت األبيض القماش أو القطن من يصنع

 لسـتر  تسـتخدم  ،4األسـود  القماش مناًغالب تصنع كانت مالبس قطعة :اللباس أو السروال - 2

 فتحـات  عنـد  اًضيق ،الخصر عند اًفضفاض اًواسع بكونه يتميز .5الجسم من األسفل النصف

 منه صنع الذي القماش نفس من تكون عريضة دكة بواسطة الخصر إلى يشد وكان ،القدمين

 . 6السروال

                                           
  .75 ص ،أهالي،الدوماني 1
  .212 ،صتاريخ ،الراميني 2
 .436ص ،2 مج تاريخ، ،النمر 3
  .196 ص ،م 1998 ،هـ 1418 ،ط.د ،مصر ،القاهرة ،للكتب عال ،الشعوب أزياء تاريخ :ثريا ،نصر 4
 .251 ،صجنين ،حسن الحاج 5
 .251 ص عرابة،،حسين .251 ص ،جنين،نحس الحاج 6
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 علـى  جانبيه أحد يرد ،األمام من مشقوق ،1الكعبين إلى يصل طويل رداء ):القنباز( القمباز - 3

 .الجلد من حزام أو ،3الفارسي وأ الكشميري الشال من 2الوسط على بزنار ويربط ،اآلخر

 مخططـين  لونين ذي مقلم حريري قماش من مصنوعة وهي الديماية القنابيز أنواع ومن

 والكتانية، والقطنية، ،الصرتلي الشامية :منها أنواع على وهي. 4عمودي بشكل واألسود باألبيض

 ديمايـة  أمـا و .السـكري  اللون ذات السادة والروزة ،المقصبة أو ،المقلمة والحريرية والكتانية،

 أو ،اًصـيف  الحريريـة  العباءة القنباز فوق يرتدون الوجهاء وكان. 5الكبر باسم فعرفت الصوفي

 .6شتاًء الوبر أو الجوخ من المصنوعة

 وإذا ،الركبـة  إلـى  يصل ال اًقصير وكان ،القنباز فوق تلبس كانت مالبس قطعة :الجاكيت - 4

 من أنواع عدة القطعة هذه خياطة في تستخدم كانت. ثلثيني تسمى كانت الحد ذلك عن زادت

  .7اًطقم سمي القنباز قماش نفس من كان وإذا ،كالصوف القماش

 الـذي  القماش من تصنع كانت رفيع شريط شكل على القماش من قطعة عن عبارة :الزنار - 5

 أسـود  أو أبيض حريري قماش من يكون وقد. الخصر بها يشد كان ،القنباز منه يصنع كان

 يرتدي وقد .البعض بعضها فوق طيات عدة تطوى أن بعد الوسط على تلف كانت أصفر أو

 لبس ،8قشاط أو سبق ويسمى ،البني أو األسود الجلد من اًمصنوع اًحزام يرتدي كان الرجل

 وأوراق هندسـية  بأشـكال  المطـرز  القمـاش  زنار أو الجلدي الحزام الرجال من الشباب

 . 9النباتات

                                           
 .213 ،212 ص ،تاريخ،الراميني 1
 126 ،صعرابة ،حسين 2
 .213 ص ،تاريخ الراميني، .138 ص ،سوريا ،غرايبة 3
 .126 ،صعرابة ،حسين 4
 . 251 ص ،جنين،حسن الحاج 5
 .126 ص ،عرابة،حسين .674 ص ،3 ج ،موسوعة،سرحان .213 ،صتاريخ ،الراميني 6
 .127 ،صعرابة ،حسين 7
  .م 2011_  10_  22 بتاريخ جنين في تراثية مالبس خياط ،عاماً 70 ،زحالقة محمد محمود مع مقابلة 8
  .198 ،نصر .م 2011_  10_  22 بتاريخ جنين في تراثية مالبس خياط ،عاماً 70 ،زحالقة محمد محمود مع مقابلة 9
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 الحطة تحت تلبس كانت ،الرأس على يوضع ،الصوف أو اشالقم من مصنوع لباس :الطاقية - 6

 . خارجها الظهور من الطويل الشعر وتمنع ،تمسكها كي

 الطاقية فوق تلبس .الخفيف الشاش من مصنوعة ،الشكل مربعة بيضاء قماش قطعة :الحطة - 7

 أو األسـود  بـاللون  المصبوغ الصوف من فمصنوعة الشتوية الحطة أما .الصيف فصل في

 .1العباءة بارتداء اقترنت ما إذا خاصة للوجاهة اًرمز الصفراء الحطة وتعد ،األصفر

 ،واألبـيض  األحمـر  باللونين مخطط وهو الشماغ يدعى الحطات من آخر نوع وهناك

  .2واألسود باألبيض المرقطة والحطة

 ،النساء دون الرجال يرتديه ،الحطة فوق الرأس على توضع عصبة عن عبارة وهو :العقال - 8

 للـذل  رمـزاً  ذلـك  عـدّ  رقبته في العقال الرجل وضع فإذا .والعزة للرجولة اًرمز تبرويع

 وضـع  مـا  وإذا. أيضاً والمهانة العار على ذلك دّل العقال دون الحطة لبس وإذا والمهانة،

 العار وغسل الهمة، وعلو العزة و والفخر العلو على ذلك دل مائالً رأسه على العقال الرجل

 المـاعز  شعر من المصنوع األسود كالعقال :أنواع عدة على وهو. 3والوجاهة بالثأر واألخذ

 الخيـوط  من مجموعة وللعقال .الوجهاء يرتديه كان الذي المقصب العقال و ،الجمل وبر أو

  .الظهر على تتدلى التي

 وبر من تصنع. الخارجية المالبس قطع من وتعد ،الرجالية المالبس قطع أشهر من :العباءة - 9

 .نـاعم  صـوفي  أو حريـري  قماش من تصنع األغنياء عباءات وكانت .الصوف أو الجمل

 والبني الغامق واألزرق ،األسود فمنها ألوانها تعددت كما ،ذهبية أو حريرية بخيوط وتطرز

 أو بيضـاء  كانت فالصيفية ،الفصول حسب ألوانها اختلفت كما. 4واألسود باألبيض والمقلمة

                                           
 .127 ص ،عرابة،حسين 1
  .127 ص م،.ن 2
 أبو حسن أمين مع مقابلة .2011 – 10- 20 بتاريخ مسلية قرية من معمر سنة 85، هوبري عايش محمد نمر عم مقابلة 3

  .2011-10-20 بتاريخ مسلية قرية من معمر ،سنة ،79 نعيم أبو
  .129،عرابة ،حسين 4
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 علـى  لتعمـل  ،1األسود أو البني اللونين أحد إلى تميل الشتوية كانت بينما صفراء، أو بنية

  .2االجتماعية والمكانة للوجاهة اًرمز تعد العباءة وكانت ،الجسم تدفئة

 مـن  مصـنوع  وهو ،البشت يدعى رداء مالبسهم فوق الفقراء والرعاة الفالحون ارتدى

 ،بقليـل  الركبـة  فـوق  ما طوله يصل قصيرة أكمام ذو ،التلف صعب ،الخشن السميك الصوف

 فـي  حتـى  دائمة بصورة الشتاء فصل في يلبس البشت وكان ،حمراء خيوط تتخلله اللون أبيض

 تشتهر كانت التي نابلس مدينة من البشوت يشترون جنين أهالي وكان .البيت داخل و النوم وقت

 دكـان  نم نابلس في حي يخل لم أنه لدرجة عشر التاسع القرن من األول النصف في بصناعتها

  . 3البشوت لصناعة

 ككـيس  )الديمايـة ( الدلماية قماش نفس من المصنوعة القطع بعض باللباس تلحق كانت

 ،الكتـان  أو القطنـي  القماش من دشداشة الليل في يرتدي الرجل كان و .التنباك وكيس ،النقود

 ،خنجـر وال ،والشـبرية  ،المسدس أو الفرد ويعد. 4القماش نفس من مخيطة طاقية الرأس وعلى

  . 5الرجل تخص التي اللباس مكمالت من والسيف ،والبارودة

  المرأة لباس -ب

 فهـو  ،التـام  االحتشام مبدأ لباسها كرس حيث اإلسالمي الدين بتعاليم المرأة لباس تأثر

 إال الزخرفة بقلة تميز كما .ومفاتنها محاسنها جميع يخفي بحيث ،6جسدها كامل يغطي فضفاض

 ذلـك  ويعود ،والقبة األكمام وأبواب ،السروال في القدمين فتحات على الزينةو التطريز من قليالً

ـ  تجد ال بحيث الزراعية األعمال في الرجل مساعدة في المرأة تلعبه الذي البارز الدور إلى  اًوقت

 بالطبيعـة  األمـر  تأثر كما. لحم وبيت ،والقدس ،الخليل مناطق في الحال هو كما ثيابها لتطريز

                                           
  .129 ،صعرابة ،حسين 1
 .674 ص ،3 ،جموسوعة،سرحان. 213 ص ،تاريخ،الراميني 2
 . 153 ،صتاريخ ،الراميني 3
  .252 ص ،جنين ،حسن الحاج 4
  .128 ،صالحياة،شعبان 5
  .127 ،صالحياة ،شعبان .659 ص ،3 ،جموسوعة ،سرحان .138 ص ،سوريا ،غرايبة 6
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 يتميـز  الـذي  عامر ابن مرج كسهل البعيدة االمتدادات عليها تطغى التي جنين لواءل الجغرافية

 اللون في مختلفة نباتات عليها تنمو التي الجبلية البيئة بعكس .السنة فصول معظم األخضر بلونه

 الخليـل  محيط في استقرت عشر السادس القرن في بدوية لموجات تعرضها إلى إضافة .والشكل

 منـاطق  وخاصـة  فلسـطين  جنوب على وسيناء السبع بير مناطق أثرت كما هللا ورام والقدس

  . 1غزة

 الطبقة نساء فنجد ،االجتماعية طبقتها حسب الدراسة فترة خالل المرأة لباس شكل تفاوت

 برفقـة  إال البيت خارج بالخروج لهن يسمح وال ،الزراعي العمل في يشاركن ال اللواتي المتنفذة

 الطبقـات  نسـاء  أما .وجوههن يغطين جرار وآل ،الهادي عبد أل عائلة كنساء والحرس الخدم

 قلـة  و بالبسـاطة  مالبسهن وتتميز ،وجوههن يكشفن فنجدهن والمزارعين الفالحين من الفقيرة

  . 2والزينة الزركشة

  : من المرأة لباس تكون وقد

 وتربطهـا  ،سهارأ المرأة بها تغطى ،الملمس ناعمة ،الشكل مربعة القماش من قطعة: الحطة - 1

 الـذي  القمـاش  حسـب  الحطات اختلفت .كامالً شعرها بها وتغطي ،الخلف من عنقها حول

   .3بدونها واألخرى أهداب له يوضع ما ومنها ،والقطنية ،الحريرية فمنها ،منه صنعت

 اًقسم تغطي وكانت الحطة تحت الرأس على توضع الخفيف القماش من قطعة وهي :الشطفة - 2

  .4الجبين من

 ،الكبيـرة  المرأة الستعمال اًمخصص كان إذا للقدمين يصل كان سروال ):الشنتيان( باسالل - 3

 ،بالكشـكش  يـزين  وقـد  ،القدمين وفتحتي البطن عند رباط وله ،الشابة للمرأة قليالً وأقصر

 . 5المرأة عمر حسب قماشه ونوعية ألوانه وتختلف

                                           
 .659 ص ،3 ج ،موسوعة،سرحان 1
  .130 ص ،عرابة،حسين 2
 ،اإلسـتراتيجية  للدراسـات  جنين مركز ،الفلسطينية الشعبية التعبيرات و المصطلحات موسوعة: توفيق محمد ،السهلي 3

  .70 ص ،م 1986 ،هـ 1406 ط،. ب، األردن ،عمان
  .87 ،صموسوعة ،السهلي 4
  .130 ،صعرابة ،حسين 5
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 ويخـاط  ،للمسـنة  القدمين إلى ليص طويل نسائي ثوب ):البدلة – الخلقة – الثوب( الفستان - 4

 جيـب  وله ،جانبي بشكل الخصر على يربط القماش نفس من زنار وله ،للشابة قليالً أقصر

 فكن العجائز أما ،جميلة زاهية ألوان ذات أقمشة يستخدمن الشابات وكانت .اليمنى الجهة في

 .1داكنة ألواناً يستخدمن

 ولـه  معطـف  شكل على األسود القماش من تخاط خارجية مالبس قطعة :)الكاب( الماليـة  - 5

 تضـع  جيبان ولها ،كبيرة بأزرار تغلق ،األمام من مفتوحة الركبتين إلى طوله يصل ،أكمام

  .2االحتشام سبيل على يديها فيهما المرأة

 ،وسـيريس  بجبـع  اًمـرور  الظهر وسيلة ،كالعطارة الجنوبية القرى في النساء ارتدت

 واألكمام ،الطويلة الجانبية الفتحة ذي والمقلم ،الملون حريريال القمباز طوباس حتى والمشاريق

 مـزركش،  قمـاش  من عام بشكل يخاط المرأة ثوب كان ،3فضفاض فستان تحته ومن ،القصيرة

 خصـرها  تلف كانت كما ،الثوب على تثبيتها في قصير لوقت تحتاج التي بالكشاكش ويزخرف

 مـن  وطوله عرضه يتفاوت ،وخضراء يةوبرتقال وصفراء حمراء بخطوط مقلم حريري بحزام

  . 4المرأة سن تفاوت ومع ،ألخرى منطقة

 ،العـب  تسمى علوية طبقتين من يتكون ،اًمعرق طويالً اًثوب لبست فقد البدوية المرأة أما

 وكذلك الصدر على حريرية بخيوط مطرز أسود قماش من مصنوع وهو ،الشفال تسمى وسفلية

 ثوبهـا  فوق وتلبس ،القدمين عند مطرزاً طويالً سرواالً ترتديو ،الثوب من السفلى المنطقة في

 يـبطن  ،الجوخ أو الحرير من طويل معطف وهو الكبر وترتدي. كحلي أو أخضر جوخ معطف

 بعصـبة  الحطـة  المتزوجـة  المرأة وتعقد ،سوداء حطة رأسها على البنت وتضع ،أسود بقماش

  .5سوداء

                                           
  .110 ،صموسوعة ،السهلي 1
  .106 ص ،ن،م 2
  .235 ،صجنين ،حسن الحاج 3
  .678 ،661 ،660 ،صموسوعة ،سرحان 4
  .66 ص ،استقرار،عويص 5
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 ،وسـاقيها  وشـعرها  يـديها  على الحناء تضع فنجدها ،بزينتها المتزوجة المرأة اعتنت

 تكن فلم المتزوجة غير الفتاة أما .1العطور وتستخدم ،عينيها في الكحل وتضع ،حواجبها وتخطط

  .2 زينتها إبداء على تجرؤ

 ،وأطـواق  ،3وخـواتم  ،وأسـاور  ،حلق من والحلي المصاغ بعض تقتني المرأة وكانت

 فتـوى  أصـدر  اإلسـالم  شيخ أن غير. 6 5اميلوالقر ،4والفضة الذهب من مصنوعة وخالخيل

 يبق ولم ،النساء و الرجال من الذهبي المصاغ جمع بضرورة م1822/  هـ1238 عام شرعية

 لهن ترك فقد النساء أما. الحبر ودواة ،والبارودة والخناجر، ،والسكاكين ،السيوف سوى للرجال

   .7والكردان كالزنار المصاغ قطع بعض

 مـن  يلزم ما لشراء المال إلى لحاجتها اًنظر اإلجراء بهذا قامت دولةال أن الراميني يرى

 الثيـاب  لـبس  بتحـريم  باشا كنج دمشق والي عن أمر صدر كما ،األوروبية الدول من السالح

 الرجـال  انتعل كذلك. 8المنكرات من ضرب األمر فيه اعتبر 1807/  هـ 1222 عام المقصبة

  .12 11والسورمة والجزم 10القباقيب وكذلك ،9البوابيج والنساء

                                           
  .661 ،660 ص ،3 ،جموسوعة ،سرحان .138 ص ،اسوري ،غرايبة 1
  .131 ،صعرابة ،حسين 2
 .661 ص ،3 ،جموسوعة ،سرحان .138 ص ،سوريا ،غرايبة 3
 .138 ص ،سوريا ،غرايبة 4
 منـه  تتـدلى  و ،المرأة شعر ضفائر إل منها قسم يشد و ،أنبوبة مع صغيرة كرات عن عبارة ،الحلي من نوع :القراميل 5

 .73 ص ،موسوعة،السهلي .خاصاً موسيقياً إيقاعاً محدثة المشي عند تتحرك فضية عملة مع سالسل
 .73 ،صموسوعة ،السهلي 6
  .240 ص ،م 1822/  هـ 1238 األولى جمادى 30 ،8 نابلس )ش .س( 7
 . 214 ،213 ،صتاريخ ،الراميني 8
 و ،بـوابيج  الجمع و ،الرجل لباس معناه و ،الغطاء بمعنى )بوش(،الرجل بمعنى )با( مقطعين من فارسية كلمة :البابوج 9

 1419 ،1 ط ،القاهرة ،مصر ،العربية اآلفاق دار ،العثماني العصر في المرأة أزياء :آمال ،المصري .النعال من نوع هو

 .144 ص ،م 1999 ،هـ
 مـن  سير عليه بيرك ،سم 22 – 5 بين ارتفاعه يتراوح ،قائمتين على يرتفع الخشب من مصنوع منزلي حذاء :القبقاب 10

 .148 ص ،أزياء،المصري .المبرومة الحريرية الخيوط أو المطرز الجلد
 فـوق  يلـبس  الـذي  الحـذاء  هـو  و ،األرض من الرجل به وقيت ما على يطلق و ،النعال أنواع من نوع :السورمة 11

 .148 ص ،أزياء ،أمال.الخفين
 .128 ،صالحياة ،شعبان 12
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 النتائج

 لواء نطاق خارج مصادر على البحث اعتمد حيث موجودة غير الذاتية جنين منطقة مصادر .1

. والخارجيـة  المحليـة  الحروب خالل جنين مدينة لتدمير ذلك ويرجع .وعكا كنابلس جنين

 .ءاللوا سكان بين التعليم مستوى لتدني وذلك التاريخي التدوين قلة إلى باإلضافة

 سـهلت  وصـل  وحلقـة  .المواصـالت  لطرق اًمعبر كان حيث مهم بموقع جنين لواء تمتع .2

 أنه أهميته من زاد ومما .فلسطين مناطق وباقي ولبنان الداخلية سورية مناطق إلى الوصول

 .القدس إلى الناصرة من القادمين للحجاج اًمعبر كان

 الشـمال  جهة ومن ،الفارعة ووادي بيسان غور بين اًشرق الدراسة فترة في جنين لواء امتد .3

 جنوب عامر ابن بمرج مروراً طبريا بحيرة جنوب من الممتد الخط طول على حدوده مرت

 حيفـا  ومـن  المتوسط البحر ساحل على حيفا إلى الغربي الشمال في لتصل ،الناصرة مدينة

 الحـدود  أمـا  ،اسـكندرون  .نهـر  مصب حتى الساحل خط مع اًجنوب الغربية حدوده تتجه

، وطلوزة ،وياصيد ،الشمالية عصيرة بقرى مروراً الفارعة وادي مجرى من فتمتد الجنوبية

 نهـر  مجـرى  مع لتسير جديد من لترجع ،الظهر سيلةو ،الغصون دير وطوباس وطمون،

  .اسكندرون

 واليتـي  بين تبعيته في تذبذب .اسمها حمل للواء مركزاً الدراسة فترة خالل جنين اعتبرت .4

 ليتبـع  اًأحيان يخرج كان أنه غير. دمشق والية يتبع الفترة هذه معظم أنه الإ.ودمشق صيدا

 باشـا  وسـليمان  ،الجزار باشا أحمد حكم فترات في وخاصة والتها قوة حسب ،صيدا والية

 .الخزندار باشا اهللا وعبد ،العادل

 صـب المن وهـو  المتسلمية بمنصب الدراسة فترة خالل األبرز العائلة جرار عائلة احتفظت .5

 مجموعـة  العثمانية للدولة يقدم وكان ،الوالي من يعين المتسلم كان حيث .اللواء في األعلى

 . الضرائب جباية رأسها وعلى واإلدارية واألمنية العسكرية الخدمات من
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 والشـعراوية  ،الغربيـة  الشـعراوية  ناحية :هي نواحِ أربع من اًإداري من جنين لواء تكون .6

 لواء متسلمو اختارهم تم محليون مشايخ وحكمها .الجرار مشاريقو ،حارثة وبالد ،الشرقية

 .الوالي من بمباركة جنين

 قاضي إلى بدوره يتبع كان والذي .نابلس مدينة في الشرع نائب إلى اًقضائي جنين لواء تبع .7

 شـرع  نواب سبع نابلس مدينة في الشرعي القضاء كرسي على جلس وقد .الشريف القدس

 يجـد  للسـجالت  المتابع أن غير. خماش وآل ،البسطامي كآل نابلس أسر من معظمهم كان

 قلمـا  كـانوا  السكان بأن يوحي مما جنين سكان من نابلس لمحكمة المقدمة القضايا في ندرة

 للتوجـه  الحاجـة  دون مشـايخهم  يحلها كان بينهم تنشأ التي القضايا وأن ،للمحكمة يلجأون

  .للمحكمة

 .المركزيـة  السلطة لغياب اًنظر بالعائالت البحث موضوع الفترة خالل جنين منطقة اهتمت .8

 ،اللـواء  مـن  متعددة مناطق في الرب أبو وآل ،يعبد منطقة في بكر أبو عائالتها أكبر ومن

 هـذه  فـي  األضـواء  تسليط وتم .قباطية قرية في والعالونة ،جنين مدينة في العبوشي وآل

 اللـواء  في األكبر الملكيات صاحبة ،دارةواإل الحكم مجال في األبرز العائالت على الدراسة

 .ارشيد وآل ،الهادي عبد وآل ،جرار آل: وهي

 التصدي في اًمهم اًدور ارشيد وآل الهادي عبد وآل جرار آل رأسها وعلى جنين أسر لعبت .9

 مـع  شـكلت  حيث عكا مدينة إلى تتجه كانت التي ،بونابرت نابليون بقيادة الفرنسية للحملة

. الفرنسـية  القـوات  ضد عامر ابن ومرج قاقون معركتي خاض اًحلف بلسنا جبل أسر باقي

 بالمدفعيـة  قراهـا  وبعـض  فهاجمها جنين أهالي من االنتقام إلى بونابرت نابليون دفع مما

 اًمهم دورا اللواء أهالي لعب كما .أجزائها بعض وأحرق والنهب بالسلب جنوده فيها وأعمل

 .عكا أسوار أمام الساحقة هزيمته بعد مصر باتجاه المنسحب نابليون جيش على الهجوم في

 الحكـم  غيـاب  بعـد  اللواء شؤون إدارة في باستقاللية المتنفذة جنين لواء عائالت تمتعت  .10

 بتقديم اكتفت حيث ،الوالة قبل من شؤونها في تدخل أي ترفض وكانت. العثماني المركزي
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 زعامـات  بـين  مرير صدام في يةاالستقالل الروح هذه وتسببت .عليها المترتبة الضرائب

 حاوال اللذين صيدا واليي الخزندار باشا اهللا وعبد ،الجزار باشا أحمد وخاصة الوالة و جنين

 هجمات عن أسفر مما .لهما المباشرة للسلطة وإخضاعهم اللواء، في جرار آل نفوذ تقليص

 أن إلـى  سنينال عشرات هجوم أي على عصية بقيت التي صانور قلعة معقلهم على متكررة

 بشـير  األميـر  بمسـاعدة  تدميرها و القلعة احتالل عكا والي الخزندار باشا عبداهللا استطاع

  .م1831 / هـ 1247 عام الشهابي

 .خارجـه  أو اللـواء  داخـل  منافسيهم مع خاضوها التي حروبهم في اللواء مشايخ اعتمد  .11

 لنفـوذهم  التابعة لقرىا فالحي من مكونة محلية قوات على ودمشق صيدا والة مع وخاصة

  .والوالء الدم روابط من يجعهم لما ،لمشايخهم الشديدة والطاعة القتال وحب بالبسالة تميزت

 سهلية مساحات على احتوى حيث. هامة زراعية منطقة الدراسة فترة في جنين لواء اعتبر  .12

 كمـا  .عرابة وسهل ،صانور ومرج ،فلسطين سهول أكبر أحد عامر ابن مرج أهمها واسعة

  .المطر من مناسبة كميات سقوط اللواء في الزراعة انتشار على ساعد

 ضمن المتنفذة العائالت من عليها يحصلون كانوا التي األرض زراعة اللواء فالحو مارس  .13

 األرض، علـى  المسـتحقة  الضريبة يدفع أن الفالح على وكان. والمثالثة كالمرابعة أنظمة

  .بها والعناية زراعتها إلى باإلضافة

 المناطق في الزيتون بزراعة الدراسة هذه بها عنيت التي التاريخية الفترة في اللواء اشتهر  .14

 يزرع كان الذي القمح محصول األهمية في المحصول هذا ويلي .ويعبد قباطية مثل الجبلية

  .السهلية المناطق في

 األهـالي  حاجة سد إلى تهدف كانت التي البسيطة الحرف بعض اللواء أهالي بعض مارس  .15

 وصـانع  والحداد النجار مثل الحرف بعض وعرفت .والعمل البيت في وغيرها أدوات من

  .الفخار



 171

 وغـزوات  ،األمطـار  تذبـذب  مثل المشاكل من بعدد اللواء في االقتصادية الحياة تأثرت  .16

 تلـك  وبـين  ،اللـواء  في المتنافسة العائالت بين المستمرة والحروب، واألمراض ،الجراد

 .اللـواء  علـى  وصـيدا  الشام والة قادها التي والحمالت .اللواء خارج ومنافسيها ئالتالعا

  .اللواء سكان على المفروضة الضرائب وحجم

 المقـام  فـي  عسكرية دولة كانت العثمانية الدولة أن ذلك السكان معظم بين األمية انتشرت  .17

 األطفـال  بعض أن غير .تهااهتماما خارج والصحية التعليمية الخدمات تعتبر وكانت .األول

 مـن  بـالقرب  أنشـئت  كتاتيـب  في والحساب القراءة وأسس الديني التعليم من القليل تلقوا

  .الكريم القرآن حفظه عند دراسته من ينتهي الطالب وكان .الكتاب شيخ بيت في أو.المساجد

 يعـانون  كانوا التي األمراض عالج في متوارثة نباتية شعبية وصفات على السكان اعتمد  .18

 علـى  اعتمدوا كما .العطار من أو شعبيين معالجين من عليها يحصلون وكانوا. اًأحيان منها

 األزرق وخاصة الخرز بقدرة يؤمنون وكانوا .المشعوذين من عليها يحصلون كانوا وصفات

 . الحاسدة العين شر من الناس حماية على منه

 وبعـادات  .والقريـة  للعشيرة وبالتعصب ،االجتماعي والتماسك بالترابط اللواء سكان امتاز  .19

  .العمل انجاز في والتعاون ،الضعيف ونصرة الملهوف وإغاثة الضيف كإكرام حسنة

 قطـع  أكثر وكانت .وعمله ،االجتماعية وطبقته الرجل بمكانة اللواء في الرجل لباس تأثر  .20

 الشـتاء  فصل في عاةوالر الفقراء وارتدى ،والعباءة ،الديماية هي اًشيوع الرجالية المالبس

 الرجـل  لباس وتميز .والعقال الحطة فكان الرأس غطاء أما .بالبشت يسمى ما الديماية فوق

  .الحركة سهولة على لمساعدته ،بالبساطة

 وخلـوه  الزركشة بقلة اتصف كما .جسدها معظم غطى حيث ،باالحتشام المرأة لباس تميز  .21

 رأسها وغطت .والمنزلي الزراعي العمل في الوقت طوال المرأة انشغلت حيث التطريز من

 واقتنـت  .والكحل ،الحناء فاستعملت زينتها ببعض اهتمت كما .الحطة سميت قماش بقطعة

   .والحلق واألساور كالخواتم الحلي بعض
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  والمراجع المصادرقائمة 

   المنشورة غير المصادر: أوالً

  .الكريم القرآن -1

  .المقدس الكتاب - 2

   :نابلس في الشرعية ةالمحكم سجالت - 3

   .م 1808 – 1798/  هـ 1223 – 1213) 6( رقم سجل – أ

   .م 1817 –1808/  هـ 1232 – 1223 )7( رقم سجل -ب

   .م 1823 – 1817/  هـ 1238 – 1232 )8( رقم سجل -ج

   .م 1869 – 1829/  هـ 1254 – 1244 )9( رقم سجل -ح

  :المنشورة المصادر اًثاني

 الواحـد  عبـد  بـن  الكـريم  عبد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو ينالد عز ،األثير ابن

  .م 1966 ،هـ 1386 ،لبنان ،بيروت ،صادر دار، 11 مج ،التاريخ في الكامل ،الشيباني

ـ  1187 – 1185 نـابلس  جبل حكام و العمر ظاهر ،السامري الدنفي إبراهيم  – 1771/  هـ

 1406 ،1 ط ،فلسـطين  ،نابلس ،الوطنية النجاح جامعة ،دية أبو موسى تحقيق ،م 1773

  .م 1986/  هـ

 ،سـوريا  ،حمص ،د. د ،الخديوية المآثر و اإلبراهيمية المناقب ،بك اسكندر عزتلو ،أبكاريوس

  .م1910 ،هـ 1328، ط.د

 ،العـامرة  المطبعـة  ،ج 4 ،األخبـار  و التراجم في اآلثار عجائب تاريخ ،الرحمن عبد،الجبرتي

   .هـ 1322،ط.د مصر ،القاهرة
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 فـي  لمنتظما م1200/  هـ 597 توفي ،البغدادي علي بن الرحمن عبد الفرج أبو ،الجوزي ابن

 ،بيروت ،العلمية الكتب دار، ج 19 ،عطا القادر عبد محمد تحقيق ،واألمـم  الملوك تاريخ

  .م 1992 ،1412 ،ط .د ،لبنان

 ،مـدبولي  مكتبـة  ،الـدين  جمال العزيز عبد تحقيق ،الجزار باشا أحمد تاريخ ،حيدر ،الشهابي

   .م2008/ هـ 1428 ،ط. د ،مصر ،القاهرة

 المطبعة ،البستاني فؤاد ،رستم أسد تح ،الشهابيين األمراء عهد في لبنان ،أحمد حيدر ،الشهابي

  .م 1933/  هـ 1352 ،لبنان ،بيروت ،الكاثوليكية

   .ت.د ،ط.د ،نلبنا ،بيروت ،أنطوان مكتبة ،الجزار باشا أحمد تاريخ ،حيدر ،الشهابي

 مؤسسـة  ،هزايمـة  عصام ،محافظة محمد تح ،ظاهر تاريخ في الزاهر الروض ،عبود ،الصباغ

  .ت.د ،ط.د ،األردن ،اربد ،الجامعية الدراسات و للخدمات حمادة

 قسـطنطين  تعليـق  و نشر ،صفد بالد و عكا حاكم العمر ظاهر الشيخ تاريخ ،ميخائيل ،الصباغ

  .م 1935 / هـ 1354 ،لبنان ،حريصا ،بولص القديس مطبعة ،الباشا

 البولسر تح ،والمسالك الطرق بيان و الممالك كشف زبدة ،شاهين بن خليل الدين عز ،الظاهري

   .م 1892/  هـ 1310،باريس ،فرنسا ،راديس

 1355،ط.د ،لبنـان  ،بيروت ،المخلص دير ،العادل باشا سليمان والية تاريخ ،إبراهيم ،العورة

  .م 1936/  هـ

 14 ،االنشـا  صـناعة  في األعشى صبح ،م 1418 هـ، 821 ت ،أحمد العباس أبو ،قلقشنديال

  م 1963/ هـ 1383،ط. ب ،القاهرة ،النشر و للطباعة العربية الشركة ،مج

ـ  1390 ،2 ط ،لبنان، بيروت ،للماليين العلم دار ،3ج، ج6،الشام خطط محمد ،علي كرد /  هـ

   .م1970



 174

 عمال جمعية ،العابدي محمود ترجمة ،1835 – 1834 الشرق إلى كنغليك رحلة ،و. أ ،كنغليك

  . م 1971/  1391 ،ط. د ،م. د ،التعاونية المطابع

 الحادي القرن أعيان في األثر خالصة ،م 1699 هـ، 1111 ت ،اهللا فضل أمين محمد ،المحبي

  .ت .د ،ط.د لبنان، ،بيروت ،خياط مكتبة ،1 مج ،مج 4 ،عشر

ـ  1306 ت، األحبـاب  اقتـراح  علـى  الجواب من خباتمنت ،ميخائيل ،مشاقة  ،م 1888/  هـ

  .1985/  هـ 1405 ،2 ط ،بيروت لبنان ،البوليسية المكتبة منشورات

 ،بعبـدا  ،العثمانيـة  المطبعة ،معلـوف  بني تاريخ في القطوف دواني ،اسكندر عيسى ،المعلوف

  . م 1907/  هـ 1325، ط. د،لبنان

 ،لبنان بيروت، ،صادر دار، ج 15 ،العرب لسان ،مكرم بن دينال جمال الفضل أبو ،منظور ابن

  . ت. د ،ط. د

 أحمد تح ،والحجاز الشام بالد إلى الرحلة في والمجاز الحقيقة،إسماعيل بن الغني عبد ،النابلسي

  م 1984/  هـ 1406 ،للكتاب العامة المصرية الهيئة ،هريدي

 ،نـابلس  ،النصر مطبعة ،2 مج ،اإلقطاع دعه أحوال ،مج 4 ،نابلس جبل تاريخ ،إحسان ،النمر

  .1961 ،1380 ،ط. د ،فلسطين

 1782/  1257 – 1197 سنة من لبنان و الشام حوادث تاريخ ،معلوف لويس األب ،اليسوعي

ـ 1331 ،ط.د ،لبنـان  ،بيـروت  ،اليسـوعيين  لآلباء الكاثوليكية المطبعة ،1841 –  ،هـ

  .م1912

ـ 1359 ،مج4 ،1 مج ،رستم أسد تحقيق ،الملكية المحفوظات  ،ط. د ،م. د، د.د ،م 1940/ هـ

  .ت.د

  .م1895/ 1303 ،مصر القاهرة ،د،د ،الشام نكبات عن اللثام حسر ،مجهول
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 الجامعـة  منشـورات  ،الحمـود  رجا نوفان ،البخيت عدنان محمد تح ،اللجون لواء مفصل دفتر

  .م 1989/  هـ 1409 ،األردن ،عمان ،األردنية

  المراجع :اًثالث

 1413 ،1 ط ،لبنان ،بيروت ،النشر و للدراسات العربية المؤسسة ،فلسطين مدائن ،نبيل ،اآلغا

  .م1993 / هـ

 جامعـة  ،1916 – 1516 العثمـاني  العهـد  فـي  العربـي  الوطن تاريخ ،خليل إبراهيم ،أحمد

   .ت.د ،ط.د ،العراق ،الموصل ،الموصل

 مركـز  ،السـعداوي  صالح ترجمة ،ج2 ،وحضارة تاريخ العثمانية الدولة ،الدين أكمل ،أوغلي

  .م1999/ هـ 1419 ،تركيا ،استانبول اإلسالمية، والثقافة والفنون للتاريخ األبحاث

 الـدائرة  ،الكبـرى  عمان أمانة ،)فلسطين( الشام بالد تاريخ في دراسات ،عدنان محمد ،البخيت

  . هـ 2007 ،1428 ،1 ط ،األردن ،عمان ،الثقافية

 1420 ،ط.د ،مصـر  ،القـاهرة  ،غريـب  دار ،العثمانية الوظائفو األلقاب ،مصطفى ،بركات

  .م2000/

 ،بيـروت  ،العربيـة  الوحدة دراسات مركز ،العربي المجال في العثمانية الدولة: فاضل ،بيات

  .م2007/  هـ 1427 ،1 ط ،لبنان

 الحميـد  عبـد  مؤسسة ،م 1918 – 1858 القدس متصرفية في األراضي ملكية ،أمين ،بكر أبو

 .م 1996/ هـ 1416،األردن،عمان ،شومان

 – 1685 الزيدانية الدولة أمير الزيداني العمر ظاهر الزيدانية اإلمارة زيدان بني ،تحسين ،التل

 .ت.د ،1 ط ،األردن ،اربد ،للنشر القومي المركز، 1775

 الطـاهر  مكتبـة  ،العربية فلسطين في االقتصادي و االجتماعي التطور ،يونس محمد ،الحسيني

   .ت. د ،ط.د ،فلسطين ،يافا ،نإخوا
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 ،ط. د ،األردن ،عمان ،الضياء دار ،والشام مصر على نابليون حملة أسرار ،آدم حسني ،جرار

 .م1990/  هـ 1410

ـ 1429 ،ط. د األردن،،عمان ،د. د ،وحاضر ماض جنين ،محجوب مخلص ،حسن الحاج  / هـ

  .م2008

  .ت.د ،ط.د ،لبنان ،بيروت ،كاثوليكيةال المطبعة ،العثماني والعهد سوريا ،يوسف ،الحكيم

 هـ 1218 ،ط. د ،الفلسطينية التحرير منظمة ،الثقافة دائرة ،جنين مدينة قصة ،حرب ،حنيطي

  .م 1998/ 

 ،م 1948 عام المحتلة فلسطين ،عكا ،األسوار دار ،وقضاها الناصرة تاريخ :عمر حسين ،حمادة

  .م 1986 ،هـ 1406 ،2 ط

 للتـأليف  العربية اليقظة دار ،2ج التركي التغلب حقبة في والعروبة بالعر عزة، محمد ،دروزة

  .1960./ هـ 1380 ،ط. د سوريا دمشق، ،والنشر والترجمة

  . م1995/ هـ 1415 ،ط.د ،األردن ،اربد ،األمل دار ،)الناس( األول عرابة كتاب ،فائز ،الحمد

 عشـر  والسـابع  عشـر  دسالسـا  القـرنين  فـي  الشام بالد في العسكر ،رجا نوفان ،الحمود

  .م 1981/ هـ 1401 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،الجديدة اآلفاق دار منشورات ،الميالديين

. د، سوريا ،دمشق ،الفلسطينية التحرير منظمة ،الثقافة دائرة ،جنين مدينة قصة ،حرب ،حنيطي

   .م1998/ هـ 1218 ،ط

 ،األسـرة  إنعـاش  جمعيـة  ،الشعبي التراث مركز ،فلسطين في الشعبية العمارة ،عمر ،حمدان

  . م1996/ هـ 1416 ،1 ط ،فلسطين ،البيرة

 .ط. د ،ت. د ،لبنان ،بيروت ،الفلسطينية الدراسات مؤسسة ،ننسى ال كي :وليد ،الخالدي
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 األبحاث و الدراسات و للنشر الجليل دار ،عامر ابن مرج أبناء التركمان عرب ،علياء،الخطيب

  .م1987 ،هـ 1407 ،1 ط ،األردن ،عمان ،الفلسطينية

 للخـدمات  الهـادي  عبـد  مؤسسـة  ،سنة 900 في وريفها نابلس أعالم تراجم ،نبال ،الخماش

  .د،ت ،ط. د األردن، ،عمان ،التجارية و اإلعالمية

 الدراسات مؤسسة ،زينة حسني ترجمة ،م 1900 – 1700 نابلس جبل أهالي ،بشارة ،الدوماني

   .م1999/  ـه 1420 ،1 ط ،لبنان ،بيروت ،الفلسطينية

 – 1516 بونـابرت  نابليون حملة إلى العثماني الفتح من ومصر الشام بالد ،الكريم عبد ،رافق

   .م 1967/ هـ 1367 ،1ط ،سوريا ،دمشق، نشر دار دون ،1798

 مطلـع  حتى عشر السادس القرن من العثمانية العسكرية الحياة من مظاهر،الكريم عبد ،رافق

 العصـر  فـي  الشـام  لبالد االجتماعي و االقتصادي اريخالت في بحوث، الحديث العصر

   .نشر مكان دون ،ت.د ،ط.د ،الحديث

 البوليسـية  المكتبـة  منشـورات  ،م 1841 – 1804، والعزيز السلطان بين بشير ،أسد ،رستم

  .م 1985/ هـ 2،1405ط ،لبنان ،بيروت

/  هـ 1342 ،1 ط ،فلسطين ،القدس ،L.J. S ،فلسـطين  جغرافيا في المختصر ،حسين ،روحي

  .م1923

 عطا يوسف ترجمة ،عشر التاسع القرن من األول النصف في فلسطين لبنان سوريا ،ريجنكوف

  .لبنان ،بيروت ،للنشر النهار دار،اهللا

 جنـين  مركـز  ،الفلسـطينية  الشعبية والتعبيرات المصطلحات موسوعة ،توفيق محمد ،السهلي

   .م1986 ،هـ 1406، ط. ب، األردن ،عمان ،اإلستراتيجية للدراسات
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 3 مكتبـة  منشـورات  ،م1750 – 1638 العثمـاني  العهد في العراق تاريخ ،علي أحمد ،شاكر

  .م1984/  هـ 1408 ،1ط ،العراق ،نينوى ،تموز

 ط ،لبنـان  ،بيروت ،اإلسالمي المكتب ،هـ 1342 - 823 العثمانيون الخلفاء ،محمود ،شاكر

  . م 2003/  هـ 1424 ،1

 ،1ط ،األردن ،عمان،والتوزيع للنشر األهلية ،واألسرار واآلثار األسوار ربة عكا ،محمد ،شراب

  . م2006/  هـ 1426

 ،1918 – 1516/  1337 – 922 العثمـاني  العهـد  في األردن شرق تاريخ ،هند ،الشعر أبو

   .م2001/  هـ 1421 ،األردن ،عمان ،األردن تاريخ لكتابة العليا اللجنة

 للطباعة آالء ،1918 – 1864 األردن شرق في العثمانية اإلدارة ختاري ،صدقي أحمد ،شقيرات

  .1992/ 1413 ،1ط ،األردن ،عمان ،والتصميم

 ،م1949 سـنة  حتـى  التـاريخ  فجر منذ السياسي فلسطين تاريخ في الموجز ،الياس ،شوفاني

  .م 1996/ 1416 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،الفلسطينية الدراسات مؤسسة

 االقتصـادي  التطـور  حـول  1882 – 1856 فلسـطين  في جذرية تتحوال ،الكسندر ،شولش

ـ  1410 ،2 ط ،م.د ،الهـدى  دار ،العسـلي  كامل ترجمة ،والسياسي واالجتماعي / هـ

1990.  

   م 1923/ هـ 1342 ،د،م ،ط.د ،ناصر مكتبة ،فلسطين جغرافيا ،خليل ،طوطح

 ،والنشـر  والطباعـة  ةللترجم المشرق دار ،النار جبل في طوقان آل تاريخ، مصطفى ،العباسي

 . م 1990/ هـ 1420 ط.د ،فلسطين ،عمرو شفا

  . م1964/ هـ 1384،ط.د ،ن د، ،د.د ،إقليمية دراسة جنين مدينة ،كمال ،الفتاح عبد

 الدراسـات  مركـز  ،والحاضـر  الماضـي  بين والجليلين عامر ابن مرج بدو ،شكري ،عراف

 .م2001/  هـ 1421 ،ط.د ،1948 عام المحتلة فلسطين ،معليا ،القروية
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 ،1ط ،فلسطين ،عكا، األسوار مؤسسة ،وفاته على عام 200 الجزار باشا أحمد ،شكري ،عراف

   .م 2004/  هـ 1424

 ،األردن ،عمـان  ،العلمية اليازوري دار ،فلسطين و األردن في العشائر قاموس ،حنا ،عماري

   .م2001/  هـ 1421، 1ط

 ،الجامعيـة  المعرفـة  دار ،م1922 - 1516 بـي العر المشرق تاريخ ،العزيز عبد عمر ،عمر

   .م1994/  هـ 1414 ،ط.د ،مصر ،اإلسكندرية

 دون ،المعـارف  دار ،م1914 – 1864 سوريا والية في العثمانية اإلدارة ،العزيز عبد ،عوض

  .ت.د ،ط. د ،نشر مكان

 العربيـة  المؤسسـة  ،1914 – 1831 الحديث فلسطين تاريخ في مقدمة ،العزيز عبد ،عوض

 . م1983/ هـ 1403 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،النشر و للدراسات

 التـاريخ  فـي  بحوث ،واقتصادية اجتماعية مالمح العثماني العهد أواخر في فلسطين ،عوض

  )244 – 229 ص( ،م 1976/ هـ 1376 ،مصر ،القاهرة ،شمس عين مطبعة ،الحديث

 العربية الدراسات معهد ،م1876 – 1840 عشر التاسع القرن في سوريا ،الكريم عبد ،غرايبة

  .م1961/ هـ 1381 ،ط. د ،نشر مكان دون ،العربية الدول جامعة ،العالية

 ،دمشـق  ،دمشـق  جامعـة  مطبعة ،1918 – 1500 الحديث العرب تاريخ ،الكريم عبد ،غرايبة

  . م1960/  هـ 1380 ،ط.د ،سوريا

 مؤسسـة  ،م 1918 – 1864/  1337 – 1281 النتظيمـات  عهد في عكا لواء ،زهير ،غنايم

  .م1999/ هـ 1420 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،الفلسطينية الدراسات

 المطبعـة  ،نموذجـاً  زيد بني منطقة/  العثماني العهد في الفلسطيني الريف تاريخ ،أحمد ،فتحي

  .م1992/  هـ 1414 ،1 ط،فلسطين ،اهللا رام ،الحديثة العربية
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  . م 1946/  1365 ،9 ط ،لبنان ،بيروت ،صادر مكتبة ،سوريا و لبنان ،أديب،فرحان

 دار، 1 ج ،م 1948 – 1516 التركـي  الحكـم  ابان الحكومي العربي التعليم ،اهللا عبد ،قشطان

  م1987 / هـ 1417 ،ط .د ،األردن، عمان ،الكرمل

ـ  1427 ،9 ط ،لبنـان  ،بيـروت  ،الفارابي دار ،الحديث العربية األقطار تاريخ ،لوتسكي /  هـ

   .م 2007

  . ت د، ،ط. د ،لبنان ،بيروت ،الثقافة دار ،نابليون قاهر الجزار ،اردادو ،لوكروا

ـ  1400،فلسـطين  ،الناصـرة  ،الحكيم اوفست دار، العمر ظاهر ،معمر توفيق ،المحامي /  هـ

  .م1979

 ،1 ط ،القـاهرة  ،مصر ،العربية اآلفاق دار ،العثماني العصر في المرأة أزياء آمال، ،المصري

  .م1999/  هـ 1419

 ،1ط ،م.د ،الروزنـا  مطبعـة  ،التركـي  الحكم إبان الصقر عرب عشائر ،فالح علي ،حيالمال

  .م1997/ هـ 1417

/ هـ1399 ،ط.د ،فلسطين الناصرة ،الحكيم أوفست دار و مطبعة ،العمر ظاهر، توفيق،المحامي

  م1979

 جتمعالم توثيق و دراسات مركز ،زيت بير جامعة منشورات ،قاقون قرية ،الرحيم عبد ،المدور

 .م 1994/  هـ 1414 ،ط. د ،فلسطين ،زيت بير ،الفلسطيني

 الدراسـات  مؤسسـة  ،1919 – 1700 العثماني العهد أواخر في فلسطين تاريخ ،عادل ،مناع

  .1999 /هـ 1420 ط لبنان ،بيروت ،الفلسطينية

 الثامن القرن أواسط منذ المجتمع و اإلدارة العثماني العهد أواسط في القدس لواء ،عادل ،مناع

 ،لبنـان  بيـروت،  الفلسطينية الدراسات مؤسسة ،م 1831 باشا إبراهيم حملة حتى عشر

  .2008/  هـ 1429 ،1ط
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 ،1 ط ،لبنان ،بيروت ،المحتلة فلسطين منشورات ،وتاريخ أرض فلسطين ،سالمة محمد ،النحال

  . م1981 ،هـ 1401

 ،م1917 –1794 ،العثماني عهدال في المحلي الحكم مؤسسات و الفلسطينيون ،محمود ،النمورة

  .م 1994/  هـ 1414 ،1ط، م.د، د. د

 ،اإلنسـانية  البحـوث  و للدراسـات  عـين ، الحديث العرب تاريخ في دراسات ،صالح ،هريدي

  .م 2004/  هـ 1424 ،1 ط ،مصر ،القاهرة

ـ  1415 ،1 ط ،األردن ،عمان ،المفتوحة القدس جامعة ،فلسطين جغرافيا: ـــــــ  ،هـ

   .م 1995

 و للنشـر  قدسـية  ،األرنـاؤوط  محمد ترجمة ،الدفشرمة حول ووثائق دراسات :ـــــــ

  . م 1991/  هـ 1411 ،1 ط ،األردن ،اربد ،التوزيع

  االنجليزية باللغة المراجع :اًرابع

Zev Villnay Steimatzkys:Palestine Guide, Azriel ,Press, -1 Jerusalem 

Palestine,1941 , P194 . 

 Mordechai , Abir , (Local leadership and early reforms in -2 Palestine 

(1855 - 1882) , In: Moshe Mo,osz (ed.) , Studies on Palestine during 

the Ottoman period , Jerusalem, 1975 . 

   :األبحاث و قاالتالم :اًخامس

ـ  1088 – 885 عـامر  ابـن  مرج في الحارثية األسرة ،عدنان محمد ،البخيت  – 1480/ هـ

ـ 1400 ،28 السـنة  ،لبنـان  ،بيروت ،األمريكية الجامعة ،األبحاث مجلة ،م 1677 / هـ

   .)78 – 55 ص( ،م 1980
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 عـدد  ،فلسـطينية  شـؤون  مجلة ،األولى العالمية الحرب قبل الفلسطيني الريف ،نبيل ،بدران

  .م 1972 ،هـ 7،1392

 النجـاح  جامعـة  مجلـة  ،م 1967 – 1804 فلسطين في الهادي عبد أل ملكية ،أمين ،بكر أبو

 ،الوطنية النجاح جامعة ،العلمي البحث عمادة ،2 عدد ،20 مج ،اإلنسانية العلوم ،لألبحاث

  ).494 – 451 ص( ،م 2006/  هـ1427 ،،فلسطين ،نابلس

 آفـاق  مجلة ،البريطاني االنتداب ظل في الفلسطيني والفالح األرض ،رضوان إبراهيم ،الجندي

  .)37 – 26 ص( ،م1979/  هـ 1399،العراق ،بغداد ،84 مج ،عربية

 ،األسـرة  إنعـاش  جمعية 3 مج ،والمجتمع الثراث مجلة ،جبع في الفخار صناعة ،وليد ،ربيع

  .)152 – 146 ص( ،م 1978، هـ 1399،فلسطين ،البيرة

 / هـ 1396 ،25 ع ،2 مج ،والمجتمع التراث مجلة ،العربي طبنا مع وقفة ،مروان ،عنبتاوي

  71 ،70 ص ،م 1976

 – 501 ص( ،م 1948 ،41 مـج  ،المشـرق  مجلـة  ،وسوريا لبنان في فوليني مع ،غصوب

518(.  

  الجغرافية المعاجم :اًسادس

 ،عمـان  ،التوزيـع  و للنشر أسامة دار ،الفلسطينية القرى و المدن موسوعة ،آمنة ،حجر أبو

   .م 2003/  هـ 1423 ،1 ط ،األردن

ـ  1408 ،4 ط ،لبنان ،بيروت ،الطليعة دار ،ج 11 ،فلسطين نابالد، مراد الدباغ،مصطفى / هـ

  .م1988

 السياسـية  ومدلوالتها معانيها وتفسير الفلسطينية والقرى المدن أسماء معجم ،محمد ،شراب

   .م2000/  هـ 1420 ،1 ط ،األردن عمان، ،والتوزيع للنشر األهلية ،والحضارية
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ـ  1407 1 ط ،سوريا ،دمشق ،للتراث مأمونال دار ،فلسطين بلدان معجم ،محمد ،شراب /  هـ

  .م1987

 ،لبنـان  ،بيروت ،الفلسطينية الدراسات مؤسسة ،فلسطين في الجغرافية المواقع ،شكري ،عراف

  . م2004/  هـ 1426 ،1 ط

 وزارة منشـورات  ،1 ط ،عمـايرة  محمـود  ترجمة ،اإلسالمي العهد في فلسطين ،سترانج لي

  .م 1970/  هـ 1،1390 ط األردن ،عمان ،الثقافة

 الدراسـات  مركـز  ،ج 2 ،حجـاج  عيـد  ترجمة ،فلسطين في أثر و مكان كل :ـــــــ

  .م 1990/  هـ 1410 ،1 ط، األردن ،عمان ،األردنية الجامعة ،العبرية

  الجامعية الرسائل :اًسابع

، منشـورة  غير ماجستير رسالة ،جنين في األراضي استعماالت أنماط تطور ،كوثر ،حجير أبو

   .م 2004 / هـ 1424 ،فلسطين ،نابلس ،الوطنية النجاح امعةج

 – 1804( االجتماعيـة  و االقتصـادية  و السياسـية  األوضاع في دراسة عرابة :أحمد ،حسين

 1430،فلسـطين  ،نابلس ،الوطنية النجاح جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة) م1918

  .م2010 / هـ

 ،عمـان  ،األردنيـة  الجامعـة  ،ماجستير رسالة ،عشر التاسع القرن في نابلس ،أكرم ،الراميني

   .م 1979/  هـ 1400 ،األردن

 م 1864 – هـ1281( عام من جنين مدينة في واالجتماعية االقتصادية الحياة ،دولت ،شعبان

 ،فلسـطين  ،نـابلس  ،الوطنية النجاح جامعة ،ماجستير رسالة ،)م1918 - هـ 1337/ 

  .م 2009/ هـ 1430

 غيـر  ماجسـتير  رسالة ،التجاري جنين مركز تأهيل و تخطيط و تطوير إعادة ،رواء ،صوالحة

  .م 2000 ،هـ 1420 ،فلسطين ،نابلس ،النجاح جامعة ،منشورة
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 – 1918 البريطـاني  االحـتالل  فتـرة  خـالل  جنين قضاء في األراضي ملكية ،معين ،اهللا عبد

  . م 2009/  1429 ،فلسطين ،نابلس ،الوطنية النجاح جامعة ،ماجستير رسالة، م1948

 ،ماجستير رسالة ،البريطاني االنتداب إبان نابلس في التعليمية األوضاع ،الفتاح عبد مجد ،عبده

   .م1998/  هـ 1418 ،فلسطين نابلس ،النجاح جامعة

 ماجسـتير  رسالة ،1948 -1922 البريطاني االنتداب ظل في طولكرم في التعليم ،أحمد ،عمار

  . م 2000 ،هـ 1421 ،فلسطين ،نابلس ،الوطنية حالنجا جامعة، منشورة غير

 أنثـرو  دراسـة  حيـاتهم  نمط تغير في أثره و جنين مدينة في البدو استقرار ،ربيع ،عويص

  . م1996/ هـ 1416 ،األردن ،اربد ،اليرموك جامعة ،ماجستير رسالة ،ميدانية بولوجية

 ،القـدس  ،القـدس  جامعة ،ستيرماج رسالة ،العثمانية جنين في السكنية العمارة ،مرفت ،عياش

   .م2000/  هـ1420 ،فلسطين

  الموسوعات :اًثامن

 الموسوعة ،م 1918 – 1800 عشر التاسع القرن في االقتصادي فلسطين تاريخ ،روجر ،أوين

 ،بيـروت  ،الفلسـطينية  الموسوعة هيئة ،1 مج ،مج 6 ،الخاص القسم ،2 ق ،الفلسطينية

  .)598 – 549ص( ،1984/  هـ 1404 ،1 ط ،لبنان

 ،الفلسـطينية  التحرير منظمة ،الثقافة دائرة ،الفلسطينية المدن موسوعة ،جنين ،حرب ،حنيطي

  .)181 – 151ص( ،م 1990/  هـ 1410 ،1 ط ،سوريا ،دمشق

  ت د، ،1 ،ط ،م.د ،2 ق ،الفلسطيني الفلكلور موسوعة ،نمر ،سرحان

 الموسـوعة  ،الحديث العصر بداية حتى اإلسالمي الفتح من فلسطين في التعليم ،كامل ،العسلي

 ،لبنان ،بيروت ،الفلسطينية الموسوعة هيئة ،مج 6، الخاصة الدراسات ،2 ق ،الفلسطينية

  . )34 -5 ص( ،م 1984/  هـ 1404 ،1 ط
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 ،1 ط ،سـوريا  ،دمشـق  ،الفلسطينية الموسوعة هيئة ،مج 4،العام القسم ،الفلسطينية الموسوعة

  .م1984/ هـ 1404

  ابالتالمق :تاسعاً

  .م15/3/2011 بتاريخ ارشيد آل أمالك على القائم ،ارشيد ذيب الحاج مصطفى سعادة مع مقابلة

  . م9/5/2011 صير من سنة 88 ،ارشيد محمد حافظ محمد السيد مع مقابلة

   .م20/10/2011 بتاريخ مسلية قرية من معمر سنة 85، هوبري عايش محمد نمر مع مقابلة

  . م20/10/2011 بتاريخ مسلية قرية من معمر ،سنة ،79 عيمن أبو حسن أمين مع مقابلة

  . م22/10/2011 بتاريخ جنين في تراثية مالبس خياط ،عاما70ً ،زحالقة محمد محمود مع مقابلة
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  المالحق
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  1القاهرة ومصر وطرابلس الشام واليات على والياً الجزار باشا أحمد تعيين فرمان) 1( ملحق

  

                                           
 .366 ص ،م 1798/  هـ 1213 شعبان 8 ،6 نابلس )ش س،( 1
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 ضريبة لجمع العظم باشا اهللا عبد الوالي دورة بموعد جنين متسلم لميع فرمان) 2( ملحق

  1الميري

  

                                           
  .366 ص ،م 1800/  هـ 1215 شوال 7 ،6 نابلس )ش س،( 1



 189

  1وجنين نابلس مدينتي على شرعياً نائباً البسطامي حامد تعيين مرسوم) 3( ملحق

  

                                           
 .155 ص ،م 1801/  هـ 1216 رجب 1 ،6 نابلس )ش ،س( 1
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  1وجنين نابلس مدينتي على شرعياً نائباً العلمي أسعد محمد تعيين مرسوم) 4( ملحق

  

                                           
 .162 ص ،م 1801/  هـ 1216 شوال 15 ،6 نابلس )ش ،س( 1



 191

  1نابلس على متسلماً رارج أحمد تعيين مرسوم) 5( ملحق

  

                                           
 .337 ص ،م 1804/  هـ 1219 شعبان 7 ،6 نابلس )ش ،س( 1



 192

 باالستعداد ونابلس جنين متسلم الجرار يوسف يامر العادل باشا سليمان من فرمان) 6( ملحق

  1المرق أبو محمد لقتال

  

                                           
 .330 ص ،م 1805/  هـ 1220 األول ربيع 21 ،6 نابلس )ش ،س( 1



 193

  1نابلس على متسلماً جرار يوسف تعيين مرسوم) 7( ملحق

  

                                           
 .305 ص ،م 1805/  هـ 1220 األول ربيع 4 ،6 نابلس )ش ،س( 1



 194

  1الرجال لحى حلق ويحرم الصلوات بإقامة الناس يأمر فرمان) 8( ملحق

  

                                           
 .332 ص ،م 1807/  هـ 1222 القعدة ذي 17 ،6 نابلس )ش ،س( 1
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 للشيخ عرابة قرية إيراردات جميع باشا صالح الشام والي بمنح يقضي فرمان نص) 9( قملح

  1الهادي عبد حسين

  

                                           
 .351 ص ،م 1826/  هـ 1243 اآلخرة جمادى27 ،8 نابلس )ش ،س( 1
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  1الزينة في والفضة الذهب استخدام بمنع فرمان) 10( ملحق

  

                                           
 .155 ص ،م 1801/  هـ 1216 رجب 1 ،6 نابلس )ش ،س( 1
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  1نابلس على متسلماً جرار اهللا عبد تعيين مرسوم) 11( ملحق

  

                                           
 .343 ص ،م1828/  هـ 1244 القعدة ذو 22 ،8 نابلس )ش س،( 1
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  1وجنين نابلس مدينتي على ياًشرع نائباً الخماش مصطفى تعيين مرسوم) 12( ملحق

  

                                           
 .259 ص ،م 1824/  هـ 1240 األول ربيع 21 ،8 نابلس )ش س،( 1
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  1الخزندار باشا اهللا عبد حكم تحت صيدا والية إلى جنين لواء تبعية) 13( ملحق

  

  

                                           
 .275 ص ،م 1830/  هـ 1246 األول ربيع 21 ،8 نابلس )ش س،( 1
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  1 نابلس على متسلماً جرار يوسف إبقاء مرسوم) 14( ملحق

  

  

                                           
  .275 ص ،م 1830/  هـ 1246 األول ربيع 21 ،8 نابلس )ش س،( 1
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The Administrative, Economic and social life in Jenien district between 
1799-1831AD /1214-1247 

By 
Hala Idrees Mostafa Ibraheem 

Supervised by 
Prof. Nezam Al- Abbasi 

Abstract 

During the starting years of the 19th century Jenien district got great 

importance as a result of the effective role that the residents of the district 

had played in fighting the French forces that were moving towards Acre to 

occupy great Syria after the occupation of Egypt headed by Napoleon 

Bonaparte. People were very consolidate in the face of this eminent danger, 

and their consolidation was based on the idea that their enemy is atheist and 

foreigner who must be stopped. This spirit was enriched by a series of 

“Fatwa’s” and Sultani decrees that called for jihad. Sheikh Al- Islam and 

the “Wali” of Acre (Ahmed Basha Al Jazar) passed these rules to the heads 

of Jerusalem Nablus and Jenien districts.  

The period of this study Jenien district included lands that starts from 

the east between Biesan’s hollow- in the south of Tabarya lake- and Al- 

Fara’a valley, and in the north it includes lands that are below a line that is 

drawn between Tabarya lake passing through Ibn- Amer plain in the south 

of Nazareth city till the western north near Haifa that is located in the 

coastal plain then moving from Haifa with the coast to the influx of 

Iskenderun river will form the western borders of the district it’s southern 

borders are formed by the line that moves from al Fara’a valley in the east 

passing from a number of villages such as Aseera Al Shamalya, Yaseed, 



 c

Talooza, Tamoon, Tubaas, Dair Al- Gusoon, and Silat Al- Daher. Then 

moving again with Al- Iskenderun.  

The district was named after it’s administrative center; namely 

Jenien city which was established on the ruins of the Canaanite Arabian 

city “Ain Ganeem” which means orchards’ springs. This city was 

mentioned in the Assyrian and Babylonian resources under the name of 

“Ain Ganiem”. Byzantines mentioned it by the name of “ Gina”. in the AD 

17Th century the city was ruled by Muslims and then it was called 

“jeeneen” then the name was altered to be finally “ Jenien”.  

Administrationaly the district was dependant to Damascus “ wilaya” 

during most of the period of the study while in certain times the district was 

moving from the power of Damascus “ wilaya” to be part of acre “ wilaya”; 

especially in the reigns of strong “walis”, such as (Ahmed Bash Al- Gazar), 

(Sulaiman Basha Al- Adel) and (Abdullah Basha Al- Khazendar); because 

they used their power to take the district from the rule of Damascus 

“walis”.  

Juridically the district followed the “sharie” judge of Nablus city 

who chooses a vice judge in Jenien city who has the authority of the 

“sharie” judge to solve the problems and settle the quarrels between people. 

But people used to refer in the first place to their “ sheikhs” to settle their 

quarrels, because they feel most of the time that it is difficult to go to the 

court. 

Socially the district contained a great number of families, and 

tribalism had a great influence on the social life during the period of this 
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research as a result of the absence of official authority. This research will 

focus on the families that had a special and important role in the political 

arena. It will focus also on the families that kept administrative and military 

positions exclusive on it’s members. In addition to controlling massive 

possessions; in contrary to other families. These families are: Jarar family, 

Abdel Hadi family, Irsheid family. These families also played a great role 

in defending the country in the face of the French campaign that was 

heading towards Acre. As a result these families got great position in the 

eyes of the ottoman authority which granted them great titles. 

These strong families were competing over the leadership of the 

district; specially Jarar family, and Abdel Hadi family. The power of these 

families extended to the extent that they were also competing strong 

families especially Tooqan family over the rule of Nablus mountain. These 

families got the position of “ motasalimya” –head– of Nablus during the 

rule of sheikh Yousef Al- Jarar and his sons Ahmed and Abdullah. This 

caused very fierce wars between the two families which concluded in the 

weakening of Jarar family and strengthening Abdel Hadi family specially 

after Jarar family was defeated when Abullah Basha Al- khazendar 

attacked Sanoor the capital of Jarar family and destroyed it’s castle in 1831 

AD /1247AH. This high position of Jarar family got strengthened by the 

situation of this family towards the Egyptian military campaign especially 

when it supported it’s competitor Abdel Hadi family and its leader Husain 

Abdel Hadi, who was a supporter of the new rule. All this lead to 

strengthening the family at the expense of other families.  



 e

Agriculture was the main economic resource in the district, because 

it possesses wide plains such as marg (plain) of Ibn Amer which is the most 

important intrinsic plain in Palestine, in addition to Arraba plain and 

Sanoor plain. The farmers in the district planted many crops such as olive 

trees(the main product in the area) , serials and various kinds of vegetables. 

Jarrar family, Abdel hadi family and Irshied family controlled wide spaces 

of the agricultural lands in the district. They distributed the lands among 

the peasants to farm the lands in exchange of one third or one fourth of the 

crops, or in the shape of warranty.  

Those peasants were supposed to look after the land and pay taxes to 

the government. Farmers used to raise many kinds of animals specially 

camels to use it as a means transportation; in addition to ovine and bovine 

animals and they used to take their herds to surrounding pastures in the 

near mountains. 

Agriculture in that period suffered of many problems such as: 

poverty, draught, and the radical changes of raining rates from one year to 

another, diseases, locust attacks, bedouin attacks, fierce wars that the 

district witnessed which lead to the destruction of agriculture and resulted 

in spreading defamation among the residents.  

During the period of the research Jenien district didn’t know a 

developed kind of industry. People only had simple crafts and careers such 

as black smith, carpentry, pottery, and other simple crafts. In terms of 

commerce, the district had a very special location, because the main road 

connecting great Syria with Egypt- that crosses Nablus, Jerusalem and 
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Gaza- passes through the lands of the district; as a result residents of the 

district invested this road to market their products in the surrounding cities 

especially Nablus. 

Socially the district constituted of two main classes landlords class, 

which included a limited number of people who controlled a wide space of 

lands in the shape of Fiefs. They invested these lands by distributing it 

among peasants who will farm it in return of a part that is agreed upon and 

to pay it’s taxes to the government. The second class is peasants class, they 

are the great majority of population.  

Residents had very strong relations that are based on family, tribe 

and village. they often had quarrels with competitor families over district’s 

lands and water resources and important administrative positions. But these 

families always got united to face extrinsic danger; for example they 

cooperated in spite of all their quarrels to face the attacks of Napoleon 

Bonaparte. The residents of the area of the research had many of good 

traditions and conventions, such as hostage, help those in need, cooperation 

in catastrophes, and helping each other to finish their works especially 

farming chores. Any one of them would help his relatives and neighbors 

without waiting for any return. Women in that period were very mannered 

and polite in their clothes; because they followed the society traditions and 

the Islamic conventions. The clothes of those women were very simple 

with little decorations, because they did not have enough time to embroider 

or decorate their clothes, as they spent all their times working in fields. 
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They used simple make up such as kohl (eye liner), henna and they wore 

some golden and silvery accessories.  

Men wore different kinds of clothes according to their political or 

social status or their administrational and scientific positions. In general 

their clothes are not different from people’s clothes in the surrounding 

places. Peasants wore simple and dark clothes that enable them to move 

easily.  

The area of the study had very poor health and education system. 

Because the ottoman government neglected such issues considering itself a 

military country in the first place, and considering these things as out of it’s 

duties. The education in the district was a religious one, as students went to 

“ kattateeb” which were established In mosques or in separate places near 

them. The curriculum focused in the principles of reading and writing and 

calculating. The shieks focused on making their students recite holly Quran 

and memorize it. Finally students graduate from these “ kattateeb” after 

completing their study of the whole holy Quran. They used to make a 

graduation party differs according to the social and economic situation of 

the family.  

Hygienically, people were exposed to many diseases from time to 

time such as Malaria. Patients often consulted local doctors, and their 

prescriptions were based on medical herbs such as Chamomile, thyme and 

Siege, in addition to Cupping. Also they used to cure some diseases by 

Mascots and beads, especially the blue ones to prevent envy. 




