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  الشكر والتقدير

  الحمد هللا أوًال وأخيراً 

أتوجه بالشكر والتقدير إلى الدكتور أمين مسعود أبو بكر، الذي ساعدني في إتمام هذه        

  .الرسالة من خالل مالحظاته وتوجيهاته وتصويباته

الدكتور جمال جودة والدكتور عدنان ملحم كما أشكر أساتذتي المحترمين في قسم التاريخ       

  .والدكتور عامر القبج على نصائحهم وتوجيهاتهم وآراءهم التي أفدت منها في إعداد أطروحتي

: وأشكر أيضًا جميع األخوة المحترمين العاملين في مكتبة جامعة النجاح الوطنية وأُخص بالذكر   

يد أبو يونس، وأشكر أيضًا جميع األخوة العاملين عبد اهللا نصر، وفايز سلوم، وليلى البيطار، ووح

في مكتبة بلدية نابلس واُخص بالذكر سهير عثمان، وفاتن سلهب، ومعين أبو غزال، وال أنسى 

ايمان، وجميلة، وسامر، وسمر، ولطفيه، وميسون على مساعدتهم لي خالل رحلة إعداد : أيضاً 

  . األطروحة

تاذ خالد عبد الخالق على مساعدته في ضبط وقياس خارطة أتقدم بالشكر الجزيل أيضًا لألس    

على الضبط والتدقيق اللغوي للرسالة، وأخي األستاذ هشام، وابن  منطقة، وللدكتور أحمد راضيال

  .خالي األستاذ سامح جمال على ضبط وتدقيق الملخص باللغة االنجليزية

الخاصة واإلطالع عليها وفي الجوالت أشكر أيضًا كل أولئك الذي ساعدوني في إتاحة األوراق     

الحاج راضي لطفي درويش : األخ حمزة أسامة خضر ديرية، ومن بيتا: الميدانية من عقربا

السيد مطيع مصطفى : العديلي، واألخوين مصطفى وٕاحسان رزق حسن العديلي، ومن بيت فوريك

الحاج نايف احمد  :أحمد حج محمد، وزميلي األستاذ ياسر عارف نمر حج محمد، ومن أوصرين

  .سعيد العديلي
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 –م 1799/ هـ 1336 -هـ 1214(الحياة االقتصادية واالجتماعية في منطقة مشاريق نابلس 
  ) م1918
  إعداد

  غسان محمد عبد الحليم دويكات
  إشراف

  أمين مسعود أبو بكر .د

  الملخص

ريــق تقــع المشــاريق فــي أقصــى جنــوب شــرق لــواء نــابلس، وســميت كــذلك لوقوعهــا شــرقي الط        

الذي يربط نابلس بالقدس، وتشكل أطرافها الغربية جزءًا من المرتفعات الجبلية الوسطى في فلسـطين 

في حين ُتطل أطرافها الشرقية على األغوار، مما جعلها تتأثر بنمطين مختلفـين للمنـاخ، وقـد شـكلت 

. جانـب الينـابيع األمطار مصدرًا للميـاه جمعهـا السـكان فـي آبـار حفروهـا خصيصـًا واعتنـوا بهـا، إلـى

فيمــا ُصــنفت التجمعــات الســكنية تحــت ثــالث مســميات قــرى رئيســة، قــرى ناشــئة، ِخــَرب مأهولــة أو 

  .كانت كذلك

فتــرة اإلقطــاع، والحكــم المصــري، والفتــرة  كيالت إداريــة هــي،ُوضــعت المنطقــة ضــمن ثــالث تشــ      

طـوال فتـرة الدراسـة وتـولى اإلدارة  االنتقالية والحكم المركزي، وفي حين أن تبعيتها بقيت للـواء نـابلس

فيها أساسا عائلتي العـديلي وحـج محمـد مـع تغيـرات بسـيطة حصـلت زمـن المصـريين، وظهـور نظـام 

وقـــد ُأنيطـــت مســـؤولية األمـــن رســـميًا بالضـــابطية، وفـــي حـــين كـــان لهيئـــة االختياريـــة . المختـــرة الحقـــاً 

ل العاديـة، وضـمن مـا ُيعـرف القضـاء والمخاتير في القرى دور مهم في ضبط األمور بها فـي األحـوا

  .العشائري، وتبعت المنطقة قضائيًا لنابلس

فقــد ُوجــد التيمــارات، والزعامــات، والســباهية، وااللتــزام، : تعـددت أشــكال ملكيــة األرض وأنواعهــا      

وقـد زرع السـكان شـجرة الزيتـون . والملكيات الفردية الخاصة واألميرية، والمشـاع، والوقـف، والمسـاجد

أساسًا والتي رافقها صناعة عصر الزيتون واستخراج الزيت والجفت ووُجدت معاصر الزيـت المسـماة 

كمــا حـاز الســكان . فــي كـل قريــة، إلـى جانـب الحبــوب والخضـروات وبعــض أنـواع الفواكـه" َبـد"محليـًا 

بعـض على الحيوانات العاملة كقـوة عمـل رئيسـة، والمواشـي التـي اسـتفادوا مـن منتجاتهـا، إلـى جانـب 



ش 

الصــناعات التقليديــة البســيطة، كصــناعة الُحصــر، والجبنــة، وِحــَرف النجــارة، والقصــابة، والعمــل فــي 

فيما راج أنواع عديدة للمكاييل والمقاييس مثل الصـاع، والرطـل، والقنطـار، والطبـة، والفـردة، . التجارة

الميـــري، والُعشــــر،  فــــي حـــين دفــــع الســـكان ضــــرائب. والقـــدم، والمتــــر، والقيـــراط، والحــــاكورة، والـــذراع

والويركــو، فقــد راج تــداول عمــالت عثمانيــة كــالقرش، والليــرة، والمجيــدي، والبــارة، وأجنبيــة خصوصــًا 

الفرنســية واالنجليزيــة، وقــد رافقهــا مشــاكل كــإختالف قيمتهــا وأســعارها بالنســبة للعمــالت األخــرى مــن 

  .وقت ألخر، وتعدد أصنافها بين صاغ وِشرك

حارات، كـل حـارة سـكنتها حمولـة واحـدة أو أكثـر ممـن تجمعهـم عالقـة القرابـة تكونت القرية من      

أو النسب، وقد خضعت القرى لإلداريين المحليين مثل مصـطفى العـديلي وابنـه عمـر، ومركـزهم بيتـا 

فــي ربــع جــالود، وأحمــد الجبــر صــر المنصــور، وٕابــراهيم خضــر وأوصــرين، وآل حمــزه فــي عقربــا، ونا

ســادت عــادات وتقاليــد فــي المنطقــة مثــل تــزويج البنــت شــفهيًا بــين أوليــاء  وقــد. ومركــزه بيــت فوريــك

األمور وهي ما زالت قاصرة، وكـان مبلـغ المهـر ُيحـدد غالبـًا بـالقرش مـع بيـان المعجـل والمؤجـل منـه 

ولـي الفتــاه، وقــد بلـغ معــدل المهـور منــذ النصـف الثــاني للقــرن  –المعجـل خصوصــًا  –وكـان يقبضــه 

عدم وجود مسكن : قرشًا، فيما وقعت حاالت طالق بسبب) 2518.5(ية الفترة التاسع عشر إلى نها

أو الـــزواج بـــأخرى أو المـــرض أو الخالفـــات الزوجيـــة، فقـــد تـــم الطـــالق كثيـــرًا علـــى شـــكل صـــفقة تبـــرأ 

  .الزوجة طليقها من حقوقها مقابل طالقها

يــدي مــن حجــارة أو اســتخدم فيهــا كــل مــا تقــع عليــه األ" طوشــة"وقعــت شــجارات ُتســمى محليــًا      

قالوشــة أو غيرهــا، وفــي حــاالت القتــل المعــروف فيهــا القاتــل، عوقــب باإلعــدام، فــي حــين تــم الصــلح 

وفيمـا ُوجـد أن معـدل عـدد أفـراد . ودفع الدية في حاالت القتل الغير مؤكد فيها القاتل أو القتل الخطأ

كمـــا كـــان التعلـــيم . لشـــؤون البيـــت ، واألدوات الالزمـــة فقـــط، فقـــد ضـــم البيـــت أثاثـــًا بســـيطاً )6(األســرة 

بالمدارس محدودًا وغير مرغوب فيه مقارنة بتعليم الكتاتيب بالمسجد، وهو بجميع األحوال ال يتعدى 

تعلـــيم القـــراءة والكتابـــة، والحـــال نفســـه ينطبـــق علـــى األحـــوال الصـــحية، إذ رفـــض كثيـــر مـــن الســـكان 

وجـاع بإسـتخدام األعشـاب الطبيعـة، إلـى التعاطي بالطب الرسمي في البداية، وعولجت كثيـر مـن األ

  .جانب الطب االعتقادي الشعبي المستند إلى معتقدات ينافي بعضها الدين



 1

  المقدمة

الحكــم  خــاللمــام بالتــاريخ المحلــي فــي فلســطين وتحوالتــه االقتصــادية واالجتماعيــة بــدأ االهت       

االجتماعيـــة التـــي واالقتصـــادية و ويرجـــع ذلـــك للتطـــورات السياســـة  قبـــل نحـــو أربعـــة عقـــود، العثمـــاني،

واكبت مسيرة تاريخ فلسطين منذ إنطالق المشروع االستعماري على أراضيها في النصف الثاني مـن 

الـــذي دفــــع البـــاحثين العــــرب  األمــــرهـــو و  م،1948الـــذي وصــــل ذروتـــه عــــام و القـــرن التاســـع عشــــر 

العوامـل الفاعلـة عـن  لكشـفاوذلك بهـدف  للتاريخ المحلي، األولىالبحث عن الجذور  إلى واألجانب

واقتصـادية  مـن تحـوالت سياسـة رافقهـاوالدولية وما  واإلقليميةالمحلية  األصعدةعلى كافة  في تكوينه

  .قائمة حتى يومنا هذا آثارهااجتماعية ال تزال و 

المصــادر  فقـد نـدرت ،فـي ظـل الدولـة العثمانيــةنشــاط الثقـافي فـي فلســطين فـي ضـوء تراجـع ال       

ـــذ األمـــر التـــاريخ المحلـــي، فـــي الكشـــف عـــن إليهـــاة التقليديـــة التـــي يمكـــن الركـــون التاريخيـــ ي دفـــع ال

االعتماد عليها في استجالء المرجوة و  باألهدافة على الوفاء عن مصادر أولية قادر  الباحثين للبحث

تعـود فوظـة فـي خـزائن المحـاكم الشـرعية و تاريخها المحلي فوجدوا في سجالت المحاكم الشـرعية المح

لـــم ُيكتـــب  موضـــوعيًا للكتابـــة التاريخيـــة لكونـــه مصـــدراً الحكـــم العثمـــاني مصـــدرًا  بـــدايات إلـــىأقـــدمها 

  .، وانما لخدمة الدين والدنياألغراض التاريخ

شأنها في ذلك بقية  نتيجة لغزارة المحتوى الذي تشتمل علية سجالت محكمة نابلس الشرعية،       

عوبة اإلحاطة بجميع مقاطعات لواء نابلس فقد تم اختيار صو  السجالت التي تم كشفها في فلسطين،

لدراســتها فــي حقبــة تاريخيــة مــن حملــة نــابليون علــى مقاطعــة مشــاريق نــابلس كوحــدة جغرافيــة محــددة 

رحيــل الحكــم ، الــى م1799مدينــة عكــا عــام  األطــراف الغربيــة للــواء نــابلس باتجــاه احتاللهــاالشــام و 

التي ال تزال تفتقر إلى تفاصيل الحياة اليومية للمنطقة و على بهدف الوقوف  م،1918العثماني عام 

الدراســات الفلســطينية حــول المكتبــة العربيــة و  دراســة أكاديميــة جــادة تعمــل علــى ســد الفــراغ القــائم فــي

  .المنطقة
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تجمعاتهــــا و  تســــميتها،موقعهــــا و ، و لمنطقــــةا ةجغرافيــــ :هــــدفت  الدراســــة إلــــى توضــــيح وتحديــــد      

تصـادية كما عمدت الدراسـة إلـى توضـيح الجوانـب االق. اإلداري وتشكيلها وتبعيتها جهازهاو  السكنية،

الجوانـــب االجتماعيـــة  كمـــا أظهـــرت. النشـــاط االقتصـــادي بكـــل تفاصـــيلهو  بمــا يتعلـــق بحيـــازة األرض،

  .الصحةوجوانب التعليم و  الحكام المحليون،و  العالقات بين السكان،كالعائالت و 

خمسـة فصـول  إلـىعـرض المحتـوى فقـد ُقسـمت الدراسـة المرجـوة و  دافاألهـوفي سـبيل تحقيـق       

 فـــي مقـــدمتها ســـجالت المحكمـــة الشـــرعية،و  المراجـــع،المصـــادر و  عـــدد مـــناألول لعـــرض ُخصـــص 

وهـي مصـدر غنـي ومهـم جـدا وان لـم  ،المحليـين اإلدارةالخاصة التي تعود لـبعض رجـاالت  األوراقو 

عتمـاد علـى مصـادر باإلضافة لهـا تـم اال جالت المحكمة،سفي تتسم بالتوسع والتنوع كما هو الحال 

المقـابالت والصور الفوتوغرافية و ، يةُيضاف لها الجوالت الميدان مراجع ذات العالقة،أولية مطبوعة و 

  .الشخصية

موقعهـــا بالنســـبة للـــواء و  ،وتســـميتها المنطقـــة جغرافيـــةتحديـــد لتوضـــيح و ُكـــرس الفصـــل الثـــاني         

وتضاريســها المحليــة ومناخهــا ومــدى تــأثير ذلــك علــى  ،التقانــة الحديثــةاســتخدام ومســاحتها ب نــابلس،

، نظـرًا لـدورها المركـزي فـي حيـاتهم عليهـا السـكان ةحافظـم يـةكيفميـاه و مصـادر الو  السكان،األرض و 

ترتيبهــا فــي وتطـرق أيضــًا إلــى كشــف وضــبط عــدد التجمعــات السـكنية وتصــنيفها إلــى ثــالث أشــكال و 

  .طقةخارطة جديدة للمن

 إلــىكمــا عمــد  ،تهــاوتبعي ة وتشــكيل المنطقــة اإلداري كناحيــةتطــرق الفصــل الثالــث إلــى اإلدار        

ودور التحـزب  ،عـن حالـة األمـن كما تحدث. على مستوى الناحية والقرى التعريف بالجهاز اإلداري،

ن القضــاء تحــدث عــو . الــة انعــدام األمــن فــي بعــض الفتــراتالعصــبية فــي رســم حو  ،يــةاليمنللقيســية و 

  .رجال الحكم في القضاء بين السكانودور الُعرف العشائري و  الذي تبع رسميًا لنابلس،

فــــذكر تصــــنيفات األرض وملكياتهــــا  ُأفــــرد الفصــــل الرابــــع للحــــديث عــــن الحيــــاة االقتصــــادية،        

التراجــع العوامــل التــي أدت للتوســع أو وأهــم المحاصــيل المزروعــة و  االســتفادة منهــا،وكيفيــة حيازتهــا و 

أي مــدى شـــكلت قــوة عمــل رئيســة ومصـــدر  إلــىبــّين وتحــدث أيضــًا عـــن الحيوانــات و  فــي زراعتهــا،
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 المهن التـي سـادت فـي المنطقـة إلـى جانـب نشـاط التجـارة،ويعرفنا أيضًا على بعض الِحَرف و  إنتاج،

الســـكان ذكر الضـــرائب التـــي دفعهـــا كمـــا يـــ. بينهـــا الفـــروقوالمكاييـــل والمقـــاييس الدارجـــة ومســـمياتها و 

أهـم و أسـعارها بالنسـبة للعمـالت األخـرى أنـواع العمـالت الدارجـة و و  دفعهـا،ها وطريقة جمعها و أصنافو 

  .مشاكلها

كيفية وتحدث عن الحكام المحليين و  األلقاب،والعائالت و  ائللخامس أسماء الحمأورد الفصل ا      

كمـا أورد العالقـات . حيـاتهم ف بعض الجوانـب الشخصـية فـيكشو  دورهم،ومكانتهم و  توليهم اإلدارة،

حالــة  إلــىوتطــرق  الوجدانيــة،و  بعــض الجوانــب الثقافيــةو  ،ومســتوى المعيشــة بــين الســكان وعــاداتهم،

  .الحالة الصحية في المنطقةو  ،المدارسالتعليم و 

تبقى هذه الدراسة عمل تدريبي كانت غايته الكشف عن التاريخ المحلي لمنطقـة المشـاريق وفقـًا      

البحث التاريخي، فإن سايرت الصواب وحققت غاياتهـا المرجـوة فـذلك بفضـل اهللا تعـالى، ثـم لمنهجية 

بتوجيهات وٕارشـادات المشـرف الـدكتور أمـين أبـو بكـر، وٕان خالهـا بعـض الـنقص والهفـوات فـذلك بمـا 

 . صنعت أيدينا، آمًال أن أوفق في تصويبها ووضعها جادة الصواب بفضل توجيهات لجنة المناقشة
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  األولالفصل 
  دراسة في المصادر

، دت الدراســـة علـــى عـــدد مـــن المصـــادر والمراجـــع التـــي تختلـــف فـــي الشـــكل والمضـــموناعتمـــ       

  -:وعلى عدد من البرمجيات الحاسوبية لعرض المادة، وهي على النحو التالي

ــــابلس .1 ، والمقصــــود ح الوطنيــــةالمحفوظــــة فــــي جامعــــة النجــــا ســــجالت المحكمــــة الشــــرعية فــــي ن

 ،)JPEG(هـي نسـخة الكترونيـة بصـيغة و التي تغطي الفتـرة الزمنيـة للدراسـة، ) 50 – 6(السجالت 

 ثقافيـــــةو  ،4سياســـــيةو  ،3اجتماعيـــــةو  ،2اقتصـــــاديةو  ،1تمتـــــاز بأنهـــــا شـــــاملة تحـــــوي معلومـــــات إداريـــــةو 

 الموضـوعية،كما تميزت السـجالت بالحياديـة و  ،9عسكريةو  ،8قانونيةو  ،7صحيةو  ،6دينيةو  ،5تعليمية

الدولة من خالل الفصل بين الناس وفقًا للمذهب ين و ٕانما لخدمة الدغراض التأريخ و فهي لم ُتكتب أل

وتســجيل  ،10البــت فيهــاا المــاكن بعيــدة لتســجيل القضــايا و الحنفــي لتحقيــق العــدل فكانــت ترســل كاتبهــ

الشــراء بأنواعهــا األوامــر الســلطانية والفرمانــات وتعليمــات الدولــة والمتصــرفين والحجــج وعقــود البيــع و 

  .11فةكا

كمــا تســاعدنا الســجالت  مباشــرة،و  صــريحة،و  تميــزت الســجالت أيضــا بكونهــا بســيطة اللغــة،        

علـى العمـل بـالمنهج  -عرضًا أحيانًا  –من خالل التفاصيل الدقيقة التي توردها في سياق الدعاوي 

ب لغـــة الكاتـــوهـــي إن عكســـت ثقافـــة و  ،12عديـــدة ومواضـــيع االســـتقرائي والتحليلـــي الســـتكمال صـــور

                                                           

 .374م، ص1823/هـ1239صفر  21، 8نابلس 1
 .92م، ص1861/هـ1278محرم  18أ، 13نابلس 2
 .340م، ص1898/هـ1316جمادى ثاني  12، 35نابلس 3
 .209م، ص1914/هـ1333ربيع ثاني  1، 47نابلس 4
 .363م، ص1825/هـ1241، 8نابلس 5
 .294م، ص1899/هـ1317محرم  8، 35نابلس 6
 .267م، ص1900/هـ1318ذو القعدة  1، 36نابلس 7
 .142م، ص1917/هـ1336ل شوا 25، 50نابلس. 178م، ص1891/هـ1309صفر  15أ، 29نابلس 8
 .72م، ص1851/هـ1268ربيع ثاني  28، 12نابلس 9

 .330م، ص1898/هـ1316ذو الحجة  24، 35نابلس 10
 .279م، ص1884/هـ1302صفر  7، 25نابلس. 122م، ص1854/هـ1271جمادى أول  25، 12نابلس 11
 .52م، ص1865/هـ1282رجب  17، 14نابلس 12
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أخطاءهـا و وِصـغر حجـم الخـط،  فأحيانًا نجـد صـعوبة فـي قـراءة بعـض الحجـج لـرداءة خطهـا، نفسه،

، في حـين أن اللغـة الرسـمية للسـجالت هـي العربيـة فقـد ُوجـد ُحجـج ُكتبـت باللغـة التركيـة 13اإلمالئية

  .بالحروف العربية

قد ُوجـد منهـا دفـاتر وأجـزاء و  الحديث هنا عن تلك التي تعود للعهد العثماني،و  األوراق الخاصة،. 2

م وهـي تخـص بعـض 1824/هــ1240العام  إلىأقدمها أوراق متنوعة مبعثرة يعود تاريخ من دفاتر و 

 ســـالمة قاســـم اليـــونس،و  حمـــد، أبـــوحمـــاد و  دار خـــاطر، :أربـــاب األمـــوال مثـــلالمخـــاتير و اإلداريـــين و 

هـي و  شـهاب، أبـوحسـين حمـاد و  عبـد الـرحمن الخـاطر،و  ،األحمـدعبد الرحمن و  اللقايا، أبوسليمان و 

غم من صـعوبة بالر و  ،من عقربا جامعي األوراق القديمةأحد هواة و  ،ديريهبحوزة حمزة أسامة خضر 

أمـــا  يمكـــن القـــول أن حالتهـــا العامـــة جيـــدة جـــدًا مـــن حيـــث الشـــكل،إال أنـــه  ،قـــراءة بعـــض صـــفحاتها

ة خصوصـًا أراضــي يـمباشـر لكثيــر مـن المعلومـات ذات الصــفة المحلمضـمونها فهـو مصــدر غنـي و 

 بيــــت فوريــــك مــــن حيــــث أســــماءها المحليــــةو  يــــانونو  عورتــــا :عقربــــا وبعــــض القــــرى المحيطــــة مثــــل

أســـماء و  طريقـــة انتقالهـــا مـــن شـــخص ألخـــر،و  ،معالمهـــا البـــارزةو  جغرافيتهـــا،و  حـــدودها،و  ،المعروفـــة

  .14الشراءعقود البيع و و  عقود السلم،و  العمالت الدارجة محليًا،و  العائالت،

دفتـران يخصـان  مـاوه م،1832/هــ1248ا ُوجد أوراق خاصة فـي بيتـا يعـود تاريخهـا للعـام كم      

بحـوزة  جميعـاً  هيو  دفتر ثالث يخص مصطفى الحمد نصر العديلي،و  حمدان محمد نصر العديلي،

تشـمل  ُوجد أيضا أوراق متفرقة في اوصرين،و  ،15راضي لطفي درويش حمدان محمد نصر العديلي

ٕان كانــت قليلــة و وهــي  ،بــين عــدد مــن ســكان القريــة بئــر مــاءو حصــص أراضــي شــراء تســجيل مبيــع و 

                                                           

 .26م، ص1798/هـ1213، 6نابلس 13
حماد ابو . م1870/هـ1287ذو القعدة  31حماد ابو شهاب، عقربا، . م1824/هـ1240وراق خاصة، دار خاطر، عقربا، أ 14

سليمان ابو اللقايا، عقربا، . م1869/هـ1286سالمة اليونس، عقربا، ربيع أول . م1886/هـ1304صفر  14حمد، عقربا، 
 5عبد الرحمن الخاطر، عقربا، . م1914/هـ1333حرم م 18عبد الرحمن األحمد، عقربا، . م1911/هـ1330محرم  15

 .م1868/هـ1285شعبان 
 . م1877/هـ1294مصطفى العديلي، بيتا، . م1832/هـ1248أوراق خاصة، حمدان العديلي، بيتا،  15
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العملة و  حدودها،ائالت وبعض األراضي في أوصرين و ألسماء الع مهماً  مصدرًا أوليا ، إال أنهاالعدد

  .16هي بحوزة نايف احمد سعيد مفلح العديليو  الرائجة،

بيتـا أن لغـة الكتابـة يشـوبها أخطـاء و  وراق الخاصة الموجودة فـي عقربـاُيالحظ بوضوح في األ      

 هـي دون تـرقيم،و  لكاتبهـا، الضـعيف مقـدار التعلـيموضـعف بالصـياغة تعكـس درجـة و  إمالئية كثيرة،

ففـــي أغلبهـــا يـــتم ذكـــر المكـــان  دون ان يحـــول ذلـــك مـــن ايصـــال الموضـــوع بوضـــوح تـــام للقـــاريء،

  .17سجيل من أجل حفظ الحقوقالهدف منها التو  هي صريحة مباشرة،و  أطراف الموضوع،و  الزمان،و 

وتكمـن أهميـة هـذا  م،1879/هــ1297 إلـى جد دفتر خاص ألحمد جبر الصباح يعود تاريخهوُ      

كمــا أنــة يتضــمن  بالتــالي يحمــل الصــفة الرســمية،عــود ألحــد اإلداريــين فــي المنطقــة و نــه يأالــدفتر فــي 

وأسماء ، احمد جبرعة لمنطقة نفوذ القرى التابو  ،ملة فيما يتعلق بضريبة األعشار ومقدارهابيانات كا

والمالحظــات التــي  كفــالء لهــذه الضــريبة فــي القــرى،متعهــدين و مــن  األشــخاص الــذين يتعامــل معهــم

والمنـاطق الزراعيـة  أسـماء العـائالت،ب زودنـاكما أنها ت طريقة التعاطي بهذه الضريبة،تبين أسلوب و 

ي عقـود السـلم الُمعطـاة مـن أحمـد جبـر يحـو  كمـا ،التي ُزرعت فيهـا المحاصيلبعض و المشاريق  في

صـــفحاته و . وتـــاريخ اســـتحقاقها وأســـماء أربابهـــا يســـجل الـــديون المســـتحقة ألحمـــد جبـــر،و  للمـــزارعين،

 رضًا من الدفاتر الخاصة األخرى،تفاصيلها المذكورة عأوسع من حيث المادة وِغناها و هو و  مرقمه،

  .18يكحمد جبر حج محمد في بيت فور أوهو بحوزة مطيع مصطفى 

الرسمية الشاملة لجميع واليات وألوية وأقضية  هي الكتب السنويةو : سنويةالسالنامات العثمانية ال. 3

قــد ُأفيــد البحــث مــن جــداول ســالنامات و  ،وســالنامة واليــة ســوريا خصوصــا نــواحي الدولــة العثمانيــة،و 

خصوصــــًا فــــي تطــــور عــــدد  م،1903/هـــــ1321 م،1895/هـــــ1313 م،1870/هـــــ1287 :األعــــوام

 عـدد األسـر فيهـا،لـواء نـابلس، و اإلداريـة لتبعيـة الولة في المنطقة ووضعها اإلداري و التجمعات المأه

  .19العدديتأخذ الطابع اإلحصائي و و  أغلب بياناتها مجدولة،و  موثوقة،و  أنها رسمية،ب تمتازو 
                                                           

م، نايف 19/5/2014مقابلة شخصية، . م1915/هـ1334صفر  2أوراق خاصة، مبعثرة، حجة بيع بئر ماء، أوصرين،  16
 .سنة، أوصرين 85يد مفلح العديلي، أحمد سع

 .م1856/هـ1273رمضان  1أوراق خاصة، حمدان العديلي، بيتا،  17
 .197-1م، ص1879/هـ1297أوراق خاصة، أحمد جبر، بيت فوريك،  18
 .611م، ص1903/هـ1321سالنامة . 619م، ص1895/هـ1313سالنامة . 276م، ص1870/هـ1287سالنامة  19
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مــا  هــي أشــبهو  محفوظــة فــي مكتبــة بلديــة نــابلس،وهــي  العثمــاني مــن العهــدديــة نــابلس أرشــيف بل. 4

وهـي  بعضـها بالعثمانيـة،ُكتب بعضـها باللغـة العربيـة و  هي مرقمة،و  قرارات البلدية،و تكون محاضر 

قد أفيـد البحـث و  لكنها تكتسب أهمية بالغة نظرًا لصفتها الرسمية،و  غير مرتبة وفقًا لتصنيف معين،

ًا الصــــناعات المحليــــة خصوصــــ ،20كتعيــــين النــــواطير ألشــــجار القــــرى منهــــا فــــي عــــدة موضــــوعات،

  .21صناعة الُحصر في قرية عقربا

ـــة كبيـــرة يزخـــر       ـــة الدراســـة، مـــن البيانـــات المتعلقـــة األرشـــيف بكمي نيف هـــذه يمكـــن تصـــ بمنطق

ٕاداريـــة خصوصـــًا فيمـــا يتعلـــق و  ،24عســـكريةو  ،23طائفيـــةو  ،22صـــحية؛ البيانـــات تحـــت عـــدة عنـــاوين

  .غيرها من العناوينو  ،25بتعيين بعض مخاتير قرى المنطقة

ـــ     ـــة نـــابلساتســـاع صـــ وع الموضـــوعات فـــي األرشـــيفيعكـــس تن عالقتهـــا و  وســـلطتها الحيات بلدي

فكان من صالحيتها تغريم المخاتير الممتنعين عن تطعيم األطفال في  ،26بمؤسسة الحكم في اللواء

ة الزمنيــة بــين تحديــد المســافو  ،28ٕاصــدار قــرار بمنــع خــروج األغنــام مــن المنطقــة للخــارجو  ،27قــراهم

  .30منطقتهالس و تسعير اللحوم في نابو  ،29قرى نواحي أخرىبعض قرى المنطقة و 

قــام والــذي  م،1864/هـــ1281الصــادر فــي العــام ومنهــا الدســتور العثمــاني المصــادر المطبوعــة،. 5

 ُيعـد مرجعـاً و  م في جزأين،1883/هـ1301بعة بيروت عام ط بترجمته للعربية نوفل نعمة اهللا نوفل،

يبــدأ ديباجتــه باســتعراض خــط شــريف كلخانــة  يفســرها،ا و قانونيــا يوضــح كثيــر مــن األمــور وينظمهــ

                                                           

 .166م، ص1907/هـ1325، 27/4بلدية 20
 .9م، ص1909/هـ1327، 27/8بلدية 21
 .157م، ص1907/هـ1325، 27/5بلدية 22
 .9م، ص1910/هـ1328، 27/8بلدية 23
 .207م، ص1906/هـ1324، 27/4بلدية 24
 .93م، ص1901/هـ1319، 27/2بلدية 25
 .32، ص3النمر، تاريخ، ج 26
 .7م، ص1907/هـ1325، 27/6بلدية 27
 .142م، ص1907/هـ1325، 27/6بلدية 28
 .10م، ص1901/هـ1319، 27/2بلدية 29
 .242م، ص1906/هـ1324، 27/4بلدية 30
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ُأفيــد البحــث منــه فــي توضــيح القــوانين المتعلقــة وقــد  ،31م1839/هـــ1255شــعبان  26الصــادر فــي 

كما تمت مقارنة الكثير من اإلجراءات على أرض الواقـع فـي منطقـة الدراسـة مـع  بكثير من األمور،

كتاب موسـوعة و  ،32رفة ألي مدى جرى تطبيق القانونمعو  النصوص القانونية الواردة في الدستور،

البحث فـي جغرافيـة  حيث أفاد ،اً في أحد عشر جزء الذي يقع لمصطفى مراد الدباغ، الدنا فلسطينب

يشتمل الذي  كتاب تاريخ والية سليمان باشا العادل،و  ،33قراهاو  وديانها،سهولها وجبالها و و  المنطقة،

الـذي شـغل منصـب رئـيس ُكتـاب  إلبراهيم العورة، الشام،لعلويين و على تاريخ فلسطين ولبنان وبالد ا

ــــــــة صــــــــيدا، ــــــــوان والي ــــــــين األعــــــــوام و  دي ــــــــدة ب ــــــــة الممت ــــــــرة الزمني  –م 1804/هـــــــــ1219يغطــــــــي الفت

بعـــــض  إال أنـــــه يعطينـــــا ٕان تحـــــدث الكتـــــاب عـــــن المســـــتويات العليـــــا لـــــإلدارة،و  م،1818/هــــــ1234

وموقف سـليمان باشـا  حزب كل منهم،و  الفترة، في تلك هاونواحي نابلس المعلومات عن رجاالت لواء

ال يقـل أهميـة عنـه و  ،34مؤيـدي كـل طـرف مـنهمومعارضـي و  من الصراع الدائر بينهم آنـذاك،منهم و 

ـــــان فـــــي عهـــــد األمـــــراء الشـــــهابيين، ـــــاب لبن ـــــى عـــــام  كت ـــــذي يســـــرد بعـــــض حـــــوادث فلســـــطين حت وال

  .لحيدر أحمد الشهابيم، 1835/هـ1251

العروبة من القرن الثالـث عشـر كتاب العرب و  من مصادر محلية مثل، أفاد البحث أيضاً كما       

كتــاب تــاريخ جبــل نــابلس و  مؤلفــه محمــد عــزة دروزة مــن نــابلس،و  إلــى القــرن الرابــع عشــر الهجــري،

شـــملت منـــاحي الحيـــاة فـــي منطقـــة نـــابلس  هـــو أربعـــة أجـــزاء،و  إلحســـان النمـــر مـــن نـــابلس، والبلقـــاء،

وبعــض  ،35فيوضــح عــائالت المشــاريق كجــزء مــن لــواء نــابلس، منطقــة الدراســة عمومــاً و  خصوصــًا،

 ،36يــانونها وٕاســكانهم فــي قيســارية و ســببكهجــرة البشــناق و  الدوليــة علــى الســواء،األحــداث المحليــة و 

 االقتصادية،و  االجتماعية،و الدينية، و العمرانية، و  السياسة،و  اإلدارية، :التطورات ويمتاز بكونه يرصد

                                                           

 .4، ص1الدستور، ج 31
 .12، ص1الدستور، ج. 154م، ص1916/هـ1335ربيع اخر  18، 49نابلس 32
 .275، 25، ص2، ق2الدباغ، بالدنا، ج 33
 .303العورة ، تاريخ، ص 34
 .297-279، ص4النمر، تاريخ، ج 35
 .39، ص3النمر، تاريخ، ج 36
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منذ الوجود العثماني الى نهايـة فتـرة  المنطقة عموماً دينة نابلس خصوصًا و الحاصلة في مالتغيرات و 

  .ٕان حمل في ثناياه كثيرًا من تاريخ آل النمر الخاصو  ،الدراسة

 وتعزيـز وتكميـل وقـد قامـت بـدور توضـيح المصـادر،بعـض ال تقل أهمية بعضـها عـن  المراجع،. 6

كتــاب ملكيــة األراضــي فــي متصــرفية  نهــا، ومبعــض المــواد التــي وردت فــي بعــض المصــادر األوليــة

العمــالت  مقــدارها،د البحــث فــي تعريــف بعــض المكاييــل و قــد أفــاو  ألمــين مســعود ابــو بكــر، القــدس،

 كتــاب نــابلس فــي القــرن التاســع عشــر،و . 37أوقــاف الحــرم اإلبراهيمــي فــي منطقــة الدراســة قيمتهــا،و 

لــق بالصــراع بــين عــائالت المنطقــة يتعفيمــا و  أفــاد البحــث فــي المنــاحي اإلداريــة،و  ،الرامينــيألكــرم 

والـذي  لمصـطفى العباسـي، إلى جانب كتاب تـاريخ آل طوقـان فـي جبـل نـابلس، ،38فريق كل منهمو 

كمـا وردت بعـض  ،39حلفـائهم فـي المنطقـةو  دورهم في الحياة اإلداريـةوقان و آل طأفاد في التعريف ب

للســيد  ككتــاب فقــه الســنة، يــة،المراجــع الدينيــة التــي أســهمت فــي توضــيح بعــض المصــطلحات الفقه

  .40سابق

فـــي تـــدعيم بعـــض  ليـــة مباشــرة تتعلـــق بمنطقـــة الدراســةأفــاد البحـــث مـــن مراجــع ذات صـــفة مح      

 فروعهـا،وعائالتهـا و  والتوترتيـب أسـماء بعـض الحمـ البيانات الجغرافيـة الـواردة بالمصـادر الرئيسـة،

 الماضــي،عقربــا بــين الحاضــر و و  غوب،لمحمــد عبــد الــرحمن الجــا فلكلــور مــن قريــة بيتــا، :كتــب مثــل

قصره بين الماضي و  لمصطفى عايد محمود، م،2009 – 1596اجتماعية قبالن دراسة تاريخية و و 

  .لنظام صبيح القصراوي الحاضر،و 

ذلــك  محمــد بهجــت الكاتــب،لتــي قــام بهــا محمـد رفيــق التميمــي و فــي مقــدمتها الرحلــة او  ت،الـرحال. 7

فـي نهايـة الفتـرة العثمانيـة  بعـض نواحيـه خصوصـًا بصـورة مباشـرة،و  أنها أّرخت للـواء نـابلس عمومـاً 

وفيهـــا يـــورد المؤلفـــان بيانـــات وصـــورة تعكـــس األوضـــاع االقتصـــادية  إبـــان الحـــرب العالميـــة األولـــى،

                                                           

 .19،242ابو بكر، ملكية، ص 37
 .51،59الراميني، نابلس، ص 38
 .114العباسي، تاريخ، ص 39
 .102، ص3سابق، فقه، ج 40
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ام العثمـــانيين كتـــاب وصـــف فلســـطين أواخـــر أيـــو  ،41الصـــحية فـــي المنطقـــةجتماعيـــة والســـكانية و االو 

  .لمجموعة مؤلفين هوو  مذكرات،رحالت و  1898-1916

 ديــد مــن البــاحثين المتخصصــينللع منهــا تلــك المنشــورة فــي مجلــة شــؤون فلســطينية، المقــاالت،. 8

لصــابر  ،1937-1917نظـام ملكيـة األراضـي فـي فلسـطين : خصوصـًا فـي مجـال األراضـي ومنهـا

 .42ألسعد أثاث ملكية األراضي في فلسطين قبل االنتداب البريطاني، موسى،

 مشـــاهدة  جغرافيتهـــا،لمواقـــع فـــي المنطقـــة بهـــدف التعـــرف و الـــبعض القـــرى و  ميدانيـــة،الجـــوالت ال. 9

مـا تبقـى يين المحليين من أبناء المنطقة و مشاهدة بيوت اإلدار و  دروبها القديمة،اضيها وينابيعها و أر و 

المستخدمة مـن زخرفـة  أنماط البناءومالحظة أحجامها وارتفاعاتها وموقعها وقياساتها و  من بعضها،

وأطـالل بيـوت  خصوصًا بيت احمـد الجبـر فـي  بيـت فوريـك، الجانبية،لشبابيك والمداخل الرئيسية و ا

 كمــا أفــادت الجــوالت فــي استكشــاف بعــض رمــوز النشــاط الســكاني، أوصــرين،آل العــديلي فــي بيتــا و 

غيــر المأهولــة مثــل ومشــاهدة الِخــَرب المأهولــة و  بيتــا،د والمطــاحن فــي بيــت فوريــك و مثــل حجــارة الَبــ

والطّويــل التابعــه  بيــت فوريــك،لقريــة  تينوطانــا وكفــر بيتــا التــابع ســالم،لقريــة خربــة النصــارية التابعــه 

  .عقربالقرية 

خاصـة فـي  قد أدت دورًا تكميليًا في الحصول علـى بعـض المعلومـات،و  المقابالت الشخصية،. 10

هــو و  در الرئيســة،أثبتــت بعــض البيانــات التــي وردت فــي المصــاكمــا أكــدت و  مجــال الصــحة العامــة،

ء الكثيـــر مـــن األســـما –دون قصـــد  –نقلـــت إلينـــا و  األمـــر الـــذي عـــزز مـــن موثوقيـــة هـــذه المصـــادر،

لغــة المحليــة ذلــك أن ال المتداولــة محليــًا بــين الســكان كمــا هــي منــذ مئــات الســنين،واأللفــاظ المحكيــة و 

كأسـماء بعـض  تـب،خازنة لكثير من المسميات بلفـظ يختلـف عمـا نقـرأه بالكهي بالضرورة حاضنة و 

حركـات األحـرف ومسـميات أخـرى وحتـى اللهجـات و  السهول،والجبال والوديان و  اإلداريين المحليين،

  .بين سكان قرى المنطقة

تحـــت معرشـــات و  فـــي غـــرف الضــيافة، ُأجريــتفقـــد  العمليـــة،و  إتســـمت المقـــابالت بالبســاطة وقــد    

فبعضــها لــم يــدم أكثــر مــن  ة زمنيــًا،هــي غيــر موحــدو  مكــان العمــل،و  علــى قارعــة الطريــق،و  العنــب،
                                                           

 .177التميمي والكاتب، والية، ص 41
 .122-121م، ص1972، 7بدران، الريف، شؤون فلسطينية، ع. 38، ص1981، 26اثاث، ملكية، صامد، ع 42



 14

كـن فقـد عكسـت مهمـا يو  فـي حـين أسـتغرق أكثرهـا مـا بـين أربعـين إلـى تسـعين دقيقـة، خمسة دقـائق،

  .هي ذات عالقة بالجانب الوجداني االنفعاليو  شكلها ثقافة أبناء المنطقة،بمحتواها و  تالمقابال

اآلثار في بعـض و  البيوت،و  ير المواقع،نيات العالية في تصو وظف التقالتصوير الفوتوغرافي، . 11

ال ســيما أنــه كــان مــن الصــعب تصــويرها  تصــوير األوراق الخاصــة رقميــا،و  أنحــاء منطقــة الدراســة،

فمــن خــالل  الحبــر التــي ُكتبــت بــه،ســبب تــأثير الحــرارة علــى األوراق و علــى آلــة الماســح الضــوئي ب

العـديلي و  حمـد الجبـر فـي بيـت فوريـك،تـم تسـجيل صـورة بيـوت كـل مـن ا التصوير بالكاميرا الرقمية،

ووضـعت فـي مـدخل بيـت فوريـك  هـي تعـود للعهـد العثمـاني،وحجـارة الَبـد فـي بيـت فوريـك و  في بيتا،

  .من خالل الصورةووثقت الماضي بالحاضر وبالتالي دمجت الكاميرا  تعبيرًا عن نشاطها الزراعي،

م وتصــــميم الرســــومات ثنائيــــة وهــــو برنــــامج للرســــ AutoCADبرنــــامج و  تطبيقــــات الحاســــوب،. 12

مـن و  ستعانة بأحد المتخصصين،قد تم االو  بالدرجة األولى، وننه المهندسيستفيد م ثالثية األبعاد،و 

تــم قيــاس خطــوط الحــدود فقــد  معالجتهــا حاســوبيًا،و  خارطــة منطقــة الدراســةالبرنــامج ب تغذيــةخــالل 

  .الل هذا التطبيقبالتالي الخروج بمساحة المنطقة من خللمنطقة وبدقة عالية و 

 فمن خالله يـتم معالجـة بعـض الصـور وحـذف الزوائـد، أفاد البحث أيضًا من برنامج الرسام،       

  .مفتاح خاص بهاوعمل خارطة للمنطقة و  التحكم باأللوان للخروج بصورة عالية الجودة،و 

التــي ُتظهــر لنــا ، و خارطــة منطقــة الدراســة التــي أوردهــا الــدباغب ت االســتعانةتمــ، حيــث الخــرائط. 13

وقــــد تــــم تعــــديل الخارطــــة وفقــــًا للبيانــــات الــــواردة  ،43القــــرى وحــــدودها، كمــــا ُتظهــــر حــــدود األقضــــية

ـــدة  ـــالي الخـــروج بخارطـــة جدي ـــدة مـــن قـــرى ناشـــئة وِخـــَرب وبالت بالمصـــادر وٕاضـــافة التجمعـــات الجدي

 .للمنطقة

  

  

  

  

                                                           

 .273، ص2، ق2الدباغ، بالدنا، ج 43



 15

  

  

  

الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني 
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 .التسمية .1

  .مشارق أو مشاريق

: الضوء الذي يدخل من شق الباب، الَمشريقُ : موضع الشمس، ِمشِريق الباب: قُ لغة، َمشرِ          

  .1كل ما يطلع من الشرق: الموضع الذي تشرق منه الشمس،َ شرقَ 

ُسميت المنطقة بإسم المشاريق بعد حسم الخـالف بـين بنـو غـازي الـذين قضـوا علـى مشـيخة         

يطرتهم للشــرق، وبــين آل حــج محمــد الــذين قــاوموا آل العتــوم وســيطروا علــى جمــاعين وحــاولوا مــد ســ

هــذا التمــدد، فــتم الصــلح بيــنهم علــى أن تكــون المنطقــة الواقعــة شــرقي الطريــق الواصــل بــين القــدس 

ونــابلس تابعــة آلل حــج محمــد مــا عــدا قريــة يتمــا بقيــت تتبــع جمــاعين، فيمــا تتبــع المنــاطق الواقعــة 

يق القـديم الـذي مـا زالـت معالمـه واضـحة ويمـر مـن والطريق المقصود هو الطر . 2غربيها لبني غازي

أمام مدخل قرى يتما والساوية واللبن الشرقي، قبل أن يقوم االحتالل اإلسرائيلي بفتح طريق مـواِز لـه 

  .3في بعض المقاطع إلى الغرب منه

اصطالحًا، ُيطلق على أقصى الطرف الجنـوبي الشـرقي مـن لـواء نـابلس، حيـث لـم يكـن هنـاك       

داية القرن التاسع عشر وحدة جغرافية يطلـق عليهـا اسـم مشـاريق صـراحًة، وتحديـدًا فـي األعـوام في ب

كان يشار إلى المنطقة ) م1819/هـ1235(، وحتى عام 4)م1816/هـ1232 -م 1807/هـ1222(

  .5"نواحي عقربا وبيتا"المنطقة بإسم مراكز الحكم فيها آنذاك 

ـــًا بإســـم        ـــاوي"و" تـــاويبـــالد البي"وردت فـــي المصـــادر الحق فـــي األعـــوام " مقاطعـــة مشـــاريق البيت

، وقـــد ُعرفـــت بإســـم العائلـــة الحاكمـــة؛ الـــدويكات لإلشـــارة 6)م1843/هــــ1259 –م 1829/هــــ1245(
                                                           

 .91-90ص  ،، باب الشينلسان ن منظور،اب 1
  .165، ص1النمر، تاريخ، ج. 288-286، ص2دروزة، العرب، ج 2
 .م25/12/2103 طريق رام اهللا نابلس، جولة ميدانية، .217م، ص1906/هـ1324، 27/4بلدية 3
 .310، 303، 84ص والية، العورة، 4
 .370م، ص1822/هـ1238، 8سنابل .407ص ،م1819/هـ1235ربيع ثاني  23 ،8نابلس 5
حسين . م1878/هـ1296أوراق خاصة، حماد أبو حمد، عقربا، رجب  .89ص م،1843/هـ1259محرم  14 ،10نابلس 6

 .816ص ،1ج لبنان، الشهابي،. م1908/هـ1326رجب  21أبو شهاب، عقربا، 
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، ومشــاريق حــج محمــد لإلشــارة لمنطقــة حكــم ضــمت 1قريــة ومركزهــا بيتــا) 16(لمنطقــة حكــم ضــمت 

يتـا قادمـًا مـن جبـل عجلـون أواسـط القـرن ، والمعروف بالبيتاوي الـذي نـزل ب2قرى ومركزها جالود) 5(

، وٕاليــه 3الثــاني عشــر للهجــرة، وُيعتقــد أنهــم ينتمــون إلــى قضــاة الخريشــة مــن بنــي صــخر مــن الكعابنــة

الشــيخ ســعادة فــي . ُينســب آل حــج محمــد الــذين تفرعــوا فــي القــرى التاليــة حيــث نــزل أوالد حــج محمــد

والمشــاريق هــي . 4، ومنصــور فــي بيتــاقريــوت، والشــيخ أحمــد فــي بيــت فوريــك، وكنعــان فــي جــوريش

المنطقة الممتدة إلى الشرق من طريق نابلس القـدس حتـى نهـر األردن، ومـن مشـاريق الجـرار شـماًال 

  .إلى جبل القدس جنوباً 

) م1836/هـــ1252(، ومنــذ العــام 5)م1831/هـــ1247(بمجــيء الحكــم المصــري فــي عــام          

، 6شــــاريق نــــابلس وتقــــع جنــــوب شــــرق لــــواء نــــابلسم: ظهــــرت لفظــــة مشــــاريق ويقصــــد بهــــا منطقتــــين

، وٕاســـم 7تـــارة" مشـــاريق نـــابلس"ومشـــاريق الجـــرار وتقـــع شـــمال شـــرق نـــابلس، ثـــم شـــاع إســـتخدام إســـم 

، حتــى نهايــة الحكــم 9"بمقاطعــة مشــاريق البيتــاوي"، وأحيانــًا ُأشــير لهــا 8تــارة أخــرى" مشــاريق البيتــاوي"

  .10العثماني

تشــير لعــدم ثبــات فــي تســمية المنطقــة فــي النصــف األول مــن  ومهمــا يكــن فــإن المصــادر          

ــــــاحي ــــــرن التاســــــع عشــــــر؛ فقــــــد ُأعتبــــــرت المنطقــــــة ن عــــــام فــــــي " نــــــواحي عقربــــــا وبيتــــــا"تين هــــــي الق

                                                           

 .221ص تحوالت، شولش، 1
 .221ص تحوالت، شولش، .322ص ،2ج موسوعة، سرحان، 2

 .323- 322ص ،2ق، 2ج بالدنا، الدباغ، .287-286ص ،2ج العرب، زة،درو  3
 .287- 286ص ،2ج العرب، دروزة،. 89م، ص1843/هـ1259محرم  14، 10نابلس 4

 .69ص الحكم، صافي، 5
 .35ص م،1876/هـ1293بيت فوريك،  حمد الجبر،أ خاصة، أوراق .89ص م،1843/هـ1259محرم  14 ،10نابلس 6

 .210ص ،3ج المحفوظات،
  .69ص الحكم، صافي، .237ص م،1858/هـ1275 ،12نابلس .344ص م،1837/هـ1253جمادى ثاني  ،9نابلس 7
 .164أبو بكر، ملكية، ص. 183، ص2النمر، تاريخ، ج. 284م، ص1859/هـ1276، أوائل محرم 12نابلس 8
 .189م، ص1871/هـ1288ربيع اول 17، 25نابلس 9

 .198م، ص1883/هـ1300شوال  24، 22نابلس 10
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عـام فـي " مقاطعـة المشـاريق"لهـا بإسـم ، ثم وعندما أصبحت وحدة واحدة ُأشـير 1)م1819/هـ1235(

ـــــي " ريقجهـــــة المشـــــا"ير لهـــــا بإســـــم ، ثـــــم ُأشـــــ2)م1843/هــــــ1259( ، 3)م1845/هــــــ1262(عـــــام ف

  .4)م1858/هـ1275(عام في " المشاريق من أعمال نابلس"و

بعد صـدور نظـام إدارة الواليـات العموميـة فـي " ناحية"وقد بدأت المنطقة تأخذ اسمها الرسمي        

، أمــا لمــاذا ُذكــرت فــي بعــض الحجــج بعــد هــذا التــاريخ بلفظــة 5)م1864/هـــ1281جمــادى اآلخــر 7(

ومهمــا يكــن فقــد . فــيمكن تبريــر ذلــك بالتــأثر النــاتج عــن التســمية القديمــة التــي بقيــت دارجــة" طعــةمقا"

والــدوائر "..مــن نظــام الواليــات حيــث ورد ) 4(تطــرق الدســتور العثمــاني لتعريــف الناحيــة فــي المــادة 

الـى  الحاصلة من اجتماع بعض القرى اليمكن ان تكـون قضـاًء مسـتقًال بحسـب الموقـع فتـدار الحاقـاً 

ينقسم كل "الفصل الثالث من إدارة النواحي حيث ورد ) 50(، وفي المادة "قضاء آخر وتعتبر نواحي

قضاء الى دائرة واحدة أو عدة دوائـر بحسـب قـرب ومناسـبات مـا يوجـد داخـل دائـرة إدارِتـه مـن القـرى 

  . 6"والمزارع ويطلق على هذه الدوائر اسم النواحي

  .الموقع والحدود. 2

، 7قع المشاريق في أقصى جنوب شرق سـنجق نـابلس يحـدها شـماًال ناحيـة مشـاريق الجـرارت        

وباسـتخدام . 10، وشـرقًا نهـر األردن وأراضـي الجفتلـك9، وغربـًا ناحيـة جمـاعين8وجنوبًا سنجق القدس

                                                           

 407م، ص1819/هـ1235ربيع ثاني  23، 8نابلس 1
 .89م، ص1843/هـ1259محرم  14، 10نابلس 2
 .269م، ص1845/هـ1262شعبان  12،  10نابلس 3
 . 231م، ص1858/هـ1275،  12نابلس 4
، 1الدستور، ج. 198م، ص1882/هـ1300شوال  12،  24نابلس. 6م، ص1881/هـ1299ربيع أول  6،  23نابلس 5

 .397ص
 .408، 383، ص1الدستور، ج 6
 .269م، ص1845/هـ1262شعبان  12، 10نابلس. 344م، ص1837/هـ1253، جمادى ثاني 9نابلس 7
 .146م، ص1864/هـ1281ربيع اول  19ب، 13نابلس 8
 .40التميمي و الكاتب، والية، ص 9

جولة ميدانية، فروش بيت . 51-50الراميني، نابلس، ص. 21العباسي، تاريخ، ص. 273، ص2، ق2الدباغ، بالدنا، ج 10
 .م27/4/2014دجن، الجفتلك، االغوار، 
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تــم قيــاس خــط حــدود المنطقــة مــن األربعــة جهــات فكانــت علــى النحــو  AutoCADتطبيقــات برنــامج 

  -:التالي

يفصــل ناحيــة مشــاريق الجــرار عــن ناحيــة مشــاريق نــابلس مــن الشــمال خــط متعــرج يبلــغ طولــه       

، الــذي يقــع فــي أقصــى شــمال غــرب عزمــوط، ويمتــد نحــو 1كــم يبــدأ مــن الجبــل الكبيــر) 21(حــوالي 

عزمـوط، وديـر الحطـب، وسـالم، وبيـت : الشرق بخط شبه مستقيم ليحتضن في سـفحه الجنـوبي قـرى

شمالي بيت دجن، باتجاه الشمال بخط متعرج حتى عين " مراكه"من منطقة دجن، ثم ينعطف الخط 

  .2شبلي، ومن هناك يتجه الخط شرقًا مع الطريق الرئيسي حتى منطقة الحمرا

فصل مشاريق نابلس عن قضاء القدس من الجنوب بخط الحدود المتعرج الذي بلغ طولـه تن        

، ويبــدأ مــن 3الــذي يســيل غربــًا جــزءًا طبيعيــا منــه كــم، ويشــكل مجــرى واد بيــر الجنــاب) 35(حــوالي 

أقصى جنوب غرب أراضي قريوت، ويتجه للجنوب قليًال نحو قرية ترمسعيا، ثم يتجه للشرق ليشكل 

الحدود الجنوبية ألراضي وقرية جالود، ثم ينعطف جنوبًا ليضم أراضي قرية المغير التابعة لمشاريق 

خط متعرج ثم يتجه جنوبًا ثـم غربـًا، ويلتـف مـرة أخـرى جنوبـًا نابلس، ثم يعود لينعطف ويتجه شرقًا ب

لينحدر شرقًا ويشكل الحدود الجنوبية ألراضي المغير وفصايل والدشـة التـابعتين عقربـا، وصـوًال إلـى 

  .4شماالً ) 32(نهر األردن عند درجة عرض 

لغ طولـه حـوالي ، خط متعرج ب5يفصل المنطقة من الغرب عن جورة عمرة أو جماعين الحقاً و       

أو " الطريــق الســلطاني"كــم، يبــدأ مــن األطــراف الشــمالية الغربيــة لقريــة عزمــوط ويقطــع ) 40(حــوالي 

، نحــو الغــرب ثــم يســير نحــو الجنــوب ليضــم أراضــي 6، وهــي طريــق واد البــادان"الطريــق الصــلطانه"

                                                           

 .25، ص2، ق2الدباغ،بالدنا،ج 1
جولة ميدانية، . م20/1/2014سنة، النصارية،  93مقابلة شخصية، حسن محمود سعاده، . 155، 54عّراف، القرية، ص 2

 .م22/9/2013منطقة واد الباذان، االغوار، 
 .36محمود، قبالن، ص 3
 .50أبو بكر، ملكية، ص. 273، ص2، ق2دباغ، بالدنا، جال 4
 .21العباسي، تاريخ، ص. 165، ص1النمر، تاريخ، ج. 146م، ص1864/هـ1281ربيع أول  19ب، 13نابلس 5
أوراق خاصة، حمدان . 393م، ص1905/هـ1323رجب  3، 39نابلس. 15م، ص1899/هـ1317شعبان  18، 36نابلس 6

 .م22/9/2013جولة ميدانية، واد الباذان، االغوار،  .م1873/ـه1290رجب  3حمدان العديلي، بيتا، 
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ن نـابلس ، حيث يلتقي مع بداية الطريق الرئيسي بي1عزموط، وعسكر، وبالطة، وعراق التايه: وقرى

روجيــب، وعورتــا، وأودلــه، وبيتــا، : ، مــرورًا بــاألطراف الغربيــة ألراضــي وقــرى2والقــدس نحــو الجنــوب

، ثم ينعطف خط الحدود تاركًا الطريق الرئيسي نحـو الشـرق ليقطـع األراضـي 3حتى بئر زعترة جنوبا

  .4تلفيت، وقريوتقبالن، و : بين قريتي يتما وقبالن ثم بإتجاه الجنوب ليشكل الحدود الغربية لقرى

يفصل المنطقة من الشرق عن قضـاء السـلط نهـر األردن وأراضـي الجفتلـك، بخـط بلـغ طولـه        

، ويســير الخــط المتعـــرج 5شــماالً ) 32(كــم، والــذي يبــدأ مـــن نقطــة عنــد درجــة عـــرض ) 44(حــوالي 

مــن نقطــة كــم ليشــكل الحــدود الشــرقية لفصـايل والدشــة، ثــم ينعطــف غربــا ) 4(بإتجـاه الشــمال حــوالي 

مقابــل قريــة مجــدل بنــي فاضــل حتــى حــدودها الشــرقية تقريبــًا، ثــم ينعطــف ويســير نحــو الشــمال علــى 

األطـراف الشــرقية لقريــة عقربــا وخربــة الطوّيــل، بيــت فوريـك وخربــة طانــا، وبيــت دجــن، وفــروش بيــت 

لحــدود دجــن، ثــم ينعطــف نحــو الشــرق قلــيًال ثــم نحــو الجنــوب، ثــم يتجــه شــرقًا ويعــود للشــمال ضــامًا ا

  .6الشرقية لقرية فروش بين دجن حتى منطقة الحمرا

  

  .المساحة. 3

تــم حســاب مســاحة ناحيــة المشــاريق بحــدودها  AutoCADبإســتخدام تقنيــة وتطبيقــات برنــامج      

كـــم مربـــع، وباالســـتعانة بـــالخرائط التـــي ) 340(الجغرافيـــة المـــذكورة ســـالفًا، فبلغـــت مســـاحتها حـــوالي 

ت الحاسوب، تـم عمـل خارطـة جديـدة لمنطقـة الدراسـة تشـمل حـدود المنطقـة ، وتطبيقا7أوردها الدباغ

  -:والتجمعات السكانية بأصنافها الثالث خالل فترة الدراسة على النحو التالي

 
                                                           

  .50ص ملكية، بو بكر،أ .273ص ،2ق ،2ج بالدنا، الدباغ، .249ص م،1871/هـ1288شعبان  14 ،17نابلس 1
 .217ص م،1906/هـ1324 ،27/4بلدية .149ص م،1868/هـ1285رجب  13 ،15نابلس 2
 .174ص م،1871/هـ1288ربيع اول  18 ،17نابلس. 146ص م،1864/هـ1281ربيع أول  19 ،ب13نابلس 3

 .149ص م،1868/هـ1285رجب  13 ،15نابلس .66ص م،1915/هـ1334رجب  11 ،48نابلس
  149ص م،1868/هـ1285رجب  13 ،15نابلس .43ص م،1860/هـ1277شعبان 11 ،أ13نابلس 4
 .50ص ملكية، بو بكر،أ 5
 .م27/4/2014، االغوار، الجفتلك فروش بيت دجن،، يةجولة ميدان. 273ص ،2ق ،2ج بالدنا، الدباغ، 6

 .273ص ،2ق ،2ج بالدنا، الدباغ، 7
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  ، خارطة المنطقة وحدودها وتجمعاتها السكنية خالل فترة الدراسة)1(شكل رقم   
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  .التضاريس. 4

 -:أربعة مظاهر تضاريسية تتمثل فيسطح منطقة الدراسة  شتملي    

  .الجبال -أ

حيث تسود التضـاريس الجبليـة منطقـة الدراسـة ومـن أهـم قممهـا؛ جبـل عـين عينـاء وهـو أعلـى       

، يقع شمالي جالود بين تلفيت وقصره، ُسمي كذلك نسـبة إلـى خربـة عـين )م904(جبل في المنطقة 

، 2)م891(أعلى جبل بالمشاريق بين قـبالن وجـوريش ، وجبل الركبة أو الُمُقر ثاني 1عيناء المجاورة

، وجبــل بــاطن 3ُســمي كــذلك نســبة لخربــة الُعرمــة المجــاورة) م843(وجبــل الُعرمــة بــين يــانون وبيتــا 

، والجبــل الكبيــر يقــع شــمال ديــر الحطــب وعزمــوط، ُتعــرف 4)م803(الســهل بــين قريــوت وترمســعيا 

، وجبـــل المحجـــرة 6)م700(واللـــبن الشـــرقي  ، وجبـــل رهـــوات بـــين قريـــوت5)م767(قمتـــة بإســـم بـــالل 

، وجبل القرين الذي ُيسمى أيضًا قرن ُصرطبة  شرقي مجدل بني فاضـل )م378(شرقي قرية عقربا 

 .7)م377(

صــــبيح، : يوجـــد أيضـــا بالمنطقـــة جبــــال ذات طـــابع محلـــي علـــى مســــتوى القريـــة مثـــل جبـــال       

، وجبل أم هـالل فـي محـيط  9ط في محيط بيتا، وعراق نوبار، وسلمان، والقعير، وابو الشاف8وقماص

محيط  عقربا، وجبل صـيفار، وابـو الزيتـا، وثابـت ُيلفـظ محليـًا سـابت، وعبيـد اهللا واِللحـف فـي محـيط 

                                                           

جولة ميدانية، جالود، تلفيت، . 25-24ص ،2ق ،2ج بالدنا، الدباغ،. 109م، ص1887/هـ1305صفر  8، 27نابلس 1
 .م22/1/2014قريوت، 

 .م22/1/2014جولة ميدانية، جالود، تلفيت، قريوت،  .27ص قبالن، محمود، 2
 .م25/1/2014 بيتا، جولة ميدانية، 3
 .م22/1/2014 قريوت، تلفيت، جالود، جولة ميدانية، 4
 .25-24ص ،2ق ،2ج بالدنا، الدباغ، 5
 .25ص ،2ق ،2ج بالدنا، الدباغ، .361ص م،1911/هـ1330القعدة  وذ 6 ،44نابلس 6
 .م29/1/2014جولة ميدانية، عقربا، يانون،  .25ص ،2ق ،2ج بالدنا، الدباغ، 7
 23 ،35نابلس .98ص م،1895/هـ1313شعبان  22 ،32نابلس. 242ص م،1871/هـ1288غرة شعبان  ،17نابلس 8

 .م1848/هـ1265أوراق خاصة، حمدان العديلي، بيتا، شوال  .371ص م،1899/هـ1317رجب 
. م1833/هـ1249أوراق خاصة، حمدان العديلي، بيتا، . 333م، ص1869/هـ1286جمادى أول  27، 15نابلس 9

  .م25/1/2014 بيتا، جولة ميدانية، .23ص فلكلور، الجاغوب،
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ــــا، والمنطــــار، والجبهــــة1يــــانون ــــال الكــــروم الغراب ، والظهــــرة الشــــرقية، 3، والفحــــص، والخاليــــل2، وجب

، والطرانيــــق، والجــــدوع أو الشــــيخ محمــــد، 5ة، وجبــــال الشــــرارب4والحرايــــق، والعقبــــة فــــي محــــيط قــــبالن

عرقــان الصــخور، والظهــر، وِشــعب البيــر، والتلعــة، والمنطــرة ، وخلــة : والنقــارة، والعــين، وجبــال طانــا

الفقيه، وعقبـة العـرايس، وِلحـف سـعد، والعشـر، والشـفا، والطـرة، وكريـرا، والرهـوات، وطـف المنـاطير، 

، وجبــال أم الــزُرب، وديــر كعــب، والشــيخ 6يــت فوريــكومكســر النــايم كلهــا متصــلة وتقــع فــي محــيط ب

 .7كامل، والعرقوب بين بيت دجن وفروش بيت دجن

  .السهول -ب

يتخلــل النطــاق الجبلــي فــي المنطقــة مجموعــة مــن األشــرطة الســهلية التــي تظهــر عنــدما تتباعــد      

الشـرقي الـى  أقدام الجبال عن بعضها البعض ومن أهمها؛ سـهل مخنـة أو بـورين، يمتـد مـن الشـمال

الجنوب الغربي، على إمتداد قاعدة جبل جرزيم شرقي الطريق بين القدس ونابلس، يرتفع عن سطح 

  .8)م1000(وعرضه حوالي ) م8000(، طوله حوالي )م550( البحر حوالي 

، للجنوب من قرى سـالم، وديـر الحطـب، وعزمـوط، يرتفـع 9وكذلك سهل سالم أو السهل القبلي      

، تقـع علـى أطرافـه ) م1200(وعرضـة حـوالي ) م4000(، طولـه حـوالي )م450( عن سطح البحـر

ومــن الســهول . 10الشــرقية قريــة بيــت دجــن وعلــى أطرافــه الجنوبيــة قريــة بيــت فوريــك وخربــة كفــر بيتــا

                                                           

 عقربا، محمود، .171ص م،1917/هـ1336الحجة  وذ 4 ،50بلسنا .169ص م،1915/هـ1334شعبان  29 ،48نابلس 1
 .م29/1/2014جولة ميدانية، عقربا، يانون،  .32ص عقربا،

 .193ص م،1913/هـ1332بيع اخر ر  2 ،46نابلس .79ص م،1911/ـه1330محرم  25 ،44نابلس 2
 .311ص م،1911/هـ1330ربيع ثاني  30 ،44نابلس .149ص م،1868/هـ1285رجب  13 ،15نابلس 3
 .33-28ص  قبالن، محمود، 4
 .283ص م،1895/هـ1313جمادى اول  11 ،31نابلس 5
 .م13/3/2012 خربة طانا، بيت فوريك، جولة ميدانية، .30- 27ص تاريخ، غلمي، 6
فروش بيت  ،سنه 50، توفيق عبد الرحيم حج محمد، مقابلة شخصية .م27/1/2014 فروش بين دجن، يدانية،جولة م 7

 .م27/1/2014 دجن،
  .م25/1/2014 بيتا، جولة ميدانية، .28، ص2، ق2ج بالدنا، الدباغ، 8
  .211ص م،1898/هـ1316القعدة  وذ 24 ،24نابلس .298ص م،1878/هـ1295رمضان  15 ،21نابلس 9

 .م5/2/2014 خربة كفر بيتا، جولة ميدانية، .28ص ،2ق ،2ج بالدنا، لدباغ،ا 10
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، وســهل كفـــر 2)م475(، ويرتفــع عــن ســـطح البحــر 1أيضــًا ســهل عســكر الـــذي ُيســمى ســهل البهـــاء

وُســمي كــذلك ) م675(ســيلون فــي أراضــي قريــوت، يرتفــع حــوالي إســتونا الواقــع للجنــوب مــن خربــة 

 .3نسبة للخربة الواقعة جنوبه

باإلضـــافة لـــذلك يوجـــد ســــهول أصـــغر مســـاحة أشــــبة مـــا تكـــون بمنــــاطق منبســـطة داخليـــة بــــين     

، 4سهل بالطة المعروف بأرض الزيتون القبلي: المرتفعات أو امتدادًا للسهول الواسعة المعروفة مثل

ـــي ـــا، وســـهل اللـــ4القبل ـــزال فـــي قصـــره5وح فـــي عورت ، وســـهول الرهـــوات، 7، وســـهل تلفيـــت6، وســـهل ن

، وكريــرا وكلهــا فــي 8والبنــايق، والشــرقي، والغربــي، والتحتــاني، والشــجرة، والهربــة، وواد كــراد، والهــيش

، والسهول الواقعة شرقي عقربـا المسـماة 11، والغربي في محيط قبالن10، والشرقي9محيط بيت فوريك

دوة، والسهل المنبسط ناحيـة جنـوب عقربـا ليتصـل بجبـل الُعرمـة، باإلضـافة المسماة جهير عقربا  وال

ألراضي فصايل والطّويل التـي تضـم مسـاحات منبسـطة تُعـرف بإسـم الصـدور، والسـاقية، وكنيفـيش، 

 ،13، وســـهول المـــرج، والفحـــص12والـــرواع، والفخـــت، وزواتـــا، واإلفجـــم، وهـــي ســـهلية غوريـــة خصـــبة

                                                           

 أوراق خاصة، .98ص م،1888/هـ1306شعبان  6 ،28نابلس .249ص م،1871/هـ1288شعبان  14 ،17نابلس 1
  .43ص ،1ج تاريخ، النمر، .م1874/هـ1291رجب  11بيتا،  العديلي، حمدان

 .م1/2/2014ميدانية، المنطقة الصناعية الشرقية في نابلس، عسكر،  جولة .28ص ،2ق، 2ج بالدنا، الدباغ، 2
 .28ص ،2ق ،2ج بالدنا، الدباغ، 3
 .328ص م،1893/هـ1311ول أربيع  27 ،30نابلس 4
 .102ص م،1888/هـ1306شعبان  29 ،28نابلس 5

 .136ص م،1864/هـ1281ول أربيع  5 ،ب13نابلس 6

 .م22/1/2014جولة ميدانية، جالود، تلفيت، قريوت،  .195ص م،1870/هـ1287محرم  10 ،16نابلس 7

، 50نابلس .361ص م،1911/هـ1330القعدة  وذ 6 ،44نابلس .327ص م،1899/هـ1317ول أربيع  15 ،35نابلس 8
  .280م، ص1918/هـ1337ربيع أول  22

 .م13/3/2012 خربة طانا، بيت فوريك، ،جولة ميدانية .34ص تاريخ، غلمي، 9
 .35ص قبالن، محمود، .193ص م،1913/هـ1332بيع اخر ر  2 ،46نابلس 10
 .195ص م،1870/هـ1287محرم  10 ،16نابلس. 79م، ص1911/هـ1330محرم  25، 44نابلس 11
 .م29/1/2014جولة ميدانية، عقربا، يانون،  .31ص عقربا، محمود، 12
رمضان  1تا، بي العديلي،حمدان  أوراق خاصة، .311ص م،1911/هـ1330ربيع ثاني  30 ،44نابلس 13

 .م1856/هـ1273
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خل بيتــا الجنــوبي مــع ســهل المــرج، وســهل الخــالل غــرب بيتــا، وســهل الغــرس الــذي ينتهــي عنــد مــد

  .1وأراض منبسطة قليلة العرض مثل الخراج والنقعة والوهدانيات من أراضي بيتا

  

  

  .الغور أو األغوار -ج

جـزء مـن الغــور الفلسـطيني الـذي تشــكل بفعـل حفـرة االنهــدام األسـيوي األفريقـي، حيــث  ووهـ         

، وهو مناسب للمحاصيل التي ال تتحمل البرد وخاصـة 2من جهة الشرق تطل منطقة المشاريق عليه

  .3وخاصة الخضروات، وتنضج فيه بوقت أبكر من المنطقة الجبلية بسبب ارتفاع حرارته

  .األودية -د

تتخلل النطاقات الجبلية والسهلية والغورية، ومن خاللها يتم تصريف مياه األمطـار والينـابيع         

لــى مصــباتها فــي البحــر األبــيض المتوســط غربــًا ونهــر األردن شــرقًا وهــي علــى الزائــدة عــن الحاجــة إ

  -:النحو التالي

وادي الباذان الذي يسيل شرقًا، ينبع من  شرق وجنوب قرية طلوزه، وتنتهي إليه مياه األودية السيلية 

القادمـــة مـــن الســـهول المحليـــة فـــي قـــرى عســـكر، وبالطـــة، وديـــر الحطـــب، وعزمـــوط، وســـهل مخنـــة، 

سهل سـالم  -ومياه وادي كسالن القادمة من السهل التحتاني ، 4شهرها وادي الشاجور أو الساجوروأ

ومنهــا  .مــن اتجــاه بيــت فوريــك وتصــب فــي واد الســاجور الــذي بــدورة يصــب بــوادي البــاذان -ســالم 

                                                           

 .م25/1/2014 بيتا، جولة ميدانية، .26ص فلكلور، الجاغوب، 1
 .م29/1/2014 يانون، عقربا، جولة ميدانية، .م13/3/2012 خربة طانا، بيت فوريك، جولة ميدانية، 2
 .26ص المختصر، روحي، .40ص فلسطين، صالح، 3

 7، 21نابلس .291ص م،1904/هـ1322شوال  23 ،39نابلس .286م، ص1896/هـ1314ذي القعدة  12، 32نابلس 4
جولة ميدانية، واد الباذان، النصارية، العقربانية،  .25ص ،2ق ،2ج بالدنا، الدباغ،. 302م، ص1878/هـ1295ذو الحجة 

 .م20/1/2014بيت حسن، 
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أيضًا وادي األحمر الذي يتجه شرقًا، يبدأ مجراه بالقرب من عقربا، لينتهـي فـي نهـر األردن، جنـوبي 

  .1ويرفده واد عرقان السبع شرقي عقربا، ب واد الفارعةمص

ومــن أوديــة المنطقــة أيضــًا واد بيــر الجنــاب أو واد العــين الــذي يســيل بإتجــاه البحــر األبــيض       

المتوسط غربًا، وهو غزير المياه وقت الفيضان، يبدأ من سهل عقربا ويسير نحو واد الشاعر جنوب 

عة لقبالن هي أوديـة كشـة، وعبـد الهـادي، والضـباع، والخلـة، وشـعب ، ترفدة وديان سيلية تاب2سلفيت

، كما ترفده عدة وديان فرعية مثل أودية سلواد وسـنجل واللـبن الشـرقية والنبـي صـالح 3سليمان، ورمح

كما توجد أودية فرعية أخرى تسـيل بإتجـاه الشـرق مثـل واد الزيـت وواد كـراد للشـرق مـن . 4ودير نظام

  .5بيت فوريك

 .ناخالم. 5

بمنـاخ البحـر األبـيض المتوسـط، الـذي يتميـز   -بإعتبارهـا جـزء مـن فلسـطين  –تتأثر المنطقة      

، وقد أدى تنوع أشكال السطح فـي فلسـطين عمومـًا دورًا 6بحرارته وجفافه صيفًا، ودفئه وأمطاره شتاءً 

معتدلـة صـيفًا   -المنـاطق الغربيـة فـي المشـاريق  –في رسم مناخ كل منطقة، ففي حـين أن الجبـال 

وتبـرد شـتاًء فـإن السـهول الداخليـة معتدلـة فـي الربيــع والخريـف، يشـتد فيهـا البـرد شـتاًء والحـر صــيفًا، 

  .7بشكل كبير -المناطق الشرقية للمشاريق –فيما ترتفع الحرارة في منطقة األغوار 

 .األمطار -أ

                                                           

 الدباغ، .328ص م،1893/هـ1311ول أربيع  27 ،30نابلس .298ص م،1878/هـ1295رمضان  15 ،21نابلس 1
 .33ص عقربا، محمود، .35ص تاريخ، غلمي، .46ص ،2ق، 2ج بالدنا،

  .م16/1/2012 ،، فرخة، خربة قيسسلفيت جولة ميدانية،. 325م، ص1882/هـ1300رجب  4، 24نابلس 2
 .37- 36ص قبالن، محمود، .8ص م،1911/هـ1329شعبان  26 ،44نابلس 3
 .37-36ص قبالن، محمود، 4
 .280م، ص1918/هـ1337ربيع أول  22، 50نابلس .115ص م،1916/هـ1335ثاني  ربيع 22 ،49نابلس 5

 .37ص ،2ق ،2ج بالدنا، الدباغ، 6
 .86الصباغ، جغرافية، ص .22ص المختصر، روحي، 7



 27

ي أواخـر أيلـول ويسـتمر إلـى أواسـط يبدأ موسم األمطار للمنطقة في السنوات العادية غالبًا ف        

، ويقل المطر باالتجاه من الشمال للجنوب، ومن الغرب للشـرق، كمـا تتفـاوت كميـة األمطـار 1نيسان

أقــل  -منــاطق ظــل المطــر  -الهاطلــة مــن منطقــة ألخــرى، فهــي فــي المنحــدرات والمنــاطق الشــرقية 

، بينمـــا يصـــل )ملـــم450-100(عـــن المرتفعـــات الجبليـــة، إذ يبلـــغ معـــدلها بـــين ) ملـــم100(بحـــوالي 

، وفــــي منطقــــة نــــابلس تحديــــدًا يصــــل المعــــدل إلــــى )ملــــم600-500(المعــــدل فــــي المرتفعــــات بــــين 

  .2)ملم632(

ويمكـــن تمييـــز ثـــالث فتـــرات لموســـم األمطـــار، المبكـــرة الخريفيـــة، والفصـــلية الشـــتوية، والمتـــأخرة      

  .3الوفير على هذه الفترات الثالثالربيعية، ويعتبر الموسم ممتازًا إذا توزعت أمطار الموسم 

تكثـــر األمطـــار إذا هبـــت الريـــاح الجنوبيـــة والجنوبيـــة الغربيـــة المحملـــة ببخـــار المـــاء، كمـــا تزيـــد     

مـــن مجمـــوع أمطـــار الموســـم خـــالل شـــهري كـــانون األول وكـــانون %) 50(األمطـــار الهاطلـــة بنســـبة 

، وحسـب المنطقـة فمعـدل المطـر 4ةمـن األيـام المـاطر %) 40(الثاني، حيث تشكل هذه الفترة حـوالي 

، ) ملــم600-500(، بينمــا فــي المنحــدرات الغربيــة )ملــم 450-100(فــي المنحــدرات الشــرقية يبلــغ 

  .5وتقل كمية األمطار في الجنوب عنها في الوسط والشمال وكلما اتجهنا نحو الشرق

ي تغــذي آبــار الجمــع لعبــت كميــة األمطــار الهاطلــة دورًا رئيســيًا فــي حيــاة ســكان المنطقــة، فهــ     

، كمـــا أن تأخرهـــا وجفـــاف 7، وغزارتهـــا تزيـــد مســـاحة المراعـــي وكميـــة المحاصـــيل والِغـــالل6والينـــابيع

                                                           

 .37ص ،1ق ،1ج بالدنا، الدباغ،. 86الصباغ، جغرافية، ص .22ص المختصر، روحي، 1
 جيولوجية، وشاحي،عابد و  .37ص ،1ق ،1ج بالدنا، الدباغ،. 87الصباغ، جغرافية، ص .22ص المختصر، روحي، 2

 .8ص ،2005 األحوال، اإلحصاء، .365ص
 .262-261ص تاريخ، العورة، 3
 .37ص ،1ق ،1ج بالدنا، الدباغ، 4
  .8ص ،2005 األحوال، اإلحصاء، .365ص جيولوجية، وشاحي،عابد و . 87الصباغ، جغرافية، ص 5
 .3ص م،1863/هـ1280ول أجمادى  11 ،ب13نابلس .141ص م،1861/هـ1278شعبان  5 ،أ13نابلس 6
 .262-261ص تاريخ، العورة، 7
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الموســم قلــل مــن المحاصــيل والِغــالل، ويكــون مقدمــة لمشــاكل أخــرى، ِعــدا عــن ارتفــاع األســعار، إذ 

  .1إذا تكرر الجفاف يصاحبها قدوم الجراد وفأر الحقل أحيانًا، ونضوب اآلبار والينابيع خاصة

ـــثلج عـــادًة فـــي شـــهري كـــانون الثـــاني وشـــباط دون إنتظـــام ســـنوي، وٕاذا ســـقط ال يبقـــى       يســـقط ال

ــَرد فــإن معــدل ســقوطه يختلــف مــن منطقــة ألخــرى، فهــو بالســاحل ســتة أيــام، وفــي 2طــويالً  ، أمــا الَب

ثلج يطهــر األرض ومهمــا يكــن فــإن الــ. 3الجبــال عشــرة أيــام، ويســبب أضــرارًا للمزروعــات عنــد نزولــه

ويقتــل كثيــر مــن الطفيليــات والبكتيريــا، كمــا أنــه يغــذي الينــابيع، ومــع ذلــك فــإن مــن ســلبياته، تكســير 

األشجار، وتدمير المحاصيل، وقطع الطرق، كما يدفع الحيوانات  الضارية لمهاجمة القرى، ويسبب 

  .4أمراض الرئة والسكتة القلبية، والتجمد المؤدي لموت البشر والحيوانات

 .الحرارة -ب

تختلــف درجـــة الحـــرارة مـــن مكــان ألخـــر، حســـب الموقـــع الجغرافــي بالنســـبة للمـــؤثرات البحريـــة        

، وفــي )درجــة 17 – 14(مــا بــين  والهوائيــة، فمعــدل الحــرارة الســنوي فــي المرتفعــات الجبليــة حــوالي

عظمى في الساحل قبـل ، كما أن الحرارة اليومية تصل لنهايتها ال5)درجة 25(منطقة األغوار حوالي 

قبل الظهر، وفي الجبال وقـت الظهـر، وفـي األغـوار بعـد الظهـر، فـي حـين تصـل لنهايتهـا الصـغرى 

فــي الســاحل والجبــال واألغــوار قبيــل الفجــر، فالمــدى الحــراري اليــومي يتفــاوت مــن مكــان ألخــر تبعــًا 

  .6غوارلموقعه الجغرافي، فهو يقل بالساحل ويرتفع بالجبال والمناطق الصحراوية وواأل

فــــي ) درجــــات 10-8(يتــــراوح متوســــط الحــــرارة فــــي كــــانون الثــــاني، أبــــرد شــــهور الشــــتاء بــــين       

فـي األغـوار، بينمـا يتـراوح متوسـط الحـرارة فـي آب بـين ) درجـة 13 – 12(المرتفعات الجبلية، وبين 

  .7)درجة 34 – 28(في المرتفعات الجبلية، وفي األغوار بين ) درجة 26 – 22(
                                                           

 تاريخ، سلطان، .108ص تحوالت، شولش، .295ص ،1ج المفصل، العارف، .628، 550ص ،1ج لبنان، الشهابي، 1
 .351 ، 228ص

 .23ص المختصر، روحي، 2
 . 23ص المختصر، روحي،. 392، ص3الغزي، نهر، ج 3

 .531 ،444ص ،3ج نهر، الغزي، .584 ،577ص ،3ج لبنان، شهابي،ال 4
 .8ص ،2005 األحوال، اإلحصاء، .363ص جيولوجية، وشاحي،عابد و  .89ص والية، الكاتب،التميمي و  5
 .363ص جيولوجية، وشاحي،عابد و  6
 .8ص ،2005 األحوال، اإلحصاء، .363ص جيولوجية، وشاحي،عابد و  7
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أ درجات الحرارة بالهبوط بدءًا من شهر تشرين الثـاني، ويكـون كـانون األول وكـانون الثـاني تبد      

وشباط، أبرد شهور الشتاء، في حين تأخذ باالرتفاع بدءًا من آذار، وتكون أعلى درجات الحرارة فـي 

  .1شهر تموز وآب

زرع واألرض للحصـول أثرت الحرارة بشـكل واضـح علـى حيـاة سـكان المنطقـة، فإعتـدالها أفـاد الـ     

على الغذاء، والتعقيم عند الحراثة، كما أن فرق درجات الحرارة  في الغور ساهم في نمو الحاصالت 

، فـي حـين أن ارتفـاع الحـرارة الشـديد غيـر العـادي، وٕان كـان نـادرًا فـي المنطقـة، 2الزراعية قبل الجبـل

ار بعــض األشــجار خاصــة إذا فانــه يحــرق المزروعــات ويــؤدي للجفــاف، ويســاهم بســقوط أزهــار وثمــ

، وٕان كانت تسـاهم 4، كما أن انخفاضها الشديد ُيضر بالمزروعات ويتلفها3رافقها رياح غير اعتيادية

  .تساهم في قتل أنواع من الطفيليات والحشرات الضارة

  .الرياح -ج

حـر تختلف الرياح باختالف المناطق التي تهب منها، فالرياح الغربية رطبة ألنهـا تهـب مـن الب      

ــًا ســببًا فــي نجــاة المحاصــيل مــن  وتكــون محملــة ببخــار المــاء وتجلــب األمطــار شــتاًء، وتكــون أحيان

، فــي حــين أن الريــاح الجنوبيــة والشــرقية حــارة تهــب مــن الصــحاري 5الجــراد حيــث تقــوم بطــرده بعيــداً 

ى وتحمـــل األتربـــة والرمـــال وتســـبب الضـــرر، وقـــد تحمـــل معهـــا أحيانـــًا أســـرابًا مـــن الجـــراد تقضـــي علـــ

، وتسمى الشلوق والخماسين وتهب بين نيسان ومنتصف حزيران، وبين منتصـف أيلـول 6المزروعات

  .7أيلول ونهاية تشرين أول، فإن الرياح القادمة من الشمال والشمال الغربي تخفف درجات الحرارة

                                                           

 .27م، ص2008. 8م، ص2005. 26م، ص2004حصاء، األحوال، اإل 1
 .40ص فلسطين، صالح، 2
 .35ص لواء، غنايم، .111ص ،3ج وثائق، اليسوعي، 3
 .531 ،523ص ،3ج نهر، الغزي، 4

 .87الصباغ، جغرافية، ص .33ص فلسطين، صالح، 5
 .402ص لواء، غنايم، .24-23ص المختصر، روحي، .33- 31ص فلسطين، صالح، .582ص ،3ج نهر، الغزي، 6
 .37ص ،2ق، 2ج بالدنا، الدباغ، .24- 23ص المختصر، روحي، 7
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كمــا تلعــب الريــاح العاديــة دورًا مهمــًا فــي المنطقــة، مــن حيــث أنهــا تلطــف الجــو، وتنقــل حبــوب       

للقــــاح لألشــــجار والنباتــــات، فــــي حــــين أن الريــــاح غيــــر االعتياديــــة تكــــون عــــامًال مخربــــًا، إذ تكســــر ا

  .1األشجار وُتسقط ثمار بعضها، وتؤدي لتيبس وسقوط أزهار الشجر، وجفاف الخضروات

  .الرطوبة والندى -د 

قـــة الغـــور يكثـــر تشـــكله فـــي الســـهل الســـاحلي والمنحـــدرات الغربيـــة للجبـــال بينمـــا يقـــل فـــي منط      

، نظــرًا لُبعــدها النســبي عــن تــأثير البحــر، كمــا تتغيــر قــيم الرطوبــة باالتجــاه 2والســفوح الشــرقية للجبــال

جنوبًا وشرقًا، كما تتغير في اليـوم الواحـد وبـين يـوم وآخـر، ففـي منطقـة نـابلس يصـل معـدل الرطوبـة 

  .3، يتناقص باالتجاه شرقًا حيث يقل تأثير البحر%)60(إلى حوالي 

تحمــل الريــاح الغربيــة القادمــة مــن البحــر بخــار المــاء الــذي يتكــون منــه النــدى، والــذي يتكــون       

ويكثر في السهول ويقل كلما اتجهنا شرقًا، ومهما يكن فإنه يمكن حساب كمية الندى المتراكمة على 

عــوض ، وبــذلك ي)ملــم 0.5(األرض ســنويًا، مــن خــالل الكميــة المتراكمــة منــه فــي الليلــة النديــة وهــي 

النــدى كثيــرًا مــن الــنقص فــي األمطــار بالنســبة للزراعــة خاصــة الصــيفية منهــا، فهــو مصــدر لرطوبــة 

يكـون فـي فتـرة الصـباح البـاكر قبـل  -كالكرسـنة والعـدس  –، كما أن حصاد القطـاني 4التربة والنبات

  .جفاف الندى لكونه يجعلها طرية غير متكسرة

  .مصادر المياه. 6

  :الثة مصادر للحصول على المياه الالزمة لنشاطاتهم الحيوية تتمثل فياعتمد السكان على ث    

 .األمطار -أ

ُتشــــكل المصــــدر الرئيســــي للميــــاه الالزمــــة لنمــــو المحاصــــيل وممارســــة األنشــــطة الحيويــــة          

المختلفــــة، وعليهــــا تعتمــــد الغالبيــــة العظمــــى مــــن الزراعــــات الشــــتوية والصــــيفية، والمراعــــي والغابــــات 
                                                           

 .88الصباغ، جغرافية، ص .111ص ،3ج وثائق، اليسوعي، 1
 .87صباغ، جغرافية، صال. 23روحي، المختصر، ص 2
 .8ص ،2005 األحوال، اإلحصاء، .365ص جيولوجية، وشاحي،عابد و  3
 .87الصباغ، جغرافية، ص .23ص المختصر، روحي، 4
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البريــة، وســقي الحيوانــات واالســتهالك المنزلــي، حيــث ُتجمــع فــي أبــار وِبــرك الجمــع، كمــا واألشــجار 

تغذي ينابيع المنطقة، التي يستعين بها السكان فينقلون مياههـا علـى الـدواب خاصـة بموسـم الجفـاف 

  .1أو بالصيف

 .الينابيع -ب

تمد سكان قريـة بيتـا والقـرى اعتمد سكان المنطقة على الينابيع كمصدر آخر للمياه، فمثال اع       

المجاورة على عين عوليم وروجان، واعتمد سكان بالطة على عين دفنة، فيما إعتمد سـكان عسـكر 

، أما القرى الخالية مـن الينـابيع فقـد إعتمـد سـكانها جزئيـًا علـى ينـابيع تابعـة لقـرى 2على عين عسكر

تهم، فمـثًال نقـل سـكان قريـة روجيـب أخرى، باإلضافة لالعتمـاد علـى آبـار الجمـع فيهـا لتغطيـة حاجـا

الماء من عين السارين الواقعة غرب الطريق بين نابلس والقدس، شـمال كفـر قليـل التـي تتبـع رسـميًا 

  .3في بيتا" عين عوليم"لجماعين، في حين سقى بعض الرعاة من عقربا حيواناتهم من 

كر، بنظــــام المناوبــــة لــــري ُقســــمت ميــــاه الينــــابيع قويــــة التــــدفق، خاصــــة عيــــون بالطــــة وعســــ        

، وتكـــون نوبـــة المـــاء لكـــل قطعـــة أرض بمقـــدار 4المزروعـــات فـــي األراضـــي المحيطـــة والقريبـــة منهـــا

ساعات محددة أسبوعيًا، ويعود اختالف عدد ساعات الري إلى أن حصة الشـخص الواحـد فـي نوبـة 

والـدقائق ضـمن التركـة، السقي تبقى ثابتة، وبعـد وفاتـه ُتقسـم نوبتـه مـن السـقي بـين ورثتـه بالسـاعات 

  .5وهكذا.. فيحصل كل منهم على نوبة سقي أقل، ثم ُتورث نوبة السقي الحقًا فتصبح أقل

                                                           

 ،16نابلس .3ص م،1863/هـ1280جمادى اول  11 ،ب13نابلس .142ص م،1861/هـ1278شعبان  15 ،أ13نابلس 1
 .6ص م،1911/هـ1329شوال  19 ،44نابلس .322ص م،1870/هـ1287جمادى ثاني  22

 .270ص م،1867/هـ1284جمادى ثاني  4 ،14نابلس .12ص م،1859/هـ1276ربيع ثاني  22 ،أ13نابلس 2
 حمدان أوراق خاصة، .6ص م،1911/هـ1329شوال  19 ،44نابلس .141ص م،1861/هـ1278شعبان  5 ،أ13نابلس

 .175ص والية، الكاتب،التميمي و  .م1870/هـ1287 شوال 19بيتا،  العديلي،
 شراب، .322ص م،1870/هـ1287جمادى ثاني  22 ،16نابلس .3ص م،1863/هـ1280جمادى أول  11 ب،13نابلس 3

 .425ص معجم،
 .270ص م،1867/هـ1284جمادى ثاني  4 ،14لسناب 4
 مقابلة شخصية، .9ص م،1897/هـ1315شوال  28 ،35نابلس. 81ص م،1897/هـ1315رمضان  12 ،34نابلس 5

 .م29/12/2013 بالطة، سنة، 63 سليمان محمد دويكات،



 32

فـــي حـــين كانـــت نوبـــات الســـقي جـــزءًا مـــن صـــفقات بيـــع األراضـــي، فإنهـــا كانـــت تُـــوزع وُيعـــاد        

سـتة أيـام يعـود توزيعها كل ستة أيام، والحديث هنا عن عيون بالطة وعسكر حصـرًا، والتقسـيم علـى 

  -واألغلب أن المقصود هو موسى نصر موسـى عبـد النبـي  –وفقًا للرواة إلى أن موسى عبد النبي 

وفي فترة ما بعد أواسط القرن الثامن عشر الميالدي تقريبًا قّسـم مـاء عـين بالطـة علـى أوالده السـتة، 

ة تؤكد تقسيم نوبات الماء وفي حين لم ُيعرف على أي أساس تمت العملية، إال أن المصادر الرسمي

مع ما يتبع ذلك من نوبة شرب ماء عـين عسـكر سـت سـاعات فـي كـل "الحقًا على ستة أيام، فمثًال 

، ومهمــا يكــن لــم يمنــع ذلــك بيــع أو شــراء حصــص المــاء وحــدها، كمــا أن نوبــات الســقي 1"ســت أيــام

 .2وحصص الماء كانت ُتَوَرث، فقد كانت سببًا لخالفات تصل للمحكمة

، والصغيرة الواقعة 3ُوجدت بالمنطقة أيضًا ينابيع مثل؛ عين طانا وِشعب البير في بيت فوريك      

، والبلـد فـي عورتـا، وعـين يـانون فـي يـانون، والبلـد فـي 5، والكبيـرة فـي ديـر الحطـب4شرقي قرية سالم

والحراميــة، ، والبلـد، 7، والقصـب6قصـره، والبلـد فـي جـوريش، وأم الجـرب، ومغـارة، وبيــر قـوزة فـي بيتـا

، ومهمــا يكــن فــإن تــدفق بعــض الينــابيع  يقــل 8وفيــاض، وحســين، وعــزرين، وبيــر الجنــاب فــي قــبالن

  .صيفًا وبعضها يصل درجة الجفاف

  .آبار الجمع -ج

                                                           

 ،بالطة ة،سن 59 غالب هليل دويكات،، مقابلة شخصية .194ص م،1891/هـ1309ول أربيع  11 ،أ29نابلس 1
 .م29/12/2013 بالطة، سنة، 63 سليمان محمد دويكات، مقابلة شخصية،. م11/11/2013

 .285ص م،1882/هـ1300ول أبيع غرة ر  ،23نابلس 2
جولة  .294ص م،1898/هـ1316الحجة  وذ 24 ،35نابلس .327ص م،1899/هـ1317ول أربيع  15 ،35نابلس 3

 .م13/3/2012 خربة طانا، بيت فوريك، ،ميدانية
 ،النصارية سنة، 78 اشتيه، عبد اللطيف حافظ، مقابلة شخصية .79ص م،1908/هـ1326رجب  8 ،41نابلس 4

 .م18/5/2014
 . 330 ،286، 275ص  ،2، ق2ج بالدنا، الدباغ، .298ص م،1878/هـ1295رمضان  15 ،21نابلس 5
 .25ص فلكلور، لجاغوب،ا. 330، 286، 275 ص ،2ق، 2ج بالدنا، الدباغ، 6
 .268ص م،1859/هـ1276وائل محرم أ ،12نابلس 7
  .39ص قبالن، محمود، 8
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تشـــكل آبـــار الجمـــع المصـــدر الرئيســـي للســـكان، فهـــي األقـــرب للوصـــول أليهـــا وتكـــون داخـــل       

، 1ن أهميــة كبيــرة، لــذلك فقــد حفروهــا فــي ســاحات بيــوتهمالتجمعــات الســكانية فــي المنطقــة لمــا لهــا مــ

، والبســاتين والجنــائن، والبيــادر، وعنــد المســاجد والمقامــات، وخــارج القريــة 2وجــدران القريــة، والحــواكير

وبسبب تذبذب كميات األمطار وعدم انتظام نزولها، فقد جمع . 3في األرض المشاع، وجانب الطرق

  .4طية نشاطاتهم الحيويةجمع السكان مياه األمطار فيها لتغ

ُحفــر طبيعيــة وِبــرك وآبــار قديمــة مطمــورة استصــلحها : يمكــن تمييــز نــوعين مــن آبــار الجمــع       

، والنـوع الثـاني 5"جميع البير المعـد لخـزن مـاء االشـتيا"..اإلنسان وجهزها لخزن ماء المطر، فقد ورد 

، ومهمـا 6دها الستيعاب مياه المطـرُحفر يحفرها اإلنسان بالصخر أو يبنيها تحت سطح األرض وُيع

  .7ومهما يكن فقد اعتنى السكان باآلبار، فجددوا جدرانها من حين ألخر وقصروها بالشيد والحمرة

تحيط بآبار الجمع  مساحات منبسطة من األرض قليلة االنحـدار، يقـوم السـكان بصـنع قنـوات       

آلبــار القديمــة خصوصــًا شــكل زجاجــة ، كمــا تأخــذ ا8صــغيرة إلســالة الميــاه نحــو فتحــة البئــر الجانبيــة

، "نجاصــة"مكــورة فتحتهــا ضــيقة فــي األعلــى، واســعة عريضــة وعميقــة فــي األســفل، يســميها الســكان 

) 110(، وقـد ُوجـد فـي بيـت فوريـك أحـدها بلـغ ُقطـره 9"الخـرزة"ويغلق بـاب البئـر حجـر دائـري ُيسـمى 

                                                           

 .116ص م،1898/هـ1316صفر  5 ،35نابلس .154ص م،1871/هـ1288محرم  8 ،17نابلس 1
ربيع  30 ،44نابلس .198ص م،1882/هـ1300شوال  22 ،42نابلس .52ص م،1865/هـ1282رجب  17 ،14نابلس 2

 .311ص م،1911/هـ1330ثاني 
 ،35ابلسن .322ص م،1891/هـ1309رجب  27 ،أ29نابلس .199ص م،1871/هـ1288ربيع ثاني  18 ،17بلسنا 3

ربيع اخر  2 ،46نابلس .288ص م،1899/هـ1317ول أربيع  8 ،35نابلس .261ص م،1899/هـ1317صفر  10
 .193ص م،1913/هـ1332

 .4ص م،1863/هـ1280جمادى أول 11 ،ب13نابلس 4
 ،35نابلس .322ص م،1870/هـ1287جمادى ثاني  22 ،16نابلس. 141ص م،1861/هـ1278شعبان  5 ،أ13نابلس 5
 .288ص م،1899/هـ1317ولأربيع  8
 .288ص م،1899/هـ1317صفر 10 ،35نابلس 6
 .288ص م،1899/هـ1317ولأربيع  8 ،35نابلس 7
 21 ،46ابلسن .262-261ص م،1899/هـ1317صفر  10 ،35نابلس .116ص م،1898/هـ1316صفر 5 ،35نابلس 8

 .48ص م،1912/هـ1331الحجة  وذ 21
 .288ص م،1899/هـ1317ربيع اول 8 ،35نابلس 9
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بالوســط  دائريــة الشــكل  –الميــاه  التــي مــن خاللهــا ُتســتخرج –ســم، وفتحــة البئــر ) 35(ســم، وُســمكه 

ومهمــا يكــن فقــد تشــارك بعــض الســكان فــي االســتفادة مــن بعــض آبــار . 1ســم) 32(ذات ُقطــر بلــغ 

، وكانـت هـذه الحصـص تُبـاع وُتشـترى وتُـورث، وسـببًا 2الجمع، فكان يقسم حصـص معلومـة بـالقيراط

  .      حياة السكان، األمر الذي ُيظهر أهمية اآلبار في 3للتنازع عليها أمام المحاكم

  .المناطق المأهولة والسكان. 7

سنة من عمر الدولة العثمانية، ) 120(تذبذب عدد القرى التي تشكلت منها المشاريق في آخر     

بمـــا فيهـــا القـــرى الرئيســـة والقـــرى الصـــغيرة الناشـــئة والِخـــَرب ) 32(وأكبـــر عـــدد لقـــرى المشـــاريق هـــو 

وفــي . 5)م1870/هـــ1287(وذلــك فــي عــام ) 20(ل عــدد هــو ، وأقــ4المأهولــة أو التــي كانــت مأهولــة

، فقـــد أورد 6)21(حـــين يـــذكر أبـــو بكـــر اســـتنادًا لمســـوحات صـــندوق اكتشـــاف فلســـطين أن عـــددها 

، علمـًا أن أحـد المصـادر يـذكر 7)25(هو ) م1904/هـ1322(التميمي والكاتب أن عددها في عام 

، وبــالرغم مــن ذلــك فــإن 8قريــة) 31( )م1903/هـــ1321 -م 1895/هـــ1313(عــددها بــين األعــوام 

ـــدباغ  يوردهـــا  ـــة يتمـــا) 30(ال ـــد ُذكـــرت أســـماء 9بمـــا فيهـــا قري ـــة بتبعيتهـــا ) 25(، ومهمـــا يكـــن فق قري

  .لمشاريق البيتاوي أو لمشاريق نابلس صراحة في سجالت المحكمة الشرعية

                                                           

 ،بيت فوريك ،سنه 82 حمد مصطفى حنني،أصايل ، مقابلة شخصية .م5/5/2014 بيت فوريك، جولة ميدانية، 1
 .م5/5/2014
 .48ص م،1912/هـ1331الحجة  وذ 21 ،46نابلس 2
ربيع  22 ،49نابلس .116ص م،1898/هـ1316صفر 5 ،35نابلس .26ص ،م1863/هـ1280رجب  3 ،ب13نابلس 3

 .110ص م،1917/هـ1335اول
 .155- 154ص  القرية، عراف، .80ص والية، الكاتب،التميمي و  .193ص م،1912/هـ1330ربيع ثاني  28 ،44نابلس 4

  .53ص نابلس، الراميني، .155
 .277ص ،1870/هـ1287سالنامه  5
 .235ص ملكية، بكر،بو أ .221ص تحوالت، شولش، 6
 .177 ،25ص والية، الكاتب،التميمي و  7
 .611م، ص1903/هـ1321سالنامة  .619ص م،1895/هـ1313سالنامة  8
 .331-275ص ،2ق، 2ج بالدنا، الدباغ، 9
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إستثناء قرية يتما التـي إن تذبذب األرقام ال يعكس تغيرًا في حدود منطقة المشاريق اإلدارية، ب      

، وٕانمـــا يعـــود لعـــدم ذكـــر بعـــض القـــرى والِخـــَرب التـــي كانـــت مأهولـــة بصـــفتها 1بقيـــت تتبـــع لجمـــاعين

، وعقربا يقصد 2المستقلة بل ُيذكر القرية التي تبعت لها، فمثًال بالطة يقصد بها بالطة وعراق التايه

 .4، وسالم يقصد بها سالم والنصارية3يقصد بها عقربا وفصايل

تجمـــع ) 32(يمكــن تصـــنيف التجمعـــات الســكانية فـــي المشـــاريق إلـــى ثــالث أصـــناف وعـــددها       

القــرى الرئيســة، والقــرى الناشــئة، والِخــَرب المأهولــة أو التــي كانــت مأهولــة وتتبــع لقــرى، وهــي : وهــي

 -:على النحو التالي

، 8ل بنـي فاضـل، ومجـد7، وبيتـا6، وأوصـرين5بيت فوريك: قرية وهي) 22(القرى الرئيسة عددها  -أ

، 14، وقصـــــره13، وقريـــــوت12، والمغيـــــر11، وجـــــوريش10، وعســـــكر، وبالطـــــة9، وبيـــــت دجـــــن8فاضـــــل

، 5، وتلفيـت4، وجالود3، وأودلة2، وعقربا1، وعورتا18، وروجيب17، وعزموط16، ودير الحطب15وسالم

  .7، ودوما6، وقبالن5وتلفيت
                                                           

 العرب، دروزة، .273ص م،1871/هـ1288ذي القعدة  3 ،17نابلس .149ص م،1868/هـ1285رجب  13 ،15نابلس 1
 .165ص ،1ج تاريخ، لنمر،ا .288- 286ص ،2ج
 .80ص والية، الكاتب،التميمي و  .193ص م،1912/هـ1330ربيع ثاني  28 ،44نابلس 2
 .155- 154ص القرية، عراف، .257-256ص ،1874/هـ1291ول أربيع  7 ،18نابلس 3
 .289ص ،2ق، 2ج بالدنا، الدباغ، .88ص م،1860/هـ1277رمضان 1 ،أ13نابلس 4
 .276م، ص1871/هـ1287سالنامة  .6ص م،1869/هـ1286 جمادى آخر 27 ،16نابلس 5
 .204ص م،1862/هـ1279ربيع ثاني  1 أ،13نابلس 6
 .277م، ص1871/هـ1287سالنامة  .47ص م،1863/هـ1280ربيع ثاني  12 ،ب13نابلس 7
 .277م، ص1871/هـ1287سالنامة  .88ص م،1860/هـ1277رمضان  1 ،أ13نابلس 8
 .277م، ص1871/هـ1287سالنامة  .154ص م،1864/هـ1281ربيع ثاني  ،ب13نابلس 9

 .249ص م،1871/هـ1288شعبان  14 ،17نابلس .226ص م،1867/هـ1283الحجة  وذ 3 ،14نابلس 10
 .277م، ص1871/هـ1287سالنامة  .295ص م،1871/هـ1288القعدة  وذ 1 ،17نابلس 11
 .277م، ص1871/هـ1287سالنامة  .81م،ص1875/هـ1292رمضان  8 ،20نابلس 12
 .47ص م،1860/هـ1277أ ،13نابلس .3ص م،1865/هـ1282جمادى ثاني  7 ،14نابلس 13
 .277م، ص1871/هـ1287سالنامة  .88ص م،1860/هـ1277رمضان  1 ،أ13نابلس 14
 .277م، ص1871/هـ1287سالنامة  .3ص م،1863/هـ1280جمادى أول  11 ،ب13نابلس 15
 .277م، ص1871/هـ1287نامة سال .301ص م،1878/هـ1295رمضان  15 ،21نابلس 16
 .276م، ص1871/هـ1287سالنامة  .267ص م،1867/هـ1284جمادى أول  23 ،14نابلس 17
 .277م، ص1871/هـ1287سالنامة  .270ص م،1867/هـ1284جمادى ثاني  4 ،14نابلس 18
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مسـتقل ، وبـدأت تظهـر كتجمـع 8عراق التايـه تابعـة بالطـة: قرى وهي) 4(القرى الناشئة عددها  -ب

، والتايــه لقــب لمحمــود 9وكانــت ُتعــرف بإســم عــراق بالطــة) م1893/هـــ1311(عــن بالطــة منــذ عــام 

والقريــة الثانيــة . 10ســليمان محمــد الموســى أحــد أهــالي بالطــة، وكــان يملــك أراٍض فــي تلــك المنطقــة

، ويعـود أصـول سـكانها لبيـت دجـن، عملـوا "الفـروش"فروش بيت دجن تابعة بيت دجن وتلفظ محليًا 

  . 11بالزراعة والرعي في األغوار وتوطنوا هناك، ويترددوا ما بين القريتين

أما فصايل فهي عبارة عن مزرعة يملـك أغلـب أراضـيها ويعمـل بهـا عمـوم أهـالي عقربـا وهـي       

، وكذلك يانون الفوقا والتحتا وهما تابعتان لقرية عقربا وهما مأهولتان بالسكان الـى اليـوم 12تابعة لها

معان منفصالن في السفح الجنوبي لجبل الجدوع، حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي كيلومتر وهما تج

، وكانت الدولة العثمانية قد أسكنت فيهـا عـدد مـن سـكان مدينـة موسـتار 13ويقعان للشمال من عقربا

ـــــــى بالدهـــــــم عـــــــام  ـــــــى فلســـــــطين بعـــــــد اســـــــتيالء النمســـــــا عل ـــــــذين نزحـــــــوا إل ـــــــة البوســـــــنة ال مـــــــن والي

                                                                                                                                                                          

 .276م، ص1871/هـ1287سالنامة  .44ص م،1863/هـ1280ربيع ثاني  7 ،ب13نابلس 1
 .276م، ص1871/هـ1287سالنامة  .58ص م،1863/هـ1280وال ش 19 ،ب13نابلس 2
 .277م، ص1871/هـ1287سالنامة  .310ص م،1859/هـ1276 ،12نابلس 3
 .277م، ص1871/هـ1287سالنامة  .73ص م،1863/هـ1280القعدة  وذ 9 ،ب13نابلس 4
 .276م، ص1871/هـ1287سالنامة  .132ص م،1864/هـ1281صفر  27 ،ب13نابلس 5
 .277م، ص1871/هـ1287سالنامة  .161ص م،1864/هـ1281جمادى أول  17 ،ب13نابلس 6
 .389ص م،1869/هـ1286رجب  4 ،15نابلس 7
 .80ص والية، الكاتب،التميمي و  .193ص م،1912/هـ1330ربيع ثاني  28 ،44نابلس 8
 20، 39نابلس .285ص م،1893/هـ1311صفر  14 ،30نابلس .269ص م،1893/هـ1311محرم  25 ،30نابلس 9

 .25م، ص1903/هـ1321جمادى ثاني 
 .82ص م،1911/هـ1329الحجة  وذ 18 ،44نابلس. 240م، ص1910/هـ1328ربيع أول  10أ، 42نابلس 10
مقابلة  .331-275ص ،2ق، 2ج بالدنا، الدباغ، .15ص ،م1880/هـ1298بيت فوريك،  ،، أحمد الجبرخاصةأوراق  11

 .م20/1/2014ة، سنة، النصاري 93شخصية، حسن محمود سعاده، 
 .256ص م،1874/هـ1291ربيع أول  7 ،18نابلس 12
 م،1880/هـ1298بيت فوريك،  ،، أحمد الجبرخاصةأوراق  .299ص م،1869/ـه1286ربيع أول  25 ،15نابلس 13

 .م29/1/2014 يانون، عقربا، جولة ميدانية، .155- 154ص القرية، عراف، .43ص
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، ومهمــا يكــن فقــد انتقلــوا مــن يــانون الحقــًا 1وقــد أســكنت قســم مــنهم فــي قيســارية )م1875/هـــ1292(

  .2ليقطنوا مدينة نابلس

كفــر بيتـــا : ِخــَرب وهــي) 6(الِخــَرب المأهولــة أو التــي كانــت مأهولـــة وهــي تابعــة لقــرى عـــددها  -ج

مين ، وهـي قسـ4، وطانا التي كانت ومـا زالـت مأهولـة3)م1904/هـ1322(وكانت مأهولة حتى عام 

، ويبدو أن طانا كانت مركز 5مين طانا الفوقا وطانا التحتا، وتبعيتها مع كفر بيتا إلى بيت فوريكقس

مركـز نشـاط  زراعـي ال بــأس بـه، ونقطـة التقــاء بـين األطـراف النائيـة والمنــاطق المأهولـة، وهـو أمــر 

ل دعـوى األولى أن المحكمة أرسلت كاتبها إلى هنـاك ليسـج: يمكن الجزم به استنادًا إلى ثالث نقاط

أن هــذه األبقــار "خالفيــة حــول ملكيــة قطيــع مــن األبقــار واألغنــام، والثانيــة ورد بــنفس الــدعوى لفظــة 

، فكلمة الغابـة تشـير بوضـوح لعـدد غيـر قليـل مـن األشـجار وكانـت 6"الحاضرات عند الغابة المذكورة

لثالثــة أن أحمــد ، وا7تشــمل الخــروب، والعنــب، والزيتــون، والتــين، والكوكــب، رغــم عــدم وجودهــا اليــوم

، وُيعتقــد أن أحمــد الجبــر هــو مــن بنــى البيــت الــذي مــا زال قائمــًا إلــى 8الجبــر امتلــك فيهــا بيــت عــامر

، وتشير عبارة بيت عامر أن أحمد الجبر وٕان لـم يقطـن هنـاك طـوال الوقـت 9اليوم وُحول إلى مسجد

وقـات الحصـاد، وُيضـاف لـذلك فقد تردد عليها كثيرًا وربما قضى فيهـا أيامـًا بـين الحـين واآلخـر، أو أ

                                                           

 دروزة، .42ص م،1913/هـ1332شعبان  10 ،47نابلس .289ص م،1910/هـ1328جمادى أول  30 ،أ42نابلس 1
 .39ص ،2ج تاريخ، النمر، .302ص ،2ق، 2ج بالدنا، الدباغ، .150ص مذكرات،

، ةشخصي مقابلة .م29/1/2014 يانون، عقربا، ة،جولة ميداني .201ص م،1916/هـ1335جمادى ثاني  25 ،49نابلس 2
 .م17/2/2014 ،ابلس، نسنه 55 فاروق سعيد سليمان بشناق، فواز

 أوراق خاصة، .21ص م،1865/هـ1282جمادى ثاني  7 ،14نابلس .190ص م،1881/هـ1299شوال  8 ،23نابلس 3
 .م1870/هـ1287 بيتا، ذو القعدة العديلي، حمدان

جولة  .235ص م،1911/هـ1330جمادى ثاني  7 ،44نابلس .330ص م،1898/هـ1316الحجة  وذ 24 ،35نابلس 4
 .م13/3/2012 خربة طانا، فوريك، بيت ميدانية،

 .115ص م،1916/هـ1335ربيع أول  22 ،49نابلس 5
 .330ص م،1898/هـ1316الحجة  وذ 24 ،35نابلس 6
مقابلة  .م13/3/2012 خربة طانا، بيت فوريك، جولة ميدانية،. شجر ثمره يشبه ثمار الكمثرى وحلو المذاق :الكوكب 7

 .م5/5/2014 بيت فوريك،، هسن 82 حمد مصطفى حنني،أصايل ، شخصية
 .235ص م،1911/هـ1330جمادى ثاني  7 ،44نابلس 8
بيت ، سنه 82 حمد مصطفى حنني،أصايل ، مقابلة شخصية .م13/3/2012 خربة طانا، بيت فوريك، جولة ميدانية، 9

 .م5/5/2014 فوريك،
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أن طانا قريبة جـدًا مـن األغـوار كمـا تحـيط بهـا سـهول منبسـطة صـغيرة ومتوسـطة االتسـاع، يمـارس 

  .1فيها السكان الزراعة والرعي

ومــن الِخــَرب كــذلك الدشــة والطّويــل وهمــا تابعتــان لعقربــا، والطّويــل مأهولــة منــذ الِقــدم، وتضــم       

لرواع، والساكية، وكنيفيش، وزواتا، والفخت، وجبال موسى، وُتعرف مساحات منبسطة تُعرف بإسم ا

ومنها كذلك خربة سالم أو بيت فار وهي تابعة لقرية سالم وهي مشهورة بإسـم . 2 أيضًا بخلة الخشبة

بإسم النصارية، وتسمى اليوم بيت حسـن، وهـي التجمـع الوحيـد الـذي يقـع خـارج المنطقـة خـالل فتـرة 

عطية أو كفـر عاطيـة تابعـة جـوريش كـان يزرعهـا سـكان قـرى جـوريش،  وكذلك خربة كفر. 3الدراسة

قرية "، ومهما يكن فقد وردت بلفظ 4وقصرة، ومجدل بني فاضل، وبيت دجن، وعقربا، وقبالن، وبيتا

  .5)م1880/هـ1298(وكانت مأهولة بالسكان عام " قرية كفر عاطية"

يــة مشــاريق نــابلس، وتــارة لمشــاريق بــالرغم مــن ِذكــر معظــم قــرى المشــاريق تــارة بتبعيتهــا لناح       

البيتاوي، إال أن المقصود ليس تقسـيم قـرى المشـاريق بـل هـو اسـتخدام دارج نـاتج عـن التـأثر بتقسـيم 

، ومهمـــا يكـــن فِكـــال اللفظـــين 6كـــان موجـــودًا بالســـابق حـــين كانـــت المشـــاريق منطقتـــي إدارة محليتـــين

وتجمـع ُنسـبت لمشـاريق نـابلس، ومشـاريق  قرية) 25(يشيران لمنطقة جغرافية واحدة، ودليل ذلك أن 

  .7البيتاوي بذات الوقت

                                                           

 .م13/3/2012 خربة طانا، بيت فوريك، جولة ميدانية، 1
 القرية، عراف،. 331-275ص ،2ق، 2ج بالدنا، الدباغ،. م1880/هـ1298و حمد، عقربا، شعبان أوراق خاصة، حماد أب 2

سنة، بلدية عقربا،  55مقابلة شخصية، عبد الباسط خالد ذيب هواوشة، . 31ص عقربا، محمود، .155-154ص  القرية،
 .م29/1/2014جولة ميدانية، عقربا، يانون،  .م29/1/2014عقربا، 

 93مقابلة شخصية، حسن محمود سعاده،  .155-154ص القرية، عراف، .331-275ص ،2ق، 2ج بالدنا، الدباغ، 3
جولة  .م18/5/2014 ،النصارية سنة، 78 اشتيه، عبد اللطيف حافظ، مقابلة شخصية. م20/1/2014سنة، النصارية، 

 .م20/1/2014 بيت حسن، العقربانية، النصارية، واد الباذان، ميدانية،
 م،1869/ـه1286ول أربيع  30 ،15نابلس .147 ،146ص م،1864/هـ1281بيع أول ر  22 ،21 ،ب13نابلس 4

بيتا، ذو  العديلي، حمدان أوراق خاصة، .43ص ،م1880/هـ1298بيت فوريك،  ،، أحمد الجبرخاصةأوراق  .320ص
 .م1884/هـ1302صفر  27أوراق خاصة، حماد أبو حمد، عقربا،  .م1857/هـ1274 القعدة

 بيتا، ذو القعدة العديلي،حمدان  أوراق خاصة، .63ص ،م1880/هـ1298بيت فوريك،  ،د الجبر، أحمخاصةأوراق  5
 .م1884/هـ1302صفر  27أوراق خاصة، حماد أبو حمد، عقربا،  .م1857/هـ1274

 .221ص تحوالت، شولش، 6
 .3ص م،1863/هـ1280جمادى أول  11 ،ب13نابلس .283ص م،1859/هـ1276ربيع أول  7 ،12نابلس 7
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، وبتحليــل 1أســرة) 1185(مــا مجموعــه ) م1871/هـــ1287(بلــغ عــدد ســكان المنطقــة فــي عــام      

 –م 1868/هـــــ1285(حصــــر إرث فــــي المنطقــــة وردت بالســــجالت بــــين األعــــوام ) 118(بيانــــات 

فـردًا مـع األخـذ بعـين االعتبـار ) 724(اوي عائلـة يسـ) 118(كـان مجمـوع أفـراد ) م1884/هـ1302

فــإن معـــدل عـــدد أفـــراد ) 118(علـــى عـــدد العوائـــل ) 724(تعــدد الزوجـــات، وٕاذا قســـمنا عـــدد األفــراد 

أفــراد، وٕاذا ضــربنا عــدد أفــراد األســرة بعــدد اُألســر أعــاله ســيكون عــدد ) 6.13(األســرة الواحــدة يكــون 

، ووفقـًا 2القرن التاسع عشر المـيالدي أو قريـب منـهفردًا في العقدين األخيرين من ) 7264(السكان 

) 16064(بلـغ مـا مجموعـه  –كمـا ُيسـتدل مـن السـياق  –للتميمي والكاتب فإن عدد سكان المنطقة 

  .3)م1916/هـ1335(نسمة في العام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .277-276م، ص1871/هـ1287سالنامة  1
 شولش، .364ص م،1884/هـ1302جمادى ثاني  1 ،25نابلس .90ص م،1868/هـ1285ربيع ثاني  28 ،15نابلس 2

 .32،36ص تحوالت،
 .178-177ص والية، التميمي والكاتب، 3



 40

  

  

  

  

  

  )م1871/هـ1287(، عدد اُألسر في قرى المنطقة عام )1(جدول 
  عدد اُألسر  مهاسم القرية كما ورد في السالنا

  19  عزموط
  51  ]بيت فوريك[فوريط 
  111  عورتا
  330  عقربا
  60  تلفيت

  57  مجدل بني فاضل
  82  قصرا

  24  جوريش
  52  روجيب
  78  قبالن

  38  بيت دجن
  151  ]بيتا[بليتا 
  14  ]أودلة[أورال 

  64  ]قريوت[فريوت 
  47  ]سالم[سامح 
  18  ]المغير[مغاير 
  23  جالود

  11  دير الحطب
  14  ]يانون[ياقوت 
  38  ]دوما[دومه 
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 .276م، ص1870/هـ1287المصدر، سالنامة                              
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 الفصل الثالث 
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  .التشكيالت اإلدارية. 1
  -:وضعت المنطقة خالل فترة الدراسة في ثالث تشكيالت إدارية على النحو التالي      

 ).م1831/هـ1247 –م 1799/هـ1214(ع الحكم العثماني، فترة اإلقطا -أ

، 1شــكلت المنطقــة ومنــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر واحــدة مــن النــواحي الســبعة لســنجق نــابلس      

وهــي القــرى الواقعــة جنــوب غــرب نــابلس، للغــرب مــن الطريــق الواصــل  –وشــكلت مــع جــورة عمــرة 

وبنــي  الــدويكات، :ثــلتكونــت مــن عــدة مشــيخات م، و 2مــا كــان يُعــرف بجبــل قبلــي -نــابلس بالقــدس

 تضـم كـل. 4حـج محمـدآل ومـن المشـيخات كـذلك  ،3ل داودآالعديلي و آل شمسه والتي منها مشيخة 

بتحصـيل اإللتـزام الموكـل إليـة مقابـل  -مـن ضـمن مهامـه  -، كل شيخ  يقوم 5واحدة منها عدة قرى

، 6اهية أو الزعامـةُربع ما يحصله من أحد القرى الواقعة تحت مشيخته، وغير داخل في إقطاع السـب

ُمنح لفرسـان السـباهية المحـاربين حيـث أقطعـتهم  –المستوى الثاني لإلقطاع بعد التيمار  –والزعامة 

الدولــة بعــض األراضــي االميريــة أو خاصــة الســلطان عوضــًا عــن صــرف مرتــب مــن خزينــة الدولــة، 

  .7وذلك مقابل خدماتهم اإلدارية والعسكرية التي يقدمونها

ض قـــــرى المنطقـــــة إقطاعـــــات مـــــن مســـــتوى التيمـــــارات، بموجـــــب نظـــــام اإلقطـــــاع ُأعطيـــــت بعـــــ     

، 9اقجـة) 19000-3000(تراوح الدخل السنوي لهـا بـين ، وهو أدنى مستويات اإلقطاع و 8العسكري

، )م1783/هـــ1198(أودلــه وبالطــة كانتــا إقطاعــًا آلل طوقــان منــذ العــام : ، فمــن قــرى التيمــار9اقجــة
                                                           

  .105-101ص مصطفى، العباسي، .94ص سورية، غرايبة، .375ص م،1820/هـ1236شوال  4 ،7نابلس 1
 .35ص الحكم، صافي، .183ص ،2ج تاريخ، النمر،. 333، ص2، ق2الدباغ، موسوعة، ج 2
 أوراق خاصة،. 151ص م،1889/هـ1307محرم  25 ،28نابلس. 335ص م،1870/هـ1287رجب  16 ،16نابلس 3

 النمر،. م1878/هـ1296أوراق خاصة، حماد أبو حمد، عقربا، رجب  .م1856/هـ1273رمضان  1بيتا،  العديلي،حمدان 
 .39ص فلكلور، ب،و الجاغ .235ص ملكية، بكر، بوأ .221ص تحوالت، شولش، .183ص ،2ج .227ص ،1ج تاريخ،

 .235أبو بكر، ملكية، ص. 221شولش، تحوالت، ص. 288-286، ص2دروزة، العرب، ج 4
  .375صافي، الحكم، ص. 221شولش، تحوالت، ص 5
  .275صافي، الحكم، ص. 205أبو بكر، ملكية، ص. 237، صبيات، الدولة. 233، 184، ص2النمر، تاريخ، ج 6
 .215، 205أبو بكر، ملكية، ص 7
النمر، تاريخ،  .ترجمة فارسية لكلمة برونيا اليونانية وُيقصد بها األراضي المقطوعة لللجند مقابل خدماتهم للدولة: التيمار 8
 .204أبو بكر، ملكية، ص .223عوض، االدارة، ص. 227،  221ص، 2ج
أبو بكر، ملكية، . 222المبيض، النقود، ص. ، أو أربعين بارةدرهم فضة وربع من أقدم النقود العثمانية وتساوي ثلث :االقجة 9

 .19ملكية، ص
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دلـه مـع بالطـه ويـانون وجـزء مـن بيتـا لتصـبح ضـمن زعامـة أنتقلـت أو ) م1826/هــ1242(وفي عام 

المركزيــــة فيهــــا أو باســــم  ُتســــمى باســــم القريــــةأودلــــه أو زعامــــة حســــن النمــــر، حيــــث كانــــت الزعامــــة 

تحــت زعامــة إبــراهيم وأخيــه أوالد ) م1832/هـــ1248(صــاحبها، وقــد ًأصــبحت أودلــه الحقــًا فــي عــام 

  .1 عسقالن

ـــى ســـت عشـــرة ق     ـــى شـــكل تيمـــار وهـــيحـــاز آل النمـــر عل ـــة مـــن قـــرى المنطقـــة عل روجيـــب، : ري

وعسكر، وأودله، وبالطه، ويانون، وكفر بيتا، وسالم، ودير الحطب، وعزموط، ودوما، ومجـدل بنـي 

، وقــد ُذكــرت بعــض 2فاضــل، وتلفيــت، وقريــوت، وقصــره، وجــوريش، وحــازوا كــذلك ثلــث أعشــار بيتــا

ومهمـا يكـن فقـد ُوجـد . 5وجيـب علـى أنهـا سـباهية، ور 4، وأودلـة وتلفيـت3األراضي في بيتا، وأوصرين

  .6تيمار) 52(فيما ُذكرت بأحد المصادر أنها  تيمار،) 47(إلى ) 44(بين  ُوجد في لواء نابلس ما

المستوى الثاني لإلقطاع هي الزعامات وهـي عـدد مـن القـرى ُيعطـى واردهـا للفرسـان كترقيـة لهـم     

، وقد ُوجد 7اقجة) 99000-19000(ا السنوي بين تراوح دخلهمقابل خدماتهم في ساحات القتال، و 

، تقلصت الحقًا لتصبح خمسة زعامات 8سبعة زعامات) م1671/هـ1082(ُوجد في لواء نابلس عام 

، وزعامـة 9زعامة حوارة للشيخ محمد القاسم، وزعامـة فحمـة للشـيخ حسـين عبـد الهـادي: زعامات هي

، وقـــد اشـــتملت 11حمـــد عســـقالن، وزعامـــة قـــوزه لم10أودلـــة ألحمـــد النمـــر، وزعامـــة يمـــه لـــدار طوقـــان

                                                           

 . 227، 223، 221، ص2ج.249، 252، 304، ص1النمر، تاريخ، ج 1
، 223، 221ص ،2ج، 252، 249ص ،1ج تاريخ، النمر، .170ص م،1864/ـه1281 جمادى ثاني 3 ،ب13نابلس 2
 .74، ص4، ج227،

 .28ص م،1863/هـ1280رجب  11 ب،13نابلس .33م، ص1863/هـ1280رجب  21ب، 13نابلس 3
 .43م، ص1860/هـ1277شعبان  11أ، 13نابلس. 310م، ص1859/هـ1276ربيع ثاني  18، 12نابلس 4
 .344م، ص1859/هـ1276محرم  6، 12نابلس 5
  .221ص ،2ج تاريخ، النمر، .24ص البالد، الحصري، .398م، ص1831/هـ1247ربيع أول  12، 9نابلس 6
 .205أبو بكر، ملكية، ص. 223عوض، االدارة، ص .224، ص2النمر، تاريخ، ج 7
 .139صافي، الحكم، ص. 221، ص2النمر، تاريخ، ج 8
 .581شراب، معجم، ص. كيلومتر 20قرية تقع جنوب غرب جنين على ُبعد : فحمة 9

 .733شراب، معجم، ص. طولكرم وكانت مزرعة تابعة لدير الغصونقرية تقع للشمال من : يمه 10
. 611شراب، معجم، ص. كلمة سريانية تعني الفاخورة، وهي قرية تقع جنوب حوارة في منطقة نابلس: قوزة أو بير قوزة 11

 .103الراميني، نابلس، ص. 223-221، ص2النمر، تاريخ، ج
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المنطقــة علــى ثــالث زعامــات منهــا هــي طوقـــان وعســقالن والنمــر، ومهمــا يكــن فقــد كــان أصـــحاب 

  .1خيال في الدولة العثمانية كلها) 200,000(التيمار والزعامات في المشاريق ونابلس جزءًا من 

ـــــــــرة بـــــــــين        ـــــــــواء القـــــــــدس فـــــــــي الفت ـــــــــابلس ونواحيـــــــــه بل ـــــــــواء ن  –م 1802/هــــــــــ1217(ُألحـــــــــق ل

، وألحقــــــت جميعهــــــا بواليــــــة صــــــيدا التــــــي اتخــــــذت مــــــن عكــــــا مركــــــزًا لهــــــا عــــــام )م1815/هـــــــ1231

، أعيد تشكيل لواء نابلس ومـا يلحقـه مـن نـواح 3)م1805/هـ1220(، وبعد عام 2)م1804/هـ1219(

ـــــــــى عـــــــــام  ـــــــــواح ومشـــــــــيخات حت ـــــــــع ل4)م1815/هــــــــــ1231(ن ـــــــــم َتِب ـــــــــة الشـــــــــام، ث ـــــــــى عـــــــــام  والي حت

يق مشــــهورة بالمشــــيخة الحاكمــــة التــــي تحكمهــــا فســــميت بــــالد ، وبقيــــت المشــــار 5)م1830/هـــــ1246(

  .6البيتاوي

 ).م1840/هـ1256 –م 1831/هـ1247(لحكم المصري ا  -ب

بــالد البيتــاوي فــي العهــد المصــري فبقيــت جــزءًا مــن لــواء  لــم ُيعثــر علــى أي تغييــر فــي تشــكيلة      

تشــرين  22و 21/ هــ1247(جمـادى أول  15و 14نـابلس الـذي انضـوى تحـت الحكــم المصـري فـي 

  .7)م1831األول 

( تشـــــرين الثـــــاني عـــــام  21أبقــــى المصـــــريون علـــــى التشـــــكيل اإلداري العثمـــــاني مؤقتــــًا حتـــــى       

، حيث تسـلم الحـاكم الجديـد شـريف بـك مهـام منصـبة كحـاكم عـام علـى بـر الشـام )هـ1248/م1832

حيـه، كبقيـة فلسـطين جـزءًا والذي شمل ثالث واليات، دمشق، وحلب، وصيدا، وكـان لـواء نـابلس بنوا

تشـكيالتها كناحيـة تحكمهـا ، وقـد بقيـت بـالد البيتـاوي فـي 8من هـذا التشـكيل اإلداري المركـزي الجديـد

 خلفـهالـذي  الشيخ ناصر المنصور حج محمـد،، األولى 9تكونت كل مشيخة من عدة قرى مشيختان

                                                           

 .223عوض، اإلدارة، ص .227، ص2، ج249، 223، 221، ص1النمر، تاريخ، ج 1
 .11ص مقدمة، ،عوض .12-10ص تاريخ، العورا، 2
 .203ص ،2ج العرب، دروزة، 3
 .354ص م،1811/ هـ1226شعبان  2 ،7نابلس 4
 .31ص الحكم، صافي، .139صم، 1971 ،4ع شؤون فلسطينيه، متصرفية، عوض، .245ص ،1ج تاريخ، النمر،5 
                                                                                                                                      .816ص ،1ج لبنان، الشهابي، 6
 .140، 80ص الحكم، صافي، .320ص ،1ج تاريخ، مر،الن .74-73ص ابراهيم، الدين، ابو عز 7
  .88ص لحكم،ا صافي، .63ص ،اإلدارة عوض، 8
 . 375، 140ص الحكم، صافي، .53ص نابلس، راميني،ال 9
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ديلي مــن بيتــا، حيــث شــكلت الشــيخ عمــر العــ: ، والمشــيخة الثانيــة1إبــراهيم خضــر الصــالح مــن تلفيــت

المشيختان ما ُعرف الحقًا مقاطعة المشاريق في السنوات األربـع األولـى للحكـم المصـري، ثـم ناحيـة 

  .2مشارق البيتاوي مع نهاية الحكم المصري

  .)م1918/هـ1337 - م1841/هـ1256( والحكم المركزي الفترة االنتقاليةالحكم العثماني،  -ج

، بقيـت المنطقـة ضـمن 3)م1840/هــ1256(ين وعودة الحكم العثماني في بعد خروج المصري       

، فـي حــين عـاد لـواء نــابلس 4التشـكيل السـابق كناحيـه ُدعيــت مقاطعـة مشـاريق البيتــاوي وتتبـع نـابلس

للسـلطة العثمانيــة تحــت واليــة الشــام، ثــم ُجعلــت القــدس متصــرفية تابعــة لواليــة الشــام تــارة وعاصــمتها 

 –م 1840/هــــــــ1256(تـــــــارة أخـــــــرى وعاصـــــــمتها بيـــــــروت بـــــــين األعـــــــوام  دمشـــــــق، ولواليـــــــة صـــــــيدا

، وُألحــق بهــا ألويــة )م1842/هـــ1258(، وأصــبحت القــدس واليــة بــدءًا مــن العــام 5)م1842/هـــ1258

كانـت ) م1849/هــ1265(القدس، والخليل، وجنين، واللد، والرملة، وغزة، ويافا، ونابلس، وفي العـام 

  .6ونواحيها ضمن تشكيالت والية صيدامتصرفية القدس وبالتالي نابلس 

جزءًا من منطقة التزام عبـد الفتـاح النمـر، التـي ) م1851/هـ1268(شكلت المشاريق في العام       

دوما، ومجدل بني فاضل، وتلفيت، وعزموط، وسـالم، وديـر الحطـب، وقريـوت، وقصـره، : تضم قرى

رها الثلــث، وبالطــه، وأودلــه، وكفــر ويــانون، وجــوريش، وعســكر، وروجيــب، وبيتــا وكــان لــه مــن أعشــا

  .8، فيما كانت بقية المنطقة بما فيها ثلثا أعشار بيتا ضمن منطقة نفوذ عمر مصطفى العديلي7بيتا

  .8العديلي
                                                           

 .325، ص1النمر، تاريخ، ج. 121رستم، بشير، ص 1
 .243ص ،4-3ج االصول، رستم، .210ص ،3ج المحفوظات، .203ص م،1862/هـ1279ربيع ثاني  7 ،أ13نابلس 2

  .185ص ،2ج تاريخ، النمر،
  .25ص نابلس، الراميني، .332ص الحكم، صافي، 3
 .89ص م،1843/هـ1259محرم  14 ،10نابلس 4

 .332ص الحكم، صافي، .159ص ملكية، ابو بكر، .25ص نابلس، الراميني،5 
  .159، 156ص ملكية، ابوبكر، .25ص نابلس، الراميني،. 65ص اإلدارة، عوض، .345-343ص ،1ج تاريخ، النمر، 6
، 223، 221ص ،2ج.  249، 252ص ،1ج تاريخ، ،النمر .170ص م،1864/هـ1281جمادى ثاني  3 ،ب13نابلس 7
 .74ص ،4ج 227.
 ،ب13نابلس .203ص م،1862/هـ1279ربيع ثاني  7 ،أ13نابلس .164ص م،1861/هـ1278الحجة  وذ 5 ،أ13نابلس 8

 .239ص م،1883/هـ1301القعدة  وذ 28 ،25نابلس .170ص م،1864/هـ1281جمادى ثاني  3 ،ب13نابلس
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بقيــت مشــاريق البيتــاوي ناحيــة تتبــع لنــابلس، والتــي بــدورها تبعــت متصــرفية القــدس حتــى العــام     

، 1لي فــي بيــروت عاصــمة واليــة صــيداحيــث ُوضــع حــاكم نــابلس تحــت إمــرة الــوا) م1857/هــ1275(

ُفصلت القدس كمتصرفية عن واليـة صـيدا، لتصـبح متصـرفية ضـمن ) م1864/هـ1281(وفي العام 

واليــة الشــام، فيمــا أصــبح لــواء نــابلس ضــمن تشــكيل جديــد ُعــرف بمتصــرفية البلقــاء أو لــواء البلقــاء، 

  .2وبقي جزءًا من والية صيدا

إلــــى واليـــة الشــــام بــــين األعــــوام  –واســــتجابة لإلصــــالحات  – ُضـــمت واليــــة صــــيدا بتشـــكيالتها     

، وكــان لــواء البلقــاء أحــد ألويتهــا 3، لتشــكل كلهــا واليــة ســورية)م1866/هـــ1283-م1864/هـــ1281(

 7/هــ1281جمـادى األخـر  7(وكانت المشاريق جزءًا منه، والتي أصبحت ناحية وفقـًا للدسـتور منـذ 

  .4)م1864تشرين ثاني 

ناحيـة، كانـت ) 11(مـن قضـائين و) م1872/هــ1289(ء نـابلس أو البلقـاء فـي العـام تكون لـوا      

ســتة عشــر : ، وقــد تشــكلت مــن منطقتــي نفــوذ علــى النحــو التــالي5ناحيــة مشــاريق نــابلس واحــدة منهــا

عقربــا، : تجمعــًا ضــمن منطقــة إلتــزام توالهــا أحمــد جبــر صــباح حــج محمــد ومركــزه بيــت فوريــك وهــي

وعزمــوط، ومجــدل بنــي فاضــل، وكفــر بيتــا، وروجيــب، وجــوريش، وعورتــا، ويــانون، وكفــر عاطيــة، 

، فيمــا كانــت بقيــة المنطقــة 6وبيتــا، وعســكر، وجــالود، وبيــت دجــن، وبيــت فوريــك، وقصــره، والمغيــر

  .7ضمن إلتزام عمر مصطفى العديلي ومركزه بيتا، يساعده أوالده ومركزهم أوصرين

ـــــى العـــــام  بقيـــــت المشـــــاريق جـــــزءًا مـــــن لـــــواء البلقـــــاء      ـــــة ســـــورية حت ـــــابع لصـــــيدا التابعـــــة والي الت

بيروت، عكا، البلقاء، طرابلس، : ، حيث تشكلت والية بيروت التي ضمت  ألوية)م1888/هـ1306(

                                                           

 .260ص تحوالت، شولش، .47ص م،1860/هـ1277جمادى ثاني  21 ،أ13نابلس 1
 .159ص ملكية، بو بكر،أ .260، 253ص تحوالت، شولش، .25ص نابلس، الراميني، 2
 .16 -15ص ،3ج تاريخ، النمر، .71ص اإلدارة، عوض، 3
 ،1ج الدستور، .378ص م،1877/هـ1294شوال  6 ،20نابلس .323ص م،1875/هـ1292ربيع أول  27 ،19نابلس 4

 .397ص
 .29ص تحوالت، شولش، .21ص والية، التميمي والكاتب، .157- 156ص م،1878/هـ1295القعدة  وذ 11 ،21سنابل 5
 .63ص ،م1880/هـ1298بيت فوريك،  ،، أحمد الجبرخاصةأوراق  6
 ،ب13نابلس .203ص م،1862/هـ1279ربيع ثاني  7 ،أ13نابلس .164ص م،1861/هـ1278الحجة  وذ 5 ،أ13نابلس 7

 .170ص م،1864/هـ1281جمادى ثاني  3 ،ب13نابلس
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الشــام، الالذقيــة، وأنفصــلت عــن واليــة ســورية، لتبقــى المشــاريق ضــمن تشــكيالت لــواء البلقــاء التــابع 

مهمـا يكــن فـإن التغييــر فـي المســتويات اإلداريـة العليــا، و . 1واليـة بيــروت حتـى نهايــة الحكـم العثمــاني

أي تغييـر فـي  -وفقـًا للمصـادر  -وتغيير الصفة الرسمية لمنطقة المشاريق لتصبح ناحية لـم يرافقـه 

  .2حدودها االدارية

ــم ينتــه علــى 3)م1839/هـــ1255(بــالرغم مــن إلغــاء نظــام اإللتــزام رســميًا فــي العــام        ، إال أنــه ل

ع وبقي نظامًا معموًال به حتى نهاية القرن التاسـع عشـر، فنظريـًا تشـير لـذلك عبـارة وردت أرض الواق

" مـن قرايـا الكائنـة تحـت التزامنـا 98عن بيان الوارد بدل أعشـار سـنة "في دفتر أحمد الجبر الخاص 

يلي ثــم يتبعهــا قائمــة بــالقرى وحســاباتها، وعمليــًا كانــت المنطقــة مقســمة بــين أحمــد الجبــر وعمــر العــد

  .4وأوالده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .26ص نابلس، الراميني، .72ص ،اإلدارة عوض، .16ص ،3ج تاريخ، النمر، .10ص ،2ق، 2ج بالدنا، الدباغ، 1
 28 ،44نابلس .190ص م،1881/هـ1299شوال  8 ،23نابلس .146ص م،1864/هـ1281 أولربيع  21 ،ب13نابلس 2

  .155-154ص القرية، عراف، .80ص ة،والي الكاتب،التميمي و  .193ص م،1912/هـ1330ربيع ثاني 
 .229ص ،اإلدارة عوض، 3
 ،م1880/هـ1298بيت فوريك،  ،، احمد الجبرخاصةأوراق  .203ص م،1862/ـه1279ربيع ثاني  7 ،أ13نابلس 4

 .63ص
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  .اإلداريةالتبعية . 2

، ومــا تغيــر هــو تبعيــة لــواء نــابلس ذاتــه حيــث 1تبعــت المشــاريق لــواء نــابلس طــوال فتــرة الدراســة     

 األعـــوامالفتـــرة بــين ي فــ لـــواء نــابلس ، وقـــد كــان2تذبــذبت تبعيتــه بـــين واليــات الشـــام وصــيدا وبيــروت

مــن  األوامــرلــواء القــدس يتلقــى  وكــان ،3ستابعــًا للــواء القــد )م1815/هـــ1231-م 1802/هـــ1217(

بمـا فيـه  –لـواء القـدس حيث ُألحـق  )م1805/هـ1220(عام ديوان والية الشام ومركزها دمشق حتى 

فيمــا ُفصــل لــواء القــدس عــن و  ،4عكــا ليتلقــى األوامــر مــن مركزهــا فــيواليــة صــيدا  إلــى -لـواء نــابلس 

عــــــام لهــــــا حتــــــى  اً تابعــــــ ونواحيــــــهلــــــواء نــــــابلس  بقــــــي فقــــــد) م1815/هـــــــ1231(صــــــيدا منــــــذ عــــــام 

   -:وكانت تبعية المشاريق على النحو التالي. 5وتلقى األوامر من عكا) م1830/هـ1246(

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

غرايبه،  .م1878/هـ1296رجب  عقربا، أوراق خاصة، حماد أبو حمد،. 337م، ص1872/هـ1289صفر  14، 17نابلس 1
 .183، ص2النمر، تاريخ، ج. 234، 94صسورية، 

 23 ،28نابلس. 275م، ص1830/هـ1246ربيع أول  21، 8نابلس. 354م، ص1815/هـ1231رجب  21، 7نابلس 2
عوض، االدارة، . 94غرايبة، سورية، ص. 184-183، 2النمر، تاريخ، ج  .50-49ص م،1888/هـ1306جمادى ثاني 

 .98ص تاريخ، نة،كلبو  .52، 26ص نابلس، الراميني، .63-62ص
  .11عوض، مقدمة، ص 3
 .203، ص2دروزة، العرب، ج. 12-10العورا، تاريخ، ص. 365م، ص1811/هـ1226شعبان  2، 7نابلس 4
 .275م، ص1830/هـ1246ربيع أول  21، 8نابلس 5
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  )2(شكل رقم 

  

ومركزها  ضمن والية صيدا نابلس متسلمية )م1831/هـ1247( عامأبقى الحكم المصري        

امًا على جميع واليات محمد علي حاكمًا ع هو شريف باشا الذي عينبع لحاكم بر الشام وهتت ،1عكا

  -:تبعية المشاريق على النحو التاليفأصبحت  ،2لحكومتهكانت دمشق مركزًا و  ،بر الشام

  

  

                                                           

 .25ص نابلس، الراميني، 1
 .21ص نابلس، الراميني، .63ص ،اإلدارة عوض، 2

  المشاريق

  الحكم العثماني، فترة ا�قطاع

  م1830/ھـ1246 - م 1798/ھـ1213

  م1802/ھـ1217

  م1805/ھـ1220

  نابلس

  القدس

  دمشق

 لاستانبو 

 

  م1805/ھـ1220

  م1815/ھـ1231

  نابلس

  القدس

  عكا

 استانبول

 

  م1815/ھـ1231

  م1830/ھـ1246

  نابلس

  عكا

 استانبول
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  )3(شكل رقم 

  

         

ُضـمت لهـا قصـير، وقـد بعد خـروج المصـريين للتتبـع واليـة الشـام لوقـت  نابلس عادت متسلمية      

 بهــــا نــــابلس، لحقـــتأُ متصــــرفية القـــدس عــــن واليـــة الشــــام وأصـــبحت مســــتقلة و  ُســـلخت، فيمــــا 1نـــينج

بـالتزامن مـع  تذبـذبت تبعيـة لـواء نـابلس وينبغـي لنـا االنتبـاه أن. 2أصبحت القدس تابعة لوالية صـيداو 

مـا بـين واليتـي  )م1842/هــ1258 –م 1840/هـ1256( األعوامتذبذب تبعية متصرفية القدس بين 

  -:على النحو التاليفي هذه الفترة فكانت تبعية المشاريق  ،3صيداالشام و 

  

  

                                                           

 الحكم، صافي، .159ص ملكية، بو بكر،أ .21ص نابلس، الراميني، .17ص ،3ج .343ص ،1ج تاريخ، النمر، 1
 .334ص

 .25ص نابلس، الراميني، .65ص االدارة، عوض، .269ص م،1845/هـ1262شعبان  12 ،10نابلس 2
 .167، 159ص لكية،م بو بكر،أ .25ص نابلس، الراميني، 3

المشاريق فترة الحكم 
  المصري

  م1831/ھـ1247

  م1840/ھـ1256

  نابلس

  عكا

  دمشق

  القاھرة
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  )4(شكل رقم 

  

       

  

  

  

        

  

  

  المشاريق 

الحكم العثماني، 
الفترة ا2نتقالية 

والحكم المركزي 
م 1840/ھـ1256

  م1917/ھـ1336

 نابلس

  م1842/ھـ1258

  م1868/ھـ1285

  نابلس

  القدس

  عكا

 استانبول

  م1868/ھـ1285

  م1888/ھـ1306

 نابلس

 دمشق

  استانبول

 

 م1888/ھـ1306

  م1917/ھـ1336

  نابلس

 بيروت

 دمشق

 استانبول

  م1840/ھـ1256

  م1842/ھـ1258

  نابلس

  القدس

  عكا        دمشق

 استانبول
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حيـث ُفصـلت عنهـا  ،1)م1868/هــ1285(عـام ابلس تابعة لمتصـرفية القـدس حتـى ن صرفيةبقيت مت

ـــاء تتبـــع واليـــةأصـــبحت نـــابلس متصـــرفية مســـتقلة ُتعـــرف بو  وقـــد أعـــادت الدولـــة  ،2ســـورية إســـم البلق

ولكـــن ) م1872/هــــ1289(العثمانيــة وألحقـــت متصــرفية نـــابلس وجنــين إلـــى القـــدس مــرة أخـــرى عــام 

  .3كإجراء شكلي لم ُيترجم على أرض الواقع

تكونــت مــن و  ،)م1864/هـــ1281( عــامبموجــب قــانون الواليــات الصــادر  واليــة ســورية تشــكلت     

ســـم واليـــة إلتشـــكل كلهـــا واليـــة واحـــدة ُعرفـــت ب واليـــة دمشـــق إلـــىصـــيدا اللتـــان ُضـــمتا روت و بيـــ واليـــة

مباشرة لدمشق عاصـمة واليـة  تبع، الذي 5ضمن تشكيالتها كانت نابلس مركز لواء البلقاءو  ،4سورية

  .6)م1888/هـ1306 –م 1868/هـ1285( األعوام سوريا خالل الفترة بين

ومركـــزه  اء البلقـــاءُفصـــل لـــو و  ،)م1888/هــــ1306( عـــاملـــواء بيـــروت  الدولـــة العثمانيـــة أنشـــأت      

، حيــث احتــل الجــيش 7األولــىالحــرب العالميــة  حتــى دمشــق،ل والــذي بــدوره تبــعليتبــع بيــروت  نــابلس

وفـــــــــي عـــــــــام  ،)م1917/هــــــــــ1336(منـــــــــذ أواخـــــــــر عـــــــــام  البريطـــــــــاني منـــــــــاطق جنـــــــــوب فلســـــــــطين

مـن الجهـة الغربيـة وفـي  البريطـاني نـابلساحتـل الجـيش أيلـول  19تحديدًا يوم و  )م1918/هـ1337(

أيلـول دخــل الجـيش البريطــاني نـابلس مــن جهـة طريــق القـدس نــابلس لتخضـع بــذلك  20اليـوم التــالي 

                                                           

 .171أبو بكر، ملكية، ص. 185م، ص1863/هـ1280سالنامة  .77ص م،1857/هـ1274سالنامة  1
 تاريخ، النمر، .198ص م،1871/هـ1288ثاني ربيع 20 ،17نابلس .168ص م،1869/هـ1286الحجة  وذ 7 ،16نابلس 2
 .164ص ملكية، بو بكر،أ .25ص نابلس، الراميني، .28ص تحوالت، شولش، .17ص ،3ج
 .171ص ملكية، بو بكر،أ 3

 .25ص نابلس، الراميني، .69ص ،اإلدارة عوض، .86ص سورية، ،هغرايب 4
سالنامة . 377م، ص1872/هـ1289جمادى أول  1، 17نابلس .265ص م،1869/هـ1286محرم  19 ،15نابلس 5

 ،هكلبون .171ص ملكية، بو بكر،أ .25ص لس،ناب الراميني، .233، 86ص سورية، ،هغرايب. 73م، ص1880/هـ1298
 .97ص تاريخ،

 .28ص تحوالت، شولش، .26ص لس،ناب الراميني، .72ص ،اإلدارة عوض، 6

 ،3ج تاريخ، النمر، .11ص ،2ق ،2ج بالدنا، الدباغ، .50-49ص م،1888/هـ1306جمادى ثاني  23 ،28نابلس 7
  .98ص تاريخ، كلبونة، .52، 26ص نابلس، الراميني، .16ص
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حــال لبقيــة كمــا هــو المــع نواحيهــا و  والحقــًا خضــعت نــابلس ،منطقــة المشــاريق لالحــتالل البريطــاني

  .1حتلةإدارة بالد العدو الجنوبية المبفلسطين لما بات ُيعرف 

قــام بهــا الحكــم  دمــجواحي نــابلس ضــمن عمليــة كمــا هــو الحــال لبقيــة نــ دخلــت قــرى المشــاريق      

لـبعض قـرى جمـاعين ومشـاريق  باإلضـافةفقرى مشاريق نابلس كلهـا  ،بدايتهالعسكري البريطاني في 

ًا مــن قضــاء نــابلس، الــذي كــان واحــدب الحقــاً  ُعرفــت واحــدة إداريــةواد الشــعير شــكلت وحــدة الجــرار و 

وهكـذا لـم يشـعر  .2كـان مركـزه نـابلسهي جنين وبيسان وطولكرم شكلت لـواء السـامرة و  أقضية أربعة

أي تغيير على أرض الواقع يمس حيـاتهم اليوميـة رافـق التغييـر   -ولم يرد وفقًا للمصادر  –السكان 

  .3نابلسفي تبعية لواء نابلس، ولكن التغير واضح بالمستويات العليا لحكام لواء ونواحي 

    .الجهاز اإلداري. 3

هيئــة تضــم شــكلت القريــة الوحــدة الصــغرى فــي الجهــاز اإلداري، تّكــون جهــاز الحكــم فيهــا مــن        

كـان ُيعـين أحــدهم و ، 4بقيــت هيكليتهـا موجـودة ألخـر العهــد العثمـاني القريـة "اختياريـة"كبـار السـن أو 

يـع العـائلي فـي القريـة، ويكـون هـذا المجلـس ، ويعكس هذا المجلس الشكل والوزن والتوز 5ممثًال عنهم

وممثلــه مســؤوًال أمــام شــيخ الناحيــة التــي تتبــع لهــا القريــة، أو أمــام الملتــزم الــذي تقــع قــريتهم ضــمن 

، وقـد كـان الجهـاز اإلداري 7، أو أمام صاحب اإلقطاع الذي تكون قريتهم جـزءًا مـن إقطاعـه6إلتزامه

   -:اإلداري في المنطقة على النحو التالي

  

                                                           

 تاريخ، ،هلبونك .175ص ملكية، بو بكر،أ .153، 147ص ،3ج تاريخ، النمر، .13ص ،2ق، 2ج بالدنا، الدباغ، 1
 .99ص

  .153ص ،3ج تاريخ، النمر، .68ص المختصر، روحي، 2
 .279ص م،1829/هـ1245ربيع ثاني  1 ،8نابلس .346ص م،1827/هـ1243شعبان  15 ،8نابلس 3
 .274ص م،1908/هـ1324 ،27/4ةيبلد .356ص م،1801/هـ1216جمادى أول  27 ،6نابلس 4
 .120صم، 1972 ،7ع شؤون فلسطينية، الريف، بدران، .370ص م،1819/هـ1235ربيع ثاني  23 ،8نابلس 5
 النمر، .184ص م،1876/هـ1293 أولربيع  30 ،20نابلس .203ص م،1862/هـ1279ربيع ثاني  7 ،أ13نابلس 6

 .185ص ،2ج تاريخ،
 .120صم، 1972 ،7ع ،فلسطينية شؤون الريف، بدران، 7
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 .)م1831/هـ1247 –م 1799/هـ1214( كم المحليالح -أ

ُعـين يدور الحديث هنا عن ثالث مراكز رئيسة في المنطقة هي بيتا وجالود وعقربا، ففي بيتا       

 ،1ج محمـدمـن آل حـ بدالً  )م1799/هـ1214( عامالمشاريق قسم من مصطفى العديلي شيخًا على 

 دارةولكـن مـن المؤكـد وجـودة بـاإل مـه،في أو انتهـى حكبـأي سـنة تـو  -وفقًا للمصادر –ال ُيعلم يقينًا و 

رد أســـماء بعـــض أوالده مـــن اإلنـــاث مهمـــا يكـــن فـــإن المصـــادر تـــو و  ،2)م1823/هــــ1239(عـــام فـــي 

            .5عمرو  ،4جبرو  صالح،و  ،3فضهو  خضره،وهم  الذكورو 

بـي البيتـاوي عند دعوى موضوعها حكم اإلعدام بحق محمـود احمـد الحل هنا يجدر بنا التوقفو      

بحراســة  مـن ناحيــة جمـاعين ومكلـف –وهـو غـانم عبــد اهللا غـانم  –الــذي قتـل أحـد الحــراس مـن بيتـا 

خارج مدينة نـابلس مـن جهـة الجنـوب أثنـاء عـودتهم  )م1798/هـ1213(عام مجموعة زوار أجانب 

خ ســالمه فخــر المشــايخ الشــي: "الــذي ورد بــذيل الــدعوى بلفظــة االســم ة القــدس، ويعنينــا هنــامــن زيــار 

، ورغـم عـدم ِذكــر مسـقط رأسـه صـراحًة، لكــن ُيعتقـد أنـه كـان شــيخًا فـي بيتـا قبـل مصــطفى 6"النصـار

 -، والثـاني أن الموقـف 7األول أن النصـار هـم فـرع مـن العـديلي: العديلي باالستناد إلى ثـالث أمـور

لــث أنــه يتطلــب حضــور الشخصــيات اإلداريــة المحليــة فــي بيتــا وجمــاعين، والثا -موضــوع الــدعوى 

فخــر المشــايخ محمــد العثمــان الجمــاعيني، "تمــت اإلشــارة الــى شخصــيتان مــن منطقــة جمــاعين وهــم 

، وبمـــا أن بقيـــة االشـــخاص الُمشـــار لهـــم بـــذيل الـــدعوى معروفـــي "فخـــر المشـــايخ عمـــر الجمـــاعيني

  .المناصب ومسقط الرأس، فإنه ُيرجح أن سالمة النّصار كان شيخًا على بيتا

                                                           

 تاريخ، النمر، .238ص م،1823/هـ1239 أولربيع  18 ،8نابلس .258ص م،1815/هـ1231محرم  أواخر ،7نابلس 1
 .135 ،126ص تاريخ، العباسي، .294، 227ص ،1ج
 .125ص تاريخ، العباسي،. 294، ص1النمر، تاريخ، ج. 269م، ص1815/هـ1231، ربيع ثاني 7نابلس 2
 .59ص م،1875/هـ1292شعبان  2 ،20نابلس .27ص م،1860/هـ1277رجب  18 ،أ13نابلس 3
 .147ص م،1871/هـ1288صفر  12 ،17نابلس .27ص م،1884/هـ1302شوال  21 ،أ26نابلس 4
 .33ص م،1863/هـ1280رجب  21 ،ب13نابلس 5
 .26ص م،1798/هـ1213 ،6نابلس 6
 الجاغوب، .311ص م،1911/هـ1330ربيع ثاني  30 ،44نابلس .242ص م،1871/هـ1288غرة شعبان  ،17نابلس 7

 .42-39ص فلكلور،
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ثم فصـلها متسـلم نـابلس الشـيخ  –أحد أبناء حج محمد  -حت سلطة آل أحمد كانت جالود ت       

محمد القاسم ووضعها تحت سلطة الشيخ ناصر المنصور االبن الرابع للحـج محمـد، وذلـك فـي فتـرة 

، وتضــم قــرى تلفيــت، ومجــدل بنــي فاضــل، وقريــوت، وقصــره، 1)م1815/هـــ1231(ســابقة مــن عــام 

تقــاد يدعمــه وقــوف ناصــر المنصــور إلــى جانــب الشــيخ قاســم فــي وهــو اع. 2وعقربــا، ودومــا، وقــبالن

  .3الثورة ضد الحكم المصري فيما بعد

إلـــى ) م1819/هــــ1235 –م 1771/هــــ1185(أمـــا عقربـــا فقـــد كانـــت ناحيـــة خـــالل األعـــوام        

، إسـتنادًا 5، وُيعتقد أن شيخ عقربـا مـن عائلـة الحمـزه التـي هـي فـرع مـن حـج محمـد4جانب ناحية بيتا

األول أن فضــه أخــت مصــطفى العــديلي فــي بيتــا تزوجــت مــن محمــد مالــك الحمــزه مــن : ى أمــرينإلــ

عقربا والـذي ورد أسـمه فـي سـياق مطالبـة أبنـه حسـن الموكـل عـن أخوتـه حسـين وفضـة محمـد مالـك 

الحمزه بديون لهم على تاجر من نابلس هو محمد صابر القصـص، دون اإلشـارة لمنصـب أو مكانـة 

ـــة، مـــع مالحظـــ ـــه زوجـــة أخـــرى هـــي فاطمـــة عـــوضإداري ـــع مـــن أن المشـــايخ 6ة أن ل ـــاد ينب ، واالعتق

يصاهرون ُأناس بنفس مستواهم االجتماعي واالقتصادي أو مـن ضـمن دائـرتهم، وعليـه يكـون محمـد 

 .مالك الحمزة ضمن دائرة المشيخة في عقربا آنذاك

طقـه ومـن ضـمنها عقربـا كـان ينبع االعتقاد الثاني من أن أحمد الجبر وهو ملتزم كبير في المن     

، وبالتــالي 7مـع عــدة أشـخاص كمتعهـدين إللتزامـه ومــنهم حسـن مالـك الحمـزه –فـي عقربـا  –يتعامـل 

من الطبيعي أن يكون منصب هذا الشخص إمتـدادًا ألسـالفه، عـدا عـن كونـه مـن عائلـة حـج محمـد 

  .وهي ذات العائلة التي خرج منها أحمد الجبر

                                                           

 .185ص ،2ج .227، 165ص ،1ج تاريخ، النمر، .269ص م،1815/هـ1231ع ثاني ربي ،7نابلس 1
  .28ص قلعة، جرار، .185ص ،2ج .294ص ،1ج تاريخ، النمر، .238ص م،1823/هـ1239 أولربيع  18 ،8نابلس 2
 .244ص الحكم، صافي، .121ص بشير، رستم، 3

 .31ص ظاهر، السامري، .407ص م،1819/هـ1235ربيع ثاني  22 ،8نابلس 4
أوراق  .50ص م،1897/هـ1315جمادى ثاني  27 ،34نابلس .183ص م،1876/هـ1293ول أغاية ربيع  ،20نابلس 5

 .عقربا م،1892/هـ1310 –م 1851/هـ1268 سالمه اليونس، .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 دار خاطر، خاصه،
 .74، 59ص م،1875/هـ1292رمضان  1شعبان،  2 ،20بلسنا 6
 .15ص م،1880/هـ1298بيت فوريك،  ،، أحمد الجبرخاصةأوراق  7
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 .)م1840/هـ1256 –م 1831/هـ1247( ةالمصري الحكم المحلي في الفترة -ب

، وقبـل سـيطرته التامـة علـى عكـا، )م1831/هـ1247(وصل إبراهيم باشا فلسطين أواخر عام       

، فيما بقي الشيخ ناصر المنصور 1أبقى متسلمية نابلس ومشاريقها بعهدة الشيخ محمد قاسم األحمد

عنـدما انتهـت الثـورة ) م1834/هــ1250(عـام  حج محمد يتقاسم حكـم المنطقـة مـع آل العـديلي حتـى

، حيث دفن في مقبرة جامع الجزار في عكا، فـي 2على الحكم المصري والتي ُقتل فيها الشيخ ناصر

، ليتقاسم حكم المشاريق مـع 3حين ُعين الشيخ إبراهيم خضر الصالح من تلفيت خلفًا له بنفس العام

: سليمان، وُيعتقد أن الشيخ سليمان المقصـود هـومع الشيخ عمر العديلي من بيتا، باإلضافة للشيخ 

، وبالتــالي كــان مــن الطبيعــي أن 4ســليمان حســين عبــد الهــادي الــذي ُعــين خلفــًا للشــيخ محمــد القاســم

  .تنتقل عهدة القاسم إلى المتسلم الجديد

لم يرد بالمصادر تفاصيل عن حياة ناصر المنصور الشخصية، ولكن هناك رواية عن بـدوي       

ناصـر عقلـة أنجـن وأختـل يريـد "دعيقـي قـال كلمـات يصـف فيهـا ناصـر المنصـور حيـث يقـول أسمه 

وقيلت الكلمات علـى خلفيـة زواج ناصـر المنصـور مـرة أخـرى مـن امـرأة فالحـة " يخالط الزيت بالخل

، ومهمـا يكـن 5بالزيـت  -وهي من الشـيخات  –عادية حيث شبهها بالخل، فيما شبه الزوجة األولى 

المنصــور مــن الــذكور؛ عبــد الغنــي، وٕابــراهيم، وصــباح، ومحمــد، وبخيــت، وســعيد،  فقــد تــرك ناصــر

  .6وخليل الملقب بالخطيب الغازي
                                                           

 .120ص بشير، رستم، .342، 128ص ،1ج المحفوظات، .413ص م،1831/هـ1247ادى ثاني جم 15 ،9نابلس 1
 .69ص الحكم، صافي،

 االصول، رستم، .203ص م،1862/هـ1279ربيع ثاني  7 ،أ13نابلس .269ص م،1815/هـ1231ربيع ثاني  ،7نابلس 2
  .185ص ،2ج .331، 325ص ،1ج تاريخ، النمر، .121ص بشير، رستم، .243ص ،4-3ج
فاروق عارف رشيد حج ، مقابلة شخصية .185ص ،2ج تاريخ، النمر، .359ص م،1837/هـ1253ذو الحجة  ،9نابلس 3

، جالود، سنة 56 براهيم عبد الرحيم حج محمد،إفوزي ، مقابلة شخصية .م19/1/2014، نابلس، سنة 61 ،محمد
 .م22/1/2014

 رستم، .203ص م،1862/هـ1279ربيع ثاني  7 أ،13نابلس .389م، ص1833/هـ1249جمادى ثاني  26، 9نابلس 4
 .243ص ،4-3ج ،األصول

 .م22/1/2014، جالود، سنة 56 براهيم عبد الرحيم حج محمد،إفوزي ، مقابلة شخصية 5

رجب  27 ،22نابلس .185ص م،1880/هـ1298محرم  3 ،22نابلس .89ص م،1843/هـ1259محرم  14 ،10لسناب 6
ربيع ثاني  19 ،34نابلس .352ص م،1883/هـ1301محرم  25 ،24نابلس .256ص م،1880/هـ1298
 .19ص م،1910/هـ1328شوال  15 ،أ43نابلس .21ص م،1897/هـ1315
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بعــــد خــــروج  -ُتظهـــر المصــــادر أن خالفــــًا وقـــع بــــين أفــــراد حمولـــة حــــج محمــــد  فـــي المنطقــــة      

عائلــة وبالــذات بــين عــائلتي ناصـر فــي جــالود، وســعاده فــي قريـوت والــى جانــب هــؤالء  -المصـريين 

البوم، فوفقًا للمصادر يقوم إثنا عشر شخصًا من قريوت ُمَوكلين عن حمولة حج محمد والبـوم ودار 

سعادة باإلدعاء والتشكي على إبراهيم وعبد الغني ناصـر المنصـور اللـذان حضـرا إلـى قريـوت وقامـا 

د كبيـر مـن باالستيالء على أرزاق كثيرة شملت حبوب ومصاغات ذهبية وأواني نحاسية وفراش وعـد

األغنام واألبقار والحمير، تعود ملكيتها ألفـراد مـن الحمـوالت والعـائالت الـثالث، وقـد ُأبطلـت الـدعوة 

  .1حيث طعن إبراهيم وعبد الغني بشهود المدعين وأثبتوا تلقي الشهود رشاوي من أحد المدعين

حــج  –يــت الواحــد الخــالف داخــل الب: ومهمــا يكــن فــإن اإلدعــاء بحــد ذاتــه يــدلل علــى أمــرين      

ـــين جـــالود وقريـــوت، واألمـــر الثـــاني بـــدء عمليـــة إســـتعادة النفـــوذ ألبنـــاء ناصـــر  -محمـــد  المنقســـم ب

 -المنصور بعد عودة الحكم العثماني وهو األمر الـذي تؤكـده المصـادر الحقـًا، إذ تـذكرهم المصـادر

 خ ابـراهيم الناصـر،الشـيو  المكرم الشيخ صباح الناصـر،بألفاظ   -وعلى مدى أكثر من أربعة عقود 

  .2غا بخيت ناصر المنصوروعبد الفتاح آ الشيخ بخيت الناصر،و 

فيمــا كــان ابــراهيم ناصــر المنصــور يســلف المــال مقابــل رهــن األراضــي، وارتــبط بعــض أحفــاد        

، فقد كان عبد الفتاح بخيت ناصر المنصور األكثر 3ناصر المنصور بعالقات مع تجار في دمشق

د الَسـَلم وقـد خوطـب بلفظـة الشـيخ وآغـا، فهـو ُمعـِرف وشـاهد وعلـى حصــر إرث حضـورًا يعطـي عقـو 

لمتوفي من دوما، وقـام بتحصـيل حصـته اإلرثيـة مـن تـاجر مـن نـابلس وكـان مـن المعـرفين بـه عمـه 

  .4الشيخ صباح الناصر، فيما ُذكر أخوته كمعرفين أو شهود فقط

                                                           

 12 ،25نابلس .284ص م،1859/هـ1276ول أوائل ربيع أ ،12نابلس .89ص م،1843/هـ1259محرم  14 ،10نابلس 1
 .279ص ،4ج تاريخ، النمر، .281ص م،1884/هـ1302صفر 

محرم  11 ،22نابلس .291ص م،1867/هـ1284شوال  21 ،15نابلس .71ص م،1869/هـ1286رجب  18 ،16نابلس 2
  .352ص م،1883/هـ1301محرم  25 ،24نابلس .342ص م،1881/هـ1299

 .256ص م،1880/هـ1298رجب  27 ،22نابلس .369ص م،1877/هـ1294شوال  18 ،20نابلس 3
محرم  25 ،24نابلس .342ص م،1881/هـ1299محرم  11 ،22نابلس .185م، ص1880/هـ1298محرم  3، 22نابلس 4

محرم  25 ،24نابلس .59ص م،1881/هـ1299ول أجمادى  4 ،23نابلس .352ص م،1883/هـ1301محرم 
 .352ص م،1883/هـ1301
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يلة علـي الحسـين مـن قريـة المغيـر التابعـة وتذكر المصادر أن عبد الفتاح كان متزوجًا مـن وسـ     

، ووفقـًا للمصـادر 1لناحية المشاريق وأنجب منها بنـت أسـمها فريـده، وتزوجـت الحقـًا فـي قريـة العنـب

فإن وسيله عاشت شيخوختها في مسقط رأسها المغير دون األيضاح فيما إذا كانت مطلقة أم أرملة، 

، 2ح أصـبح الحقـًا ملتـزم أعشـار وحمـل لقـب أفنـديومهما يكـن فقـد كـان لعبـد الفتـاح ابـن أسـمه صـال

حيــث ورد أســـم ) م1908/هـــ1326 -م 1896/هـــ1314(وقــد تــوفي عبــد الفتــاح فــي الفتـــرة مــا بــين 

  .3"صالح بن المرحوم عبد الفتاح"

 . )م1863/هـ1280 –م 1840/هـ1256(الفترة اإلنتقالية في الحكام المحليين  -ج

قاطن بيتا في مشيخته وُتظهر المصادر أنها لم تتأثر بزوال الحكم بقي الشيخ عمر العديلي ال      

: وهـم) م1863/هــ1280(يساعده باإلدارة أوالده الذين انتقلوا لقرية أوصرين حوالي عام  ،4المصري

محمود الذي تولى اإلدارة فيها، وعبد الهادي الذي كان شريكًا مع عبد اهللا النمـر فـي بعـض أراضـي 

فيمـا بقـي . 7، ومحمد، وأحمد، وعثمـان، وهنـدي6حيث تردد بين بيتا وأوصرين ، ومفلح5دير الحطب

ومهما يكن فقد كانـت زوجـة  .8أنها كانت متزوجه في قبالنبقي حسن وحسين في بيتا ومريم ُيعتقد 

  .9زوجة عمر مصطفى العديلي من نفس بيتا واسمها صبوح عثمان عاليا

 )م1871/هــ1288( سـنةعشر من محـرم  لفترة بين السابعتوفي عمر مصطفى العديلي في ا      

كشـاهد علـى بيـع أرض ألبنـه حسـن لتـاجر مـن " عمر العديلي ابو البايع"حيث ورد أسمه في دعوى 

                                                           

 .97معجم، صشراب، . قرية تقع غرب شمال القدس: العنب أو ابو غوش 1
 .96-95م، ص1911/هـ1330صفر  9و 4 ،44نابلس. 300م، ص1908/هـ1326ذي القعدة  30، 41نابلس 2
 .300م، ص1908/هـ1326ذو القعدة  30، 41نابلس. 158م، ص1896/هـ1314صفر  22، 32نابلس 3
 .203م، ص1862/هـ1279ربيع ثاني  7أ، 13نابلس 4
 .170م، ص1864/هـ1281جمادى ثاني  3ب، 13نابلس .164صم، 1861/هـ1278ذو الحجة  5أ، 13نابلس 5
 .59م، ص1875/هـ1292شعبان  2، 20نابلس. 10م، ص1865/هـ1282جمادى أول  24، 14نابلس 6
. م1864/هـ1281صفر  13 بيتا، أوراق خاصة، حمدان العديلي،. 205م، ص1876/هـ1293جمادى أول  1، 20نابلس 7

 .م19/5/2014سنة، أوصرين،  83لح العديلي، مقابلة شخصية، نايف أحمد سعيد مف. م1864/هـ1281
خاصة، أوراق . 288م، ص1882/هـ1300القعدة  وذ 23، 24نابلس. 142م، ص1871/هـ1288محرم  17، 17نابلس 8

 .م1875/هـ1292محرم  21 بيتا، حمدان العديلي،
 .205م، ص1876/هـ1293جمادى أول  1، 20نابلس 9
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حيــث ورد  )م1883/هــ1301(القعـدة سـنة  وطــاير، وبـين الثـامن والعشـرين مــن ذنـابلس هـو عمـر ف

  .1"ديليعبد الهادي بن المرحوم الشيخ عمر بن الع"أسمه في دعوى ضد ابنه 

ُتظهر المصادر أن محمود عمر مصطفى العديلي كان أكثر اخوته حضورًا في المنطقـة فـي        

فـي المنطقـة، ففـي  آل العـديليوتـأثير كـذلك تراجعـًا واضـحًا فـي قـوة  ، وُتظهـر2حياة أبيـه وبعـد مماتـه

هــا وانتهــت توكلــه إمــرأة مــن قــبالن فــي تحصــيل مبــالغ ماليــة لهــا بذمــة زوج )م1862/هـــ1279(عــام 

توكلـه إمـرأة مـن  )م1874/هــ1291(عـام ، وفـي 3القضية بدفع الـزوج جـزء مـن المبلـغ مقابـل الصـلح

بيتا توفي زوجها، في دعوى مطالبة بحصـص إرثيـة لهـا ولبناتهـا فـي أراضـي كانـت ِملـك زوجهـا فـي 

 يرفـع محمـود دعـوى ضـد )م1875/هــ1292(عام ، وفي 4بالطة وروجيب، وقد خسر كال الدعوتين

يطـالبهم بـأرض تعـود ُملكيتهـا  –مـوكًال عـن عمتـه فضـة المتزوجـة فـي عقربـا  –أشخاص من عقربـا 

  .5ىلزوج عمته وقد خسر الدعو 

ثم ظهر خالف حاد بين أبناء عمر العديلي وهو األمر الذي يؤكد تراجع تأثير آل العديلي        

عمر العديلي من بيتا  خرج محمود) م1876/هـ1293صفر  29(في المنطقة، ففي يوم السبت 

مساًء متوجهًا نحو أوصرين وعندما وصل واد مصبح، وهو طريق قديمة بين القريتين مزروع 

كم يبدأ بالصعود من منتصفه تقريبًا بأتجاه أوصرين، ) 4(بأشجار زيتون قديم، ويبلغ طوله حوالي 

أو حماده، هاجمه أربعة متر ُيعرف اليوم محليًا بواد اعزيز ) 200(ويبلغ أقصى إتساع له حوالي 

وضربوه فمات  - وفقًا للمصادر وحسب ما أدعى به مفلح أخو محمود عليهم  - من أبناء إخوته 

  .6متأثرًا بجراحه باليوم التالي ودون ِذكر لألسباب
                                                           

 .124ص م،1871/هـ1288محرم  17 ،17نابلس .239ص م،1883/هـ1301القعدة  وذ 28 ،25نابلس 1
. 208، 200م، ص1874/هـ1291ربيع اول  12، 10، 18نابلس. 33م، ص1863/هـ1280رجب  21ب، 13نابلس 2

 .59م، ص1875/هـ1292شعبان  2، 20نابلس

 .207ص م،1862/هـ1279ربيع ثاني  13 ،أ13نابلس 3
 .208 ، 200ص م،1874/هـ1291ول أربيع  12 ، 10 ،18نابلس 4
 .59ص م،1875/هـ1292شعبان  2 ،20نابلس 5
سنة،  85مقابلة شخصية، نايف أحمد سعيد مفلح العديلي،  .205ص م،1876/هـ1293ول أجمادى  1 ،20نابلس 6

جولة . م20/5/2014سنة، بيتا،  78مقابلة شخصية، راضي لطفي درويش حمدان العديلي، . م19/5/2014أوصرين، 
 .م19/5/2014بيتا، ميدانية، أوصرين، 
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بالرغم من عدم ثبوت االتهام والدعوة قانونيًا، إال أن االتهام بحد ذاته يعكس خالفات جذرية      

لبيت الواحد، األمر الذي أثر على المكانة اإلدارية آلل العديلي في المنطقة الحقًا، حادة داخل ا

  .1وفسح المجال لظهور وتوسع أحمد الجبر من بيت فوريك في المنطقة

كان محمود عمر مصطفى العديلي متزوجًا من إمرأتين؛ االولى فضية إبراهيم أبو زيتون من     

والزوجة الثانية فضية شحادة يعقوب من . اطمة، وعبد، وعوضخضرة، وف: بيتا وأوالده منها هم

  .2عمر، وأمين، ودرة: قبالن وأوالده منها هم

  )1(صورة رقم 

  

  .أوصرين ،سنة 85، حمد سعيد مفلح العديلينايف أ

  

                                                           

 23 ،23نابلس .161ص م،1881/هـ1299رجب  5 ،23نابلس .702ص م،1873/هـ1290رجب  25 ،17/4نابلس 1
 .123ص م،1881/هـ1299رجب 

 .205ص م،1876/هـ1293ول أجمادى  1 ،20نابلس 2
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  )2(صورة رقم 

  

  .الصورةيمين و وسط  بالنسبة لطوابق البيت مستوى الطريق الحظ ديلي في بيتا،الع من بيوت آل

  )3(صورة رقم 

  

  .العهد العثماني في بيتابقايا بيوت آل العديلي من 
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  ).م1918/هـ1337 –م 1864/هـ1281(الحكام المحليين في فترة الحكم المركزي  -د

بالفصل الرابع من بيان إدارة الملحقات الواردة في الدستور للعام ) 59(أقرت المادة         
، ولكن ذلك لم 1ترة بقدر ما يلزم لكل قرية الى جانب مجلس اختياريةنظام المخ) م1864/هـ1281(

، ومهما يكن فقد ُجسد نظام اإللتزام والمخترة 2يلغي نظام اإللتزام الذي ظل قائمًا على أرض الواقع
  - :في المنطقة على النحو التالي

  .أحمد جبر صباح حج محمد •

عـــــــــام تين مـــــــــن بيـــــــــت فوريـــــــــك مـــــــــراســـــــــمه فـــــــــي الســـــــــجالت ألول مـــــــــرة كوكيـــــــــل إلظهـــــــــر أ       

 عــــامغــــا والمكــــرم منــــذ آم ظهــــر أســــمه مقرونــــًا بلفظــــة الشــــيخ و ثــــ دون ألقــــاب، )م1863/هـــــ1280(

  .3)م1873/هـ1290(

الـده حيـث كإمتـداد لمكانـة و   –وفقـًا للمصـادر  –الماليـة حمد الجبـر االجتماعيـة و أت مكانة بد      

صباح الصبيح الشيخ مفلح  عمهمكانة و  ،4حصباح الصبيرم جبر ابن المكتذكره بلفظة ابن الشيخ و 

  .5دفع األموال المطلوبة لخزينة الدولة بعد جمعها -من ضمن مهامه  –الذي كان 

المـال ٕاقـراض و  ،6حيـث بـدأ بتوسـيع بيتـه )م1873/هـ1290(العام  في ظهور أحمد الجبر بدأ      

 َل ليمثـل عائلـة قتيـل بالخطـأوِكـو  ،8هُعين وصيًا على قاصر مـن قريـة قصـر و  ،7األراضيمقابل رهن 

                                                           

  .409، ص1الدستور، ج. 370م، ص1819/هـ1235ربيع ثاني  23، 8نابلس 1
، 2ج. 249، 223، 221، ص1النمر، تاريخ، ج. 63م، ص1880/هـ1298بر، بيت فوريك، أوراق خاصة، أحمد الج 2

 .74، ص4ج. 227ص
 5 ،23نابلس .702ص م،1873/هـ1290رجب  25، 17/4نابلس .26م، ص1863/هـ1280رجب  3ب، 13نابلس 3

 .123ص م،1881/هـ1299رجب  23 ،23نابلس .161ص م،1881/هـ1299رجب 
، مقابلة شخصية. 111م، ص1894/هـ1312صفر  15، 31نابلس .416ص م،1872/هـ1289شعبان  12 ،17نابلس 4

  .م1/12/2013 بيت فوريك، سنه، 86 حج محمد، صباححمد جبر أمد محمد يوسف مح
 21، 17/4نابلس .44ص م،1865/هـ1282رجب  7 ،14نابلس. 38م، ص1850/هـ1267ربيع أول  5، 12نابلس 5

 .676ص م،1873/هـ1290أول جمادى 
 .702ص م،1873/هـ1290رجب  25 ،17/4نابلس 6
 .371ص م،1877/هـ1294شوال  18 ،20نابلس 7
 .161ص م،1881/هـ1299رجب  5 ،23نابلس 8
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َعـدا  –، وقـد سـاعده بـذلك 3، وأعطـى عقـود الَسـَلم2، وَكِفـل ُأنـاس ُكثـر ماليـاً 1بين عورتا وبيـت فوريـك

  .4الخالفات الجذرية التي عصفت بآل العديلي في بيتا وأوصرين –عن مكانة والده وعمه وثراءه 

في العـام ذلك كان و سبعة عشرة قرية،  لتزامإى ألحمد الجبر عندما تول داريةبدأت المكانة اإل       

بيــان الـوارد مــن بــدل "تشـير عبــارة و  ،الخــاص حمــد الجبـرأوفقــًا لـدفتر حســابات  )م1879/هــ1297(

لتــزام أحمــد الجبــر منــذ إلالقــرى التــي خضــعت  إلــى" مــن قرايــا الكائنــة تحــت التزامنــا 98أعشــار ســنة 

علـى النحــو  وهــي قريـة واحــدة فـي ناحيــة جمـاعينوهـي ســتة عشـرة قريــة فـي المشــاريق، و  تلـك الســنة

 ،وهي خربـه تقـع شـرق جـوريش وُتسـمى أيضـًا خربـة ذي الكفـل عقربا، ويانون، وكفر عاطية: التالي

وهـي  ، وعسـكر، وروجيـب والسـارينبيت فوريك وعلى مدخل البلـدة الرئيسـيشمال  الواقعة كفر بيتاو 

، ومجــــدل بنــــي فاضــــل، ناحيــــة لجمــــاعينمزرعــــة أشــــجار وعــــين مــــاء غــــرب روجيــــب تتبــــع رســــميًا ل

يملــك أراضــيها  وهــي خربــة شــمال شــرق المغيــر ُتطــل علــى الغــور وجــوريش، وبيتــا، وجــالود وجبعيــت

وعورتــا، وبيــت دجــن، وبيــت فوريــك، وعزمــوط، وقصــره،  ،5ســكان تلفيــت والمغيــر وقريــوت وســنجل

منطقة غور الفارعة وغور  ضاً أي ويضاف لها .، باإلضافة لقرية يتما التابعة لناحية جماعينوالمغير

  .6المساعيد
حّصل أحمد الجبر األعشار أيضًا من بعض قرى المنطقة رغم عدم ِذكرها ضمن قـرى التزامـه      

ولكنهـــا وردت فـــي دفتـــر حســـاباته الخـــاص مثـــل كفـــر قليـــل وكـــان متعهـــدها عبـــد الجليـــل العيـــروط، 
  -مــن وجهــاء ومتنفــذي القــرى  –دين وتلفيــت، ودومــا، وبالطــه، كمــا أرتــبط أحمــد الجبــر مــع المتعهــ

 –والوكالء في تحصيل األعشار، ففي عقربا مثًال كان ارتباطه مع مخاتير القرية ومتعهدين آخرين 
من أعشار القرية نفسها مثل حسين أبو شهاب، وحسين اليوسف، وصالح االحمد،  -عن كل حارة 

  .7الحسين وآخرون وحسن مالك الحمزه بالشراكة مع سليمان عبد الجليل، وقاسم
                                                           

 .150ص م،1885/هـ1303شوال  13 ،أ26نابلس 1
 .312ص م،1872/هـ1289محرم  11 ،17نابلس 2
 .306ص م،1895/هـ1313رجب  5 ،31نابلس 3
 .205م، ص1876/هـ1293جمادى أول  1، 20نابلس 4
  .327، 318، ص2، ق2الدباغ، موسوعة، ج 5
م، 1880/هـ1298أوراق خاصة، أحمد الجبر، بيت فوريك،  .107م، ص1868/هـ1285، غرة جمادى ثاني 15نابلس 6

 .م1876/هـ1293ذي القعدة  7أوراق خاصه، سالمه اليونس، عقربا، . 64، 2ص
 .43، 23ص م،1884/هـ1302. 15، 1ص م،1880/هـ1298بيت فوريك،  ،أوراق خاصة، أحمد الجبر 7
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تعامل أحمد الجبر في بيتا مع منصور مصطفى العرميط، وفي المغيـر مـع جبـر أبـو جربـا كما     
ورشيد عبد الغني، وقد حصل جبر أبو جربا أعشار جالود أيضًا إلى جانب مخاتيرها ووجوه القرية، 

ه كثيـر مـن االشـخاص، ويبدو أن جبر أبو جربا كان ذو ثقة لدى أحمد الجبـر إذ إنـه كـان يكفـل لديـ
كمـا ارتـبط أحمـد الجبـر فـي عورتـا مـع احمـد سـليمان البشـير حيـث تربطـت الـرجلين عالقـة مصــاهرة 
ونسب، فيما كان أحمـد الجبـر وكـيًال عنـه فـي دعـوة يرفعهـا شـخص مـن عورتـا ضـده، كمـا جـاء فـي 

  .1دعوى أخرى أن وكيل أحمد الجبر في جوريش هو الحاج عبد الجليل السماعيل
عض القرى مثل بيت في ب أحياناً  مباشرة من المزارعين حمد الجبر االعشارأل حصّ كما       

  .2عزموط، و قبالن، و يتما، و بالطه، و روجيب، و جوريش، و فوريك
تولى أحمد الجبر وقف جامع سليمان في بيت فوريك، وعمل في التجارة خصوصًا الصابون      

، وكان يعطي 3لمنطقة، وأعطى عقود َسَلم زيت زيتونوالمالبس واألُرز والحبوب حتى خارج حدود ا
  .4يعطي المال بالقرض والرهن، كما عمل وسيطًا لتحصيل ديون بعض تجار نابلس من القرى

اتسعت ملكية أحمد الجبر لتشمل الكثير من األراضي في كفر بيتا، وكفر عطية، وطانا وبيت      
، باإلضافة المتالكه بيتين في بيت 5قيراط في بد زيتون) 18/24(فوريك حيث كان من ضمنها 

  .6فوريك وطانا، فقد اشترى بيتًا في مجدل بني فاضل

ـــذ ســـنة        ـــة من ـــر المالي ـــدأت أزمـــة أحمـــد الجب ـــدما عـــانى صـــعوبة فـــي ) م1882/هــــ1300(ب عن

  تحصيل عقود الَسَلم التي أعطاها لعدد كبير من األشخاص في عدة قرى بالمنطقة، فلجأ للمحكمة 

  

                                                           

 ،41نابلس.218ص م،1894/هـ1312القعدة  وذ 18 ،31نابلس .221ص م،1881/هـ1299الحجة  وذ 21 ،23نابلس 1
 .43ص م،1880/هـ1298بيت فوريك،  ،، أحمد الجبرأوراق خاصة .300ص م،1908/هـ1326القعدة  وذ 26

 .43ص م،1880/هـ1298يك، بيت فور  ،، أحمد الجبرأوراق خاصة 2
 9 ،33نابلس .322ص م،1895/هـ1313شعبان  17 ،31نابلس .111ص م،1894/هـ1312صفر  15 ،31نابلس 3

ذو القعدة  16، 9، 33نابلس .57ص م،1896/هـ1314ول أربيع  30 ،33نابلس .143ص م،1896/هـ1314شعبان 
 .192م، ص1896/هـ1314

ربيع  11 ،23نابلس .371ص م،1877/هـ1294شوال  18 ،20نابلس .350ص م،1870/هـ1287شعبان  7 ،16نابلس 4
 .311ص م،1882/هـ1300ربيع آخر 

 7 ،44نابلس .40ص م،1899/هـ1317شعبان  22 ،36نابلس .157ص م،1866/هـ1283جمادى أول  7 ،14نابلس 5
 .235ص م،1911/هـ1330جمادى ثاني 

 جولة ميدانية، .235ص م،1911/هـ1330ى ثاني جماد 7 ،44نابلس .277ص م،1893/هـ1311صفر  4 ،30نابلس 6
 بيت فوريك، سنه، 82 حمد مصطفى محمود حنني،أيل صا، مقابلة شخصية .م13/3/2012 خربة طانا، بيت فوريك،

 .م5/5/2014
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  .ولكن ذلك لم يمنع تفاقم أزمته المالية سوءً . 1د الَسَلم وأثمان البضائعلتحصيل عقو 

حين عجز عن ) م1899/هـ1317(تعرض الوضع المالي ألحمد الجبر ألزمة قوية في العام       

جرة زيت زيتون إلى تاجر من نابلس هو محمود حامد محمد النابلسي، فقـام ) 700(دفع عقود َسَلم 

مــن الَبــد الجديــد فــي الحــارة الفوقــا، وبيــع أحــد عشــر قطعــة أرض فــي كفــر ) اطقيــر  18(ببيــع حصــته 

وبعــد شــهرين قــام ببيــع أحــد عشــر قطعــة أرض أخــرى فــي بيــت . عاطيــة إلــى التــاجر لتســوية ديونــه

ليــرة ذهبيــة إلــى نفــس التــاجر ســدادًا لعقــود َســَلم ) 50(جــرة زيــت زيتــون و) 740(فوريــك ببــدل قــدره 

  .2زيتون أخرى

علـى مكانـة أحمـد الجبـر الماليـة، ولربمـا علـى حالتـه النفسـية،   -دون شك  –هذه األزمة أثرت     

، ودفن فـي مقبـرة بيـت فوريـك القديمـة، ) م1908/هـ1326(وقد توفي في الرابع من ذي القعدة عام 

ضـريح ضـم "على قبره أبيات ِشعر ُقرأت علـى النحـو التـالي  -من نابلس  –ونقش أحمد البسطامي 

شــهما جليــل القــدر فــي العليــاء مفــرد، أجــاب المهــيمن إذ دعــاه فنــال العفــو والعــز المخلــد،  شــهما أي

دعــوه لجبــر ســائله عطــاء بجبــر فأغتــدى فــي المجــد أوحــد، ومــذ مــنح الرضــا ارحــت جــودا تبــوأ ســاحة 

  .3هـ1326وتحتها سنة وفاته بالهجرية " الفردوس أحمد

ولــى ماتــت فــي حياتــه وكــان أنجــب منهــا بنــت كــان أحمــد الجبــر متزوجــًا مــن أربعــة نســاء؛ األ     

الــذي تـــوفي بحيــاة أبيـــه وتــرك يوســـف وســليمان وفاطمـــه ووســـيله  –أســمها لبيبـــه، وُيعتقــد أن محمـــد 

هــو أبنهــا نظــرًا لعمــره وذريتــه التــي خلفهــا، وُيعتقــد أنهــا مــن بيــت فوريــك، فالمصــادر تشــير  –وزكيــه 

األولــى، وهنــاك روايــة أخــرى تشــير أنهــا مــن  لمســقط رأس الزوجــات األخريــات دون اإلشــارة للزوجــة

                                                           

 .114ص م،1896/هـ1314جمادى ثاني  23 ،33نابلس .310ص م،1893/هـ1311ربيع ثاني  11 ،23نابلس 1
  .102ص م،1899/هـ1317القعدة  وذ 19 ،36نابلس .40، 39ص م،1899/هـ1317شعبان  22 ،36نابلس 2
محمد ، مقابلة شخصية .م2/4/2014 بيت فوريك، جولة ميدانية، .300ص م،1908/هـ1326القعدة  وذ 26 ،41نابلس 3

 .م1/12/2013 بيت فوريك،، سنه 86 ،صباح حج محمد حمد جبرأيوسف محمد 
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فالحـديث اذًا عـن . 1رأسـهامسقط  إلىعادت ولكنها لم تنجب و  قضاء القدس" العنب"قرية أبو غوش 

  .زوجة خامسة لم َيُطل بقاءها زوجة ألحمد الجبر

الغني وردة عبد  -وفقًا لبلوغ األوالد كما ورد بحصر اإلرث –كانت زوجة أحمد الجبر الثانية       

أسـم مركـب ورد اسـمه باعتبـاره حـي عنـد  -الناصر من جالود، وقد أنجب منها سليم، ومحمد سعيد 

فهــو غيــر محمــد المتــوفي، وفاطمــه، وآمنــه، وصــالح الــذي تــوفي بحيــاة أبيــه وتــرك  -حصــر االرث 

، إبراهيم وعائشه، أما الزوجة الثالثة اغصينة جبر االسعد من بيت دجن وأنجب منهـا زينـب وفضـية

والزوجــة الرابعــة فطــوم احمــد الســليمان مــن عورتــا وأنجــب منهــا حســن، وحســين، ومصــطفى، ومــريم، 

  .2وساره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

مقابلة  .300ص م،1908/هـ1326القعدة  وذ 26 ،41نابلس .310ص م،1899/ـه1317ربيع ثاني  19 ،35نابلس 1
يل صا، مقابلة شخصية .م1/12/2013 بيت فوريك، سنه، 86 ،صباح حج محمد حمد جبرأمحمد يوسف محمد ، شخصية

 .م5/5/2014سنة، بيت فوريك،  82أحمد مصطفى محمود حنني، 
 .42ص م،1910/هـ1328القعدة  وذ 28 ،أ34نابلس .300ص م،1908/هـ1326القعدة  وذ 26 ،41نابلس 2



 68

  )5(صورة رقم )                                4(صورة رقم 

     
  .الغربمن الشرق باتجاه  ،كما ُيعرف محلياً  السيباط                 .يت أحمد الجبر من الجهة الغربيةب         

  

  

  )6(صورة رقم 

  

  .بيت فوريك ،سنة 86، حمد جبر صباح حج محمدأمحمد يوسف محمد 
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  .المخاتير •

 ،1يتم اختيارهم من خالل اجتماع أهالي القرية الذكور والذين يدفعون ضريبة الويركو السـنوية      

وفقــًا ) 12-3( يتــراوح بـين –مجلــس اختياريـة  –وينتخبـوا مـنهم مختــارين أثنـين وعــدد مـن األعضـاء 

ويعكس بالضرورة الشكل والحجم والتوزيع العائلي في القرية، ويشترط في المخـاتير أن  لعدد السكان

ســنة، ويؤخــذ بعــين االعتبــار التمثيــل الطــائفي إذا وجــد بالقريــة أكثــر مــن ) 30(ال تقــل أعمــارهم عــن 

  . 2طائفة

الفصـــل الســـادس مـــن بيـــان أمـــور ) 109(يهـــتم مجلـــس اختياريـــة كـــل قريـــة وبموجـــب المـــادة         

اإلدارة، بنظافـــة القريـــة، وتســـهيل أســـباب الزراعـــة والتجـــارة، وتوزيـــع التكـــاليف المطلوبـــة مـــن القريـــة، 

وتوزيـــع حصـــة القريـــة مـــن النفـــوس مـــن المكلفـــين بالعمـــل، وقبـــول التبرعـــات، وحفـــظ أمـــوال اليتـــامى 

وقابلـــة للزراعــة، وٕاجــراء التحقيقـــات والمتــوفين ولهــم ورثـــة غــائبون، واإلعــالم عـــن األراضــي الخاليــة 

األوليــة عــن أفعــال المجــرمين واإلبــالغ عــن أي قباحــة تظهــر مــن أي شــخص بمــا فــيهم المختــارين 

  .3أنفسهم

بالفصل الرابع بتبليغ سـكان القريـة مـا يصـلهم مـن ) 60(كما يقوم مخاتير القرى وفقًا للمادة         

ال المطلوبــــة مــــن الســــكان للدولــــة، وتبليــــغ تــــذاكر أوامــــر وأنظمــــة وقــــوانين، إلــــى جانــــب جمــــع األمــــو 

أو التبليـــغ عمـــا يقـــع " خبـــر علومـــة"اإلحضـــار لجلـــب بعـــض األشـــخاص لطـــرف الحكومـــة، وٕاعطـــاء 

، واإلعـــالم عـــن قضـــايا القتـــل 4بالقريـــة لمـــدير الناحيـــة مـــن مواليـــد ووفيـــات وورثـــة المتـــوفين إذا وجـــد

، واإلعــالم عــن األراضــي المحلولــة والمكتومــة، والجــرح، والتعــاون وتســليم الجــارحين والقتلــة للحكومــة

  واإلنشاءات والنظارة على النواطير وغيرهم ممن ينتخبهم مجلس اختيارية القرية في ضابطية 

  

                                                           

 .19، ص2الدستور، ج. ضريبة دفعها السكان على البيوت واالمالك: الويركو 1
  .102ص ،اإلدارة عوض، .184ص م،1876/هـ1293 أولربيع  30 ،20نابلس 2
  .418م، ص1899/هـ1317محرم  8، 35نابلس 3
 .274م، ص1918/هـ1337ربيع آخر  13، 50سنابل. 226م، ص1882/هـ1300رمضان  25، 24نابلس 4
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  .2، وقد تولى بعض المخاتير إضافًة لمهامهم إمامة الصالة1القرية

مـــا كـــان يصـــنف قريـــة صـــراحًة فـــي المنطقـــة، وفي) 16(وقـــد ذكـــرت المصـــادر أســـماء مخـــاتير       

، وهــم 4، فقــد ُصـنف كـل مــنهم كممثـل عــن عائلتـه3ألغلبيـة قـرى المنطقــة مختـار أول، ومختــار ثـاني

  -:على النحو التالي

  مخاتير قرى المنطقة قائمة عدد من، )2(جدول رقم 
  المخاتير  القرية  الرقم

عبد الهادي أحمد  مثقال أحمد خضر، عثمان ناصر مصطفى عثمان،  بيتا  1
منصـــور  ،6مصــطفى عــامر النصــر العبــد الســليمان الرامـــاتي، ،5الغــانم

حمــد عبــد أ ،8حســن غــانم ،7محمــود العبــد الســليمان مصــطفى الخضــر،
 ،10بـــو زيتـــونأحســـن جبـــر  ،9محمـــود عـــودة العثمـــان الـــرحمن اليـــونس،

  .11محمد العبد السليمان
  .13إسعيد نصار الموسى ،12موسى صالح الموسى   بالطة  2

                                                           

األرض التي مات المتصرف بها ولم يترك وريثًا، وليس لها أصحاب مسجلين بالطابو، ُتسمى أرض : األراضي المحلولة 1
 .410، 409 ،37، ص1الدستور، ج. مزاد لطالبيهامحلولة وتُفوض لل

 .294م، ص1899/هـ1317محرم  8، 35نابلس 2
  .145-144م، ص1916ه1335ربيع ثاني  9، 49نابلس .128م، ص1896/هـ1314، شعبان 33نابلس 3
  .184م، ص1876/هـ1293ربيع أول  30، 20نابلس 4
 .271-270ص م،1891/هـ1309 أولجمادى  18 أ،29نابلس 5
 .250ص م،1897/هـ1315ربيع ثاني  5 ،33نابلس .152ص م،1894/هـ1312 أولربيع  18 ،31نابلس 6
 .118ص م،1897/هـ1315 أولدى جما 15 ،35نابلس 7
 .118-117ص م،1899/هـ1317الحجة  وذ 26 ،36نابلس 8
 .126ص م،1902/هـ1320رجب  17 ،38نابلس 9

 .332ص م،1910/هـ1328رجب  3 أ،42نابلس 10
 .139-138ص م،1912/هـ1331صفر  2 ،45نابلس 11
 .221ص م،1891/هـ1309ربيع ثاني  8 أ،29نابلس 12
 .7م، ص1907/هـ1325، 27/6بلدية .82ص م،1911/هـ1329ة الحج وذ 18 ،44نابلس 13
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3  
  
  
  
  

، عبـد الـرزاق قاسـم أبـو غنـيم، حسـين 1جـيش، إبـراهيم الشـقيححسن أبـو   بيت دجن
ــــو جــــيش ــــو 2محمــــود العبيســــي، محمــــد حمــــدان أب ــــة حســــن أب ــــد الل ، عب

  .3سعادة
  

  
4  

، ســليمان أحمــد محمـــد 4محمــود قاســم الناصـــر، ســليمان علــي الســـرحان  بيت فوريك
  .5الزلموط، عبد اللة أحمد الصالح، علي أحمد محمد الزلموط

  .6بد الرحمن العواد، أحمد حميد العبد الحميدصالح ع  تلفيت  5

  .7نمر العبد العمر  جوريش  6
، ســـالمة 8ســـعيد بـــن إخضـــير الســـعيد، محمـــد األحمـــد، محمـــد المرجـــان  دوما  7

  .9محمد المرجان
  .10أحمد حسين األحمد  دير الحطب  8
  .12، أحمد حمدان الحلبي11رشيد محمد الحلبي  روجيب  9

، مصــطفى 13لم، عبــد المهــدي عبــد الجليــل الخطيــبداوود ســليمان المَســ  سالم  10
  .14شحاد العوض، عبد اهللا عبد الجليل الصالح

                                                           

 .186ص م،1876/هـ1293 أولربيع  26 ،20نابلس .300ص م،1871/هـ1288الحجة  وذ 1 ،17نابلس 1
 .156ص م،1909/هـ1327القعدة  وذ 14 أ،42نابلس .41ص م،1905/هـ1323الحجة  وذ 19 أ،40نابلس 2
 .31ص م،1913/هـ1332رجب  8 ،47نابلس 3
 .328ص م،1899/هـ1317ربيع أول  15 ،33نابلس .288ص م،1897/هـ1315 أولجمادى  6 ،33نابلس 4
 .360ص م،1910/هـ1328رجب  30 ،أ40نابلس. 21،13ص م،1899/هـ1317شعبان  11 ،36نابلس 5
 .328ص م،1909/هـ1327محرم  20 ،41نابلس 6
 .119ص م،1911/هـ1330ربيع أول  1 ،أ43نابلس 7
 .128ص م،1896/هـ1314شعبان  ،33نابلس .183- 181ص م،1876/هـ1293ربيع ثاني  1 ،20نابلس 8
 .128-127ص م،1896/هـ1314شعبان  9 ،33نابلس 9

 .261ص م،1911/هـ1330رجب  15 ،أ43نابلس  10
 .170- 169ص م،1900/هـ1318ربيع أول  27 ،36نابلس 11
 .7ص م،1907/هـ1325 ،27/6بلدية 12
 .199ص م،1896/هـ1314الحجة  وذ 7 ،33نابلس 13
 .233ص م،1908/هـ1326ربيع آخر  16 ،41نابلس 14
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، حســن المالــك الحــاج محمــد، ســلمان الكــامح، عبــده 1حمــاد أبــو شــهاب  عقربا  11
، ديـــب 3، يوســـف حســـين اليوســـف البقلولـــة2البـــدوي، عبـــد الهـــادي العـــواد

  .5، حسين حماد حمد أبو شهاب4العفن

، يوسـف بشــارة البشـارة، يوسـف عثمـان األحمــد 6شـد صـالح اإلبـراهيممر    عورتا  12
، حسين 8، صالح   يوسف يوسف البشارة، خليل يوسف العثمان7الحمد

  .9حسين سليم العبد إسماعيل، إبراهيم يوسف العثمان
، صـــــالح حســـــين 11، حســـــن حســـــين بطبـــــوط الغريـــــب10محمـــــد الحســـــين  قبالن  13

  .12الغريب
ـــد13محمـــد الســـليمان  قريوت  14 ـــد اهللا ، عب ـــار عب ـــدوي، 14الجب ، أحمـــد الســـليمان الب

، حامـــد عبـــد اللـــة 16، محمـــود عـــودة المرعـــي15ســـالمة محمـــد الســـليمان
، عبــد الــرحمن 18، أحمــد عبــد الــرحمن محمــد ســليمان الغــرام17المحســن

  .20، إبراهيم مصطفى أبو شعير19حمد السليمان
                                                           

  .90ص م،1868/هـ1285ربيع ثاني  28 ،15نابلس 1
 .184ص م،1876/هـ1293 أولربيع  30 ،20نابلس .59-58ص م،1870/هـ1287القعدة  وذ 18 ،17نابلس 2
 .96ص م،1903/هـ1321القعدة  وذ 25 ،39نابلس 3
 .245ص م،1912/هـ1331شعبان  5 ،45نابلس 4
 .145- 144ص م،1916/هـ1335ربيع ثاني  9 ،49نابلس 5
 .517ص م،1872/هـ1289محرم  12 ،17نابلس 6
 .42ص م،1892/هـ1310محرم  15 ،30نابلس 7
 .288ص م،1899/هـ1317 أولربيع  8 ،35نابلس 8
 .94-93ص م،1917/هـ1336رجب  21 ،50نابلس 9

 .499ص ،م1872/هـ1289الحجة  وذ 5 ،17نابلس 10
 .57ص م،1881/هـ1299 أولجمادى  21 ،23نابلس 11
 .370- 369ص م،1905/هـ1323 أولجمادى  22 ،39نابلس 12
 .71ص م،1869/هـ1286رجب  11 ،16نابلس 13
 .21ص م،1873/هـ1290شوال  26 ،17نابلس 14
 .254ص م،1898/هـ1316الحجة  وذ 26 ،35نابلس 15
 .200-199ص م،1902/هـ1320الحجة  وذ 18 ،38نابلس 16
 .86ص م،1906/هـ1324رمضان  24 ،40نابلس 17
 .51ص م،1910/هـ1328الحجة  وذ 22 أ،43نابلس 18
 .229ص م،1911/هـ1329رجب  29 أ،43نابلس 19
 .265- 264ص م،1918/هـ1337 آخرربيع  9 ،46نابلس 20
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ه، حامــد ، صــبيح ســليمان العيــد1أحمــد العبــد اهللا، محمــد أحمــد اليوســف  قصره  15
  .2عبد الرحمن أبو سرور

مجــــــــــــــدل بنــــــــــــــي   16
  فاضل

  .3محمد خضير الزبن، يوسف محمد الخطيب

 ومـالي إلـى جانـب عملهـم اإلداري بنفـوذ اجتمـاعي -شيوخًا ومخـاتير – تمتع الحكام المحليون      

فقــد كــانوا وكــالء عــن النــاس العــاديين فــي  تظهــره المصــادر بوضــوح،حيــث   -جــاز التعبيــر  إن -

يـــدفعنا هـــذا و  ،4حصـــر اإلرثو  الوصـــاية،و  والبيـــع، كالقتـــل، نـــاطق نفـــوذهم فـــي كثيـــر مـــن القضـــايا،م

خالفــاتهم اليوميــة التــي لــم تصــل لكثيــر مــن النــاس لحــل مشــاكلهم و  لالعتقــاد بقــوة أنهــم كــانوا عنوانــاً 

مــنهم  المتنفــذين أو المقــربين أو الرشــوة لــبعض "البرتيلــه"فع بــدالســكان بعــض  كمــا اســتعان للمحكمــة،

 عــنعبـارات نقلهـا الـرواة  علـى ذلـك ربمــا تـدللو  ،5النفـوذل تسـهيل أمـورهم عنـد ذوي السـلطة و جـأمـن 

ــــــب ــــــالجيش ال عيســــــى حامــــــد األســــــمر مــــــن روجي قبــــــل وفاتــــــه ســــــنة  عثمــــــانيأحــــــد الــــــذين خــــــدموا ب

  .6"بالمجيدي تفعل ما تريدي"و" في البشالك خلي أمرك سالك" رددحيث كان ي) م1975/هـ1395(

  .ة ا�منية في المنطقةالحال. 4

أو  قــوة الشــرطة المعروفــة بالضــابطيةالنــواحي لقضــية و فــي مراكــز األ األمــنُأنيطــت مســؤولية        

مسـاعدة شـيوخ والعدليـة و  اإلداريـةبتبليـغ المـذكرات  -ضمن مهامهـا  –التي كانت مكلفة و  ،الضابطة

المهـام  هـذهانتقلـت  ،)م1864/ـهـ1281(الدسـتور  صـدور وبعـد ،األميريـة األمـوالالقرى على جباية 

                                                           

 .263ص م،1899/هـ1317صفر  18 ،35نابلس 1
 .285-284ص م،1912/هـ1331شوال  7 ،45نابلس 2
 .297ص م،1912/هـ1331شوال  20 ،45نابلس 3

. 145م، ص1864/هـ1281ربيع أول  18ب، 13نابلس. 207م، ص1862/هـ1279ربيع ثاني  13أ، 13نابلس 4
شوال  13أ، 26نابلس. 161م، ص1881/هـ1299رجب  5، 23نابلس. 342م، ص1881/هـ1299محرم  11، 22نابلس

 .   150م، ص1885/هـ1303
 .10م، ص1865/هـ1282جمادى أول  24، 14نابلس. 89م، ص1843/هـ1259م محر  14، 10نابلس 5 

محمد عبد الحليم عبد الرحمن . م12/5/2014سنة، روجيب  72مقابلة شخصية، سميح حامد عيسى حامد االسمر،  6
 .م18/11/2013سنة، روجيب،  60االسمر، 
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، ومهمـا يكـن فقـد رافقهـم أثنـاء مهـامهم بالقريـة المختـار أو إمـام المسـجد لينفذها المختار في كل قريـة

  .1أو رجل أو أثنين من معتبري القرية

قــد عينــت الدولــة ميــراالي نــابلس منــذ النصــف و  ،2ميــرااليور القــوة الشــرطية رتبــة مــأم حمــل        

ـــة النمـــر فـــي أغلـــب  مـــن القـــرن التاســـع عشـــر تقريبـــاً  األول  لعـــائالت باإلضـــافة ،3األوقـــاتمـــن عائل

  .4بو زعروروأ الخاروف،و  االسطة،و  تفاحة،و  شري،و  عسقالن،و  خماش،و  التميمي،

شـيخ ختياريـة و الفـي القـرى مجلـس ا -قبل الدسـتور - بشكل جزئيعمليًا و  األمنتولى ضبط        

ــــث كــــا القريــــة أو شــــيخ المنطقــــة، ــــة  ن يتــــولى كجــــزء مــــن مهامــــه،حي حــــل المشــــاكل الداخليــــة الفردي

ـــة،او  ـــالقرى المو  لجماعي ـــًا ب ســـالمية المســـتمد مـــن الشـــريعة اإل للعـــرف العشـــائريإســـتنادًا  جـــاورة،احيان

  .6من ضمن مهام المختار هوبعد الدستور بقيت هذ ،5قديمةالقروية العشائرية و األعراف الو 

لهــذا فوفقــًا  - إذا جــاز لنــا التعبيــر - العــام األمــن ،يينمســتو ل ُصــنف األمــن فــي المنطقــة وفقــاً 

اعتـداء وسـرقات و  ،7تمثلت في حـاالت القتـل العمـد باألمنمن حاالت إخالل  منطقةالالمفهوم عانت 

األشـــجار بتكســـيرها خريـــب توحـــرق و  ،10خطـــفو  ،9شـــجاراتو  ،8أجانـــباعتـــداء علـــى و  علـــى بيـــوت،

                                                           

، 397، ص1الدستور، ج. 274م، ص1908/هـ1324، 27/4بلدية. 292م، ص1841/هـ1257رمضان  11، 10نابلس 1
 . 159عوض، اإلدارة، ص .655، 409

بمصر في عهد أسرة محمد علي باشا، وتوازي رتبة عميد بالوقت الحاضر، مكونة  رتبة عسكرية عثمانية ُأستحدثت: ميراالي 2
 .292ص م،1841/هـ1257رمضان  11 ،10نابلس. من كلمتين؛ مير وتعني األمير، وأالي وتعني جزء من الجيش

 .574التونجي، المعجم، ص. 415الخطيب، معجم، ص
 .86ص نابلس، الراميني، .191ص ،2ج تاريخ، النمر، .365ص م،1811/هـ1226شعبان  2 ،7نابلس 3
 .86ص نابلس، الراميني، 4
م، 1972 ،7ع شؤون فلسطينية، الريف، بدران، .214ص تحوالت، شولش، .518، 497ص ،2ج تاريخ، النمر، 5

 .120ص
  .417ص ،1ج الدستور، 6
 .26ص م،1798/هـ1213 ،6نابلس 7
 .89ص م،1843/هـ1259محرم  14 ،10نابلس .26ص م،1798/هـ1213 ،6نابلس 8
 .44ص م،1863/هـ1280ربيع ثاني  7 ،ب13نابلس 9

 .27ص م،1860/هـ1277رجب  14 ،أ13نابلس 10
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، 3، ونزاعات محليـة بـين القـرى2تيال ونصب ورشاوي، واح1تقشير عروقها ليسبب ذلك تلف الشجرةو 

  .، وقد استمرت الى نهاية الدولة العثمانية3القرى

تعرضـت بعــض قـرى المنطقــة لتسـلط بعــض المتنفـذين مـن رجــال الحكـم، ففــي رسـالة يبعثهــا كمـا     

، يرفـــق فيهـــا نتـــائج )م1840/هــــ1256ربيـــع أول  10(إســـماعيل عاصـــم إلـــى إبـــراهيم باشـــا مؤرخـــة 

ذي أجراه بعض ضباط الجيش المصري ويذكر فيها تعديات أرتكبها أحمد النمـر الحاصـل التحقيق ال

قريــة ســالم، وتهديــده   -مهاجمــة  –علــى رتبــة ميــراالي حــديثًا مــن األســتانة اســتانبول، ومنهــا قيامــه 

   .4مع عدم ِذكر األسباب، ألهالي قرية عسكر بضرورة إخالءها

عن عصبية التحزب للقيسية واليمنيـة، وقـد إختـل عـدة مـرات أ فقد نشالمستوى الثاني لألمن أما      

فـــي بشــكل متقطــع تبعــًا لخلفيــة األحـــداث السياســية فــي المنطقــة، فقــد ســـادت حالــة مــن عــدم األمــن 

على خلفية الصراع بين دار جرار وآل طوقان وآل النمـر وآل  )م1811/هـ1216(عام المنطقة منذ 

، 5نطقـة جـزء مـن هـذا الصـراع كمـا سـيتبين مـن األحـداث الحقـاً القاسم والريان والجيوسي، وكانـت الم

  -:وقد ُصنفت حاالت إختالل األمن على النحو التالي

  .)م1823/هـ1239 -م 1810/هـ1225(ضد موسى طوقان  عصيانال -أ

بحســن النمــر  )م1810/هـــ1225(عــام اســتنجد أهــالي بالطــة وأودلــه فــي بــدأ العصــيان حــين        

، 7القـريتين  عسـاكر موسـى طوقـان التـي اشـتدت وطأتهـا علـىمن  ، ليخلصهم6ذاكميراالي نابلس آن

وكانتا حينها ضمن إقطاع آل طوقان، وفيما لجأ فالحو بالطة إلى حارة الحبلة استنجادًا بآل النمر، 

ـــا طالبـــًا مســـاعدته فـــرفض  ـــة الشـــيخ مصـــطفى العـــديلي فـــي بيت كـــان موســـى طوقـــان قـــد أرســـل لحليف
                                                           

 .197-192ص م،1898/هـ1316عدة الق وذ 6 ،35نابلس .66ص م،1870/هـ1287القعدة  وذ 28 ،17نابلس 1
 .213ص ،1ج مؤتمر بالد الشام الثاني، النمو، شولش، .274ص م،1908/هـ1324، 27/4بلدية

 .310ص م،1867/هـ1284القعدة  وذ 18 ،14نابلس .10ص م،1858/هـ1275 أولجمادى  24 ،12نابلس 2
 .147ص م،1878/هـ1295شوال  15 ،21نابلس 3
 .330ص ،4ج المحفوظات، 4

 .168ص نابلس، الراميني، .246ص ،1ج تاريخ، النمر، 5
 .365ص م،1811/هـ1226شعبان  2 ،7نابلس 6
 .250- 249ص ،1ج تاريخ، النمر، .304ص تاريخ، ،ةالعور  7
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 ،عين وجــورة عمــرة والمشــاريقمــن قــرى جمــا حســن النمـر حشــدها التــي الجمــوع المشـاركة بســبب كثــرة

  .1وأشار على موسى طوقان بحرق الزيتون، فأخذ موسى برأيه وأحرق زيتون بالطة

هوجمـت مخـازن الغـالل كما ، 2على الطريق بين نابلس والقدس قوافل التجار والمارةهوجمت        

سـكان قريـة بـورين فـي وبعضـهم مـن  الطة، وحـاول المهـاجمونبو بورين  ىتابعة آلل طوقان في قر ال

لمتسـلم  اً أمـر الدولة  تر صدفأ الفالحون بالحادثة، ُأتهم قدناحية جماعين محاصرتها وقطع الطريق، و 

 .3بـل علـيهم الرجـوع لقـراهم ومـن يخـالف سـيعاقب ي بمنع مبيت الفالحين في المدينـةنابلس والميراال

هـا أخـرى بمنــاطق مختلفـة علـى خلفيـة الصـراع بـين آل طوقـان والنمــر، وقـد جـرت هـذه الحادثـة وتبعت

  .4)م1811/هـ1226(والغالء واألزمة االقتصادية التي حلت بنابلس سنة 

تحولــت بالطــة وأودلــه التــابعتين آلل طوقــان، وبيتــا مقــر حكــم الشــيخ مصــطفى العــديلي، الــى        

ــــــدي كــــــل طــــــ ــــــان ومؤي ــــــين آل النمــــــر وآل طوق ــــــادين صــــــراع ب ــــــي العــــــام 5رف مــــــنهممي ، خاصــــــة ف

، إذ هوجمت القرى الثالث من قبل آل النمـر ومؤيـديهم وتـم القضـاء علـى قـوات )م1816/هـ1232(

، 7وعلــى إثرهــا صــدر مرســوم بمنــع موســى طوقــان مــن دخــول نــابلس ونواحيهــا وقراهــا .6آل طوقــان

مــه وحصــاره لهــا فخــرج عنهــا لمــدة ســنة حــاول خاللهــا مهاجمــة نــابلس مســتعينًا بالــدروز ولكــن هجو 

نتيجـة التغيـرات اإلداريـة  )م1823/هــ1239(فشل، فعاد مرة أخرى ليعين متسلمًا على نابلس بالعـام 

في والية دمشق، وقد أضمر ُغرمائه على التخلص منه، فعقدوا معه اتفاقًا يقوم على الصلح بين آل 

لي وهـو نفـس اليـوم الـذي عقـد طوقان وآل النمر، وتم دس السم له في فنجان القهوة فمات باليوم التـا

                                                           

 .250-249، ص1النمر، تاريخ، ج 1
 .114العباسي، تاريخ، ص 2
 .255ص ،1ج تاريخ، النمر، .365ص م،1811/هـ1226شعبان  2 ،7نابلس 3
 .114ص تاريخ، عباسي،ال 4
 .304ص تاريخ، ،ةالعور  5
 .118ص تاريخ، العباسي، .284 ،263-261ص ،1ج تاريخ، النمر، 6
 .286- 285ص ،1ج تاريخ، النمر، .397ص م،1819/هـ1235شوال  1 ،8نابلس 7
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، لينتهــي بــذلك أحــد فصــول 1)م1823/هـــ1239ربيــع أول  18(فيــه الصــلح بــين الطــرفين الخمــيس 

  .الصراع على الحكم في نواحي نابلس والمشاريق كجزء منها

  . )م1831نيسان / هـ1246شوال  –م 1830كانون األول /هـ1246رجب (حصار صانور  -ب

الجرار أن يسلموا قلعة صانور، على خلفية نزاعـة مـع  من آلوالي صيدا  ب عبد اهللا باشالط       

مسـبقًا  والي الشام محمود باشا الشركسي حول تبعية جبل نابلس والقدس، وكـان والـي الشـام قـد اتفـق

مــع قــوات جبــل نــابلس لتلتقيــه فــي صــفد ثــم يتوجهــوا لقتــال والــي صــيدا فــي عكــا، إال أنــه لــم يحضــر 

  .2منهم رجال من المشاريق، وتمركزت في قلعة صانورفعادت قوات نابلس و 

، وأرســل طالبــًا المســاعدة 3الجــرار تســليم القلعــة فضــرب عبــد اهللا باشــا عليهــا الحصــار آلرفــض      

مــن األميــر بشــير الشــهابي، أميــر جبــل لبنــان، وفــي هــذه األثنــاء أخــذت قــوات عبــد اهللا باشــا تتعــرض 

ريق صـراحة فـي هـذه القـوات، س، بـالرغم عـدم ِذكـر المشـالهجمات عساكر ومليشيات قادمـة مـن نـابل

يمكــن الجــزم بوجــودهم، اســتنادًا لوجــود عــدد كبيــر مــنهم ُمحاصــرين داخــل القلعــة حيــث ُيــذكر  هإال أنــ

للدفاع عن  رجًال من رجالها) 85(مشاركة قرى قبالن، وبيت دجن، وعزموط، ودير الحطب بحوالي 

  .4الجرار آلقلعة صانور وحلفاء 

  .)م1840/هـ1256 –م 1831/هـ1247(لثورة على الحكم المصري ا -ج

شـــــــكلت المنطقـــــــة جـــــــزءًا مـــــــن الثـــــــورة ضـــــــد الحكـــــــم المصـــــــري التـــــــي انطلقـــــــت فـــــــي نيســـــــان       

نـزع السـالح، والتجنيـد اإلجبـاري، وتنـافس العـائالت المحليـة  ؛وكان من أسـبابها )م1834/هـ1250(

رجـــل، فــي موقعــة شــعفاط قـــرب ) 2000(لي ، وقــد شــارك فيهـــا ناصــر المنصــور بحــوا5علــى الحكــم

  .6إصابة)  500 – 300(القدس ضد القوات المصرية، وسقط من رجال ناصر المنصور ما بين 

                                                           

 .125ص تاريخ، العباسي، .292-288ص ،1ج تاريخ، النمر، 1
 .311-310ص ،1ج تاريخ، النمر، .816ص ،3ج لبنان، ،شهابيال. 52م، ص1865/هـ1282رجب  17، 14نابلس 2
  .75ص قلعة، جرار، .312ص ،1ج تاريخ، النمر، 3
 .312ص ،1ج تاريخ، النمر، .816-799ص ،3ج لبنان، ،الشهابي. 52م، ص1865/هـ1282رجب  17، 14نابلس 4
 .241-240ص الحكم، صافي، .169ص براهيم،إ بو عزالدين،أ 5
 .248ص الحكم، صافي، .405ص ،2ج المحفوظات، 6
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فرضــت القــوات المصــرية ســيطرتها علــى نــابلس مــرة أخــرى بعــد حــوالي ثــالث شــهور مــن بــدء       

ت بجمعـه مـن منطقـة نفـوذ ، فيمـا فشـل1بندقيـة) 6419 -5600(الثورة، وقامت الحقًا بجمع مـا بـين 

 ، وقــد فــر ناصــر)م1834/هـــ1250(جمــادى األول  9حتــى يــوم  -ربــع جــالود  –ناصــر المنصــور 

إذ قُـبض  قصير،لوقت  اهللا الجرار إلى الخليلالمنصور وقاسم األحمد وأوالده وعيسى البرقاوي وعبد 

حيـث ُدفـن فـي مقبـرة ، فـي عكـا 2)م1834/هـ1250(على ناصر المنصور وُأعدم الحقًا بنفس العام 

  .3جامع الجزار

  .)م1859/هـ1276 –م 1853/هـ1270(الحرب األهلية  -د

ُعرفت هذه الحرب بأسماء األطراف المشاركة فيها في كل إقليم محلي من جبـل نـابلس، ففـي        

، وفـــي واد يـــةويمن يةالشـــمال جـــرار وعبـــد الهـــادي، وفـــي الجنـــوب قاســـم وريـــان، وفـــي المشـــاريق قيســـ

  .4طوقان والنمر في الخارجيب عبد الهادي وطوقان، و والمغار  الشعير

، فقـد انقسمت المشاريق على نفسها في هـذه الحـرب، إسـتنادًا لتبعيـة كـل طـرف ألحـد أقطابهـا       

بنـي منيـه وبنـي جـامع وبنـي فضـل : وحمايـل عقربـا كان آل منصور حج محمد وبنو شمسة فـي بيتـا

لهواوشــة، فــي صــف آل طوقــان أو الــيمن، فيمــا كــان الــدويكات فــي وبنــي جــابر والميادمــة والديريــة وا

ج محمـد ومركـزهم حـبالطة وعسكر وروجيب وبيتا وجميع أهالي عورتـا مـا عـدا الشـراربة، وآل أحمـد 

ج محمــد حــوآل ســعادة ج محمــد  فــي بيــت دجــن وجــوريش، حــريــك، وآل عبــد الجليــل الكنعــان بيــت فو 

لقرى المجــاورة، فــي صــف آل النمــر أو القيســية، وقــد تــزعم واألبــوم فــي قريــوت، وعشــائر الفالحــين بــا

                                                           

 .262 ،255ص الحكم، صافي، .435ص ،2ج المحفوظات، 1
 .255ص الحكم، صافي، .332-331ص ،1ج تاريخ، النمر، .131ص ،2ج ،األصول رستم، 2
براهيم عبد إفوزي ة، مقابلة شخصي. م19/1/2014سنه، نابلس،  61مقابلة شخصية، فاروق عارف رشيد حج محمد،  3

 .م22/1/2014، جالود، سنة 56 مد،الرحيم حج مح
 تاريخ، مناع، .253-252ص تحوالت، شولش، .171ص نابلس، الراميني، .366 ،352ص ،1ج تاريخ، النمر، 4

 .175ص
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، ويعتقــد أنــه 1ج محمــدصــباح أحمــد الجــابر حــهــؤالء فــي بيــت فوريــك وبيــت دجــن وجــوريش وقريــوت 

  .أحمد الجبر وليس شخص آخر

ج محمـد، وبنـي شمسـه فـي بيتـا، علـى خلفيـة التنـافس علـى حكـم حدار قتال بين آل منصور        

وقصره، وأنضم  ج محمد إلى تلفيت وجالود والمغيرحنتج عنة جالء آل منصور ، 2منطقة المشاريق

ج حــيد وعبــاد، فقــد أتخــذ آل منصــور لهــم بعــض عشــائر الفالحــين، وفيمــا تعــاون معهــم بــدو المســاع

  .3محمد من جالود وتلفيت مركزًا لهم تحت قيادة الشيخ خليل الناصر

المســعودي الــذي أنجــده بجمــوع مــن بــدو عبــاد،  اســتنجد الشــيخ خليــل الناصــر بــاألمير بركــات      

وأنضــم لهــم الشــيخ محمــود أبــو الــرزق ســحويل شــيخ بنــي زيــد، وهــاجموا جميعــًا ســلفيت فــي جمــاعين 

فـي جمـاعين الغربيـة، إال أن مـدير األمـن فـي القـدس  -حلفـائهم  -الشرقية انتقامًا لخسـائر آل ريـان 

، فاستنجدت بعبد الفتاح هوجمت عورتا وحوصرتوعلى إثر ذلك  .4عثمان القاسم أفشل هذه الهجمة

ج محمـــد حـــقـــادر النمـــر ومعهـــم جمـــوع مـــن آل النمـــر الـــذي أرســـل الجمـــوع بقيـــادة ابـــن عمـــة عبـــد ال

      .   5وجماعين الشرقية ونجحوا بفك الحصار ومطاردة أعداءهم

 )م1859/هـــ1276(العــام فــي دولــة العثمانيــة هــذه الحــرب فقامــت أنهــت الومهمــا يكــن فقــد         

تعرضت للنهب والهدم، وتشرد سكانها ألربعـة كما عبد الهادي، ضرب آل و عرابة  واحتالل بمهاجمة

  .6أشهر حيث ُسمح لهم بالعودة، فيما عفت الدولة الحقًا عن آل عبد الهادي

  

                                                           

 .175ص تاريخ، مناع، .253-252ص تحوالت، شولش، .366-352ص ،1ج تاريخ، النمر، 1
 .221ص تحوالت، شولش، 2
 .361ص ،1ج تاريخ، النمر، 3
 .171ص نابلس، الراميني، .372-371ص ،1ج تاريخ، النمر،. 312م، ص1872/هـ1289محرم  11، 17نابلس 4

  .220ص تحوالت، شولش،
 .372ص ،1ج تاريخ، النمر، 5
م، 1981 ،121ع شؤون فلسطينية، حركة، ،عثمان .172ص نابلس، الراميني، .383-382ص ،1ج تاريخ، النمر، 6

 .97،92ص
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  .الجهاز القضائي . 5
حجــج والــدعاوي نــابلس كمــا تبــين ذلــك مئــات الللجهــاز القضــائي فــي مدينــة  تبعــت المشــاريق        

 ،2الُكتــابو  النائــب الشــرعي، وتكــون الجهــاز فيهــا مــن ،1المســجلة بالمحكمــة الشــرعيةالخاصــة بهــا و 

، في حين جديد نائب شرعيأحيانًا لحين وصول أو تعيين  المفتي الذي كان يتولى القضاء بالوكالةو 

 ،)م1866/هـــ1282(مباشــرة لقاضــي القــدس حتــى عــام  كــان يتبــع نــابلسفــي الجهــاز القضــائي  أن

لقاضــي القــاهرة فــي مصــر خــالل  تبعيتــهتخللهــا  ،3األناضــولمباشــرة لقاضــي حيــث أصــبحت التبعيــة 

أبــي  اإلمــامكــان القضــاء فيــه علــى مــذهب  األحــوالبكــل و . 4ســنوات الحكــم المصــري التســعة للمنطقــة

نظم فقـــد أخـــذ ُيـــ مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، األولالقضـــاء بالبســـاطة فـــي الثلـــث  اتصـــف ٕانو  ،5حنيفـــة

  .6منذ بداية الحكم المصري حتى نهاية الدولة العثمانية واختصاصاته صالحياتهُتحدد و 

المختــار و  مــن القــرن التاســع عشــر، األولشــيخ كــل قريــة فــي النصــف هيئــة اختياريــة و  نظــرت       

مـن خـالل  وصـولها للمحكمـةقبـل فـي كثيـر مـن القضـايا والمشـاكل فـي القريـة و  الدسـتور إصـداربعد 

كثيــر مــن إال أن ذلــك لــم يمنــع ســكان المنطقــة مــن اللجــوء لمحكمــة نــابلس فــي  ،7ف العشــائريالُعــر 

أو  ،األيتـاماسـتدانة مـن مـال أو  ،8أو مختـل عقليـاً  تعـين وصـي علـى قاصـر الحاالت مثل،القضايا و 

أو  ،11نفقـةأو  طـالق،أو  ،10زواجأو  بلوغ سن الرشد ألغـراض المطالبـة بحقـوق، إثباتأو  ،9توكيل

                                                           

  .360ص م،1919/هـ1337 آخرربيع  13 ،50نابلس .26ص م،1798/هـ1213 ،6نابلس 1
 نابلس، الراميني، .71ص م،1799/هـ1214 أولغرة جمادى  ،6نابلس .264ص م،1914/هـ1333رجب  10 ،47نابلس 2

 .33ص
 .33ص نابلس، الراميني، .266ص م،1879/هـ1297شعبان 10 ،22نابلس 3
 .119صم، 1988، 32ع المجلة العربية، ،اإلدارة أمين، .212ص م،1836/هـ1252 أولربيع  11 ،9نابلس 4
 .71ص م،1799/هـ1214 أولغرة جمادى  ،6نابلس 5
 ،م1988، 32، عالمجلة العربية ،اإلدارة أمين، .137 ،130، 111ص ،اإلدارة عوض، .295ص كشف، نوفل، 6

 .119ص
شؤون  الريف، ران،بد .214ص تحوالت، شولش، .518 ،497ص ،2ج تاريخ، النمر، .417ص ،1ج الدستور، 7

 .120صم، 1972، 7ع فلسطينية،
 .56ص م،1899/هـ1317شعبان  16 ،36نابلس .221ص م،1891/هـ1309ربيع ثاني  8 أ،29نابلس 8
 .300ص م،1908/هـ1326القعدة  وذ 30 ،41نابلس .21ص م،1899/هـ1317شعبان  23 ،36نابلس 9

 13ص ،1899/هـ1317شعبان  11 ،36نابلس .48ص م،1868/هـ1285 أولربيع  3 ،15نابلس 10
 .35ص م،1869/هـ1286رجب  25 ،16نابلس .280ص م،1859/هـ1276 آخرربيع  15 ،16نابلس 11
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أو  ،4بيــــع وفــــائيأو  ،3رهــــن أراضــــيأو  حصــــر إرث،أو  ،2تســــجيل ملكيــــةأو  ،1ل عــــن ملكيــــةتنــــاز 

أو  ،8قتــلأو  صــك صــلح،أو  ،7َســَلم شــرعيأو  ،6ســرقاتأو  تحصــيل ديــون،أو  ،5رشــاويإســتعادة 

  .10الحكومة بعض رجال شكاوي ضدأو  ،9قروضأو  كفالة مالية،

كم الموجـودة فـي تلـك فـي المحـا بعيـدة أقضـيةو  مـن نـواحي أفرادلجأ سكان المنطقة للشكوى على     

كما لجـأ السـكان مـن خـارج المشـاريق للشـكوى ضـد سـكان المشـاريق فـي محكمـة  قضية،النواحي واأل

 مهمـا يكـن فقـد كانـت المحكمـة ُتعقـد أحيانـًا خـارج المحكمـة وفقـًا لنـوع القضـية،و  ،11خارجهـاو  ،نابلس

فــي  فــي ملكيــة قطيــع كبيــر مــن الحيوانــاتالبــت قضــية و  تحاشــي قــدوم النســاء للمحكمــة،تعــذر أو ك

فيما كانت كثير مـن القضـايا جماعيـة عائليـة يـتم توكيـل واحـد مـنهم أو . 12مناطق بعيدة عن المدينة

، ومهما يكن فقد استندت كثير من األحكام القضائية للفتاوى أثنين للتشكي أو المرافعة أمام المحكمة

  .13الشرعية

ُيســمى وكيــل ُمســخر كــإجراء لتســيير المحاكمــة، فــي حالــة عــدم حضــور  وكــيالً  عينــت المحــاكم      

دعـوى المـدعي نفـي  أساسـاً تكـون مهمتـه و  ،14مـن المجلـة العدليـة) 1834(وفقًا للمادة المدعى عليه 

                                                           

 .85-45،84ص م،1899/هـ1317القعدة  وذ 3 ،36نابلس 1
 .308ص م،1859/هـ1276شعبان  13 ،12نابلس 2
 .279ص م،1916/هـ1335ة القعد وذ 22 ،49نابلس .199ص م،1871/هـ1288ربيع ثاني  28 ،17نابلس 3
 أولجمادى  7 ،14ابلسن .متى أعاد الثمن للمشتري يستطيع استرداده بيع المحتاج للنقد عقاراً : البيع الوفائي 4

 .107ص ،3ج الفقه، سابق، .21ص م،1865/هـ1282
 .246ص م،1858/هـ1275شوال  9 ،12نابلس 5
 .189ص م،1864/هـ1281الحجة  وذ 21 ب،13نابلس .256ص م،1858/هـ1275شوال  23 ،12نابلس 6
 ،3ج فقه، سابق، .136ص م،1861/هـ1278رجب  19 أ،13نابلس .بيع شيء موصوف بثمن ُمَعجل :َسَلم شرعي 7

 .120ص
 .234- 233ص م،1908/هـ1326 آخرربيع  16 ،41نابلس .113-112ص م،1881/هـ1299رجب  13 ،23نابلس 8
 .234ص م،1892/ـه1310شوال  20 ،30لسناب .42ص م،1875/هـ1292 رجب 28 ،20نابلس 9

 .28-27ص م،1894/هـ1312 أولجمادى  19 ،31نابلس 10
 20 أ،29نابلس .345ص م،1870/هـ1287غرة شعبان  ،16نابلس .223ص م،1878/هـ1296صفر  20 ،21نابلس 11

 .4ص م،1909/هـ1327 آخرربيع  7 أ،42نابلس .50ص م،1890/هـ1308جمادى ثاني 
 .361ص م،1911/هـ1330القعدة  وذ 6 ،44نابلس .331-330ص م،1898/هـ1316الحجة  وذ 24 ،35نابلس 12
 .230ص م،1900/هـ1318رجب  27 ،36نابلس .196ص م،1881/هـ1299القعدة  وذ 12 ،23نابلس 13
 .288- 287ص م،1891/هـ1309جمادى ثاني  6 ،أ29نابلس 14
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بـــل ُتحـــال علـــى  لوكيـــل المســـخر أي جـــزاء أو مـــدفوعاتال يترتـــب علـــى او  المطالبـــة بإثباتهـــا بـــدليل،و 

  .1المحكوم المدعى عليه

                                                           

 .40-39ص م،1891/هـ1309رجب  24 ،30نابلس 1
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 .الزراعة. 1
  ملكية األراضي -أ

ُصنفت ملكية األراضي بالمنطقة وفق فترتين زمنيتين، األولـى فتـرة اإلقطـاع أو قبـل التنظيمـات      

ــــــــة فتــــــــرة الدراســــــــة عــــــــام  ــــــــة الحكــــــــم المصــــــــري  )م1799/هـــــــــ1214(وتمتــــــــد منــــــــذ بداي حتــــــــى نهاي

في منطقـة الدراسـة لـم يتغيـر فـي العهـد  –اإلقطاعية  -،  ذلك أن شكل الملكية )م1840/هـ1256(

المصــــري فــــي المســــتويات الــــدنيا التــــي نتحــــدث عنهــــا، ومــــا يــــدعم ذلــــك أن الحكــــم المصــــري أبقــــى 

أيـــدي ورثـــتهم، وقـــام بـــإدارة هـــذه و  والتيمـــارات والزعامـــات فـــي أيـــدي المســـؤولين المحليـــينالمقاطعـــات 

  -:ُوجد بالمنطقة أشكال الملكيات التاليةمقابل بدل زهيد، وقد  –بدل الوالة السابقين  –االقطاعات 

روجيـب، وعسـكر، وأودلـه، وبالطـه، ويـانون، وكفـر بيتـا، وسـالم، : التيمار وقد اشتمل على قرى )1(

وديـر الحطـب، وعزمـوط، ودومـا، ومجـدل بنـي فاضـل، وتلفيـت، وقريـوت، وقصـره، وجـوريش، وبيتــا، 

  .1وكلها لآلل النمر

آل طوقـان  هـي؛ ثالث زعامات من أصل خمسـة فـي لـواء نـابلسالزعامة وقد تضمنت المنطقة  )2(

، وُيعتقـد أن أوصـرين أيضـًا )م1783/هـ1198(حيث كانت قرى أودله وبالطة إقطاعًا لهم منذ عام 

 )م1832/هـــ1248(العــام فــي أودلــه  ثــم أصــبحت، كانــت إقطاعــًا لهــم وانتقلــت الحقــًا آلل عســقالن

  .2وانتقلت الحقًا آلل النمر تحت زعامة إبراهيم وأخيه أوالد عسقالن

ُمنحت التيمارات والزعامات إلى فرسان السـباهية مكافئـة لهـم علـى جهـودهم القتاليـة فـي خدمـة       

وروجيــب،  الدولــة العثمانيــة، وقــد ُوجــدت أراضــي ســباهية فــي قــرى بيتــا، وأوصــرين، وأودلــه وتلفيــت،

، وكفــر بيتــا، ومجــدل بنــي فاضــل، ، ودومــا، وقصــره، وجــوريش، وعســكر، وقريــوت، ويــانون3وبالطــة
                                                           

النمر، . 310م، ص1859/هـ1276ربيع ثاني  18، 12نابلس. 170م، ص1864/هـ1281ادى ثاني جم 3ب، 13نابلس 1
 .140صافي، الحكم، ص .74، ص4ج. 227، 223، 221، ص2ج. 249، 252، ص1تاريخ، ج

صافي،  .227، ص2ج.249، 223، 221، ص1النمر، تاريخ، ج .33م، ص1863/هـ1280رجب  21ب، 13نابلس 2
 .139الحكم، ص

 11أ، 13نابلس .344ص م،1859/هـ1276محرم  6 ،12نابلس .310م، ص1859/هـ1276ربيع ثاني  18، 12نابلس 3
رجب  17 ،14نابلس .33، 28م، ص1863/هـ1280رجب  11ب، 13نابلس .43م، ص1860/هـ1277شعبان 
ابو بكر، ملكية، . 223عوض، االدارة، ص .52م، ص1865/هـ1282رجب  17، 14نابلس .52ص م،1865/هـ1282

 .205- 204ص
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وعزمــوط، وديــر الحطــب، وكــان ُيشــترط لمــن يتــولى زراعتهــا عــدم تعطيلهــا ودفــع مــا عليهــا لصــاحب 

  .1اإلقطاع سنوياً 

 )م1839/هـ1255(ُصنفت الفترة الثانية فترة التنظيمات والحكم المركزي والتي تمتد منذ العام       

الـذي حـول رقبـة  )م1858/هــ1274(ن األراضـي عـام ، وتشمل صدور قانو صدور خط كلخانة سنة

األرض لألفــــراد  يســــري عليهــــا حــــق اإلرث والوقــــف والــــرهن والبيــــع، وحتــــى نهايــــة الحكــــم العثمــــاني 

  -:، فكانت الملكيات على النحو التالي2)م1918/هـ1337(

اضــي هــو إقطــاع العوائــد الضــريبية علــى قريــة أو مجموعــة قــرى وتشــمل ضــرائب األر : اإللتــزام )1(

دومــا، وقصــره، وتلفيــت، وجــوريش، وعســكر، وقريــوت، : والســكان، وقــد ُوجــد منهــا فــي المنطقــة قــرى

ويانون، وكفر بيتا، ومجدل بني فاضل، وعزموط، ودير الحطب، وروجيب، وبيتا، وبالطة، وأودلـة، 

وأوصـــــــــرين، وجميعهـــــــــا ضـــــــــمن منطقـــــــــة التـــــــــزام عبـــــــــد الفتـــــــــاح النمـــــــــر مـــــــــن نـــــــــابلس فـــــــــي العـــــــــام 

  .3)م1851/هـ1268(

ضــمن منطقــة التــزام أحمــد الجبــر مــن  –مــع غيرهــا  –انتقــل الحقــًا عــدد مــن هــذه القــرى لتصــبح     

عقربا، ويانون، وكفر عاطية، وكفـر بيتـا، وعسـكر،  ؛وهي )م1880/هـ1298(بيت فوريك في العام 

 بيــت دجــن،و  رتــا،عو ، و جبعيــتو  جــالودو  بيتــا،و  جــوريش،و  بنــي فاضــل،مجــدل و  ،ينوروجيــب والســار 

، علمـًا أن الـثالث قـرى األخيـرة 4بالطـهو  دومـا،و  تلفيـت،، و المغيـرو  ،هقصـر و  عزمـوط،و  فوريك، بيتو 

  .لم ُتذكر صراحًة ضمن إلتزامه لكن ُيعتقد أنها ُضمت له الحقاً 

ُوجدت قرية دير الحطب أيضًا مـن قـرى اإللتـزام وكـان ملتزمهـا عبـد اهللا النمـر، وقـد تشـارك فـي      

  .5ادي عمر مصطفى العديلي من أوصرينبعض أراضيها مع عبد اله
                                                           

 11أ، 13نابلس. 33م، ص1863/هـ1280رجب  21ب، 13نابلس. 310م، ص1859/هـ1276ربيع أول  18، 12نابلس 1
 .74ص ،4ج تاريخ، النمر، .43م، ص1860/هـ1277شعبان 

 .38م، ص1981، 26أثاث، ملكية، صامد، ع. 301ابو بكر، ملكية، ص. 229عوض، االدارة، ص 2
 .207أبو بكر، ملكية، ص .75-74، ص4النمر، تاريخ، ج 3
 أوراق خاصه،. 43، 23ص م،1884/هـ1302. 64-63ص م،1880/هـ1298بيت فوريك،  ،، أحمد الجبرخاصةأوراق  4

ضاحية  جولة ميدانية، .م5/2/2014 خربة كفر بيتا، جولة ميدانية، .م1876/هـ1293دة القع وذ 7عقربا،  اليونس، سالمه
 .م24/4/2014 كفر قليل،نابلس الشرقية و 

 .170ص م،1864/هـ1281جمادى ثاني  3 ،ب13نابلس 5



 86

يوم إعالن ) م1839نوفمبر  3/هـ1255(شعبان  26يوم األحد  –نظريًا  –ُألغي نظام االلتزام      

خـط كلخانــة، ولكـن الواقــع يقـول ببقــاء هـذا النظــام لنهايـة الدولــة العثمانيـة، ولــيس أدل علـى ذلــك مــن 

ض واألصــالة التــي حصــلت االن فــي التزامــي بموجــب التفــوي"عبارتــان تشــيران للمصــطلح بوضــوح، 

بيـان الـوارد مـن بـدل أعشـار سـنة "والمقصـود عبـد الفتـاح النمـر، وعبـارة أحمـد الجبـر " القرايا المذكورة

، كمـا أن بعـض أصـحاب التيمـارات والزعامـات السـابقين وورثـتهم "من قرايا الكائنة تحـت التزامنـا 98

يـد التـزام وٕان كـان هنـاك تحديـدًا لـه وبعـض المرونـة التـي حافظوا على امتيـازاتهم تحـت المسـمى الجد

  .1تفتح باب المزايدة أمام مدنيين متنفذين وأغنياء آخرين

" خزينـــة الدولـــة"لبيـــت المـــال  –ذاتهـــا وملكيتهـــا  –األراضـــي األميريـــة وهـــي أراٍض تعـــود رقبتهـــا ) 2(

راضـي التـي أنتقلـت الـى بيـت وتشمل المزارع والمراعي والمسارح والمشاتي والمحاطب وغيرها مـن األ

وقــد ُوجــد منهــا فــي المنطقــة فــي . المــال، ويشــرف عليهــا كلهــا الســالطين، أو مــن ينــوب عــنهم بــإذنهم

مــن قــانون األراضــي فــإن حــق ) 78(، ووفقــًا للمــادة 2وبيــت فوريــك، وديــر الحطــب ،أوصــرين، وبيتــا

ع ســواء كـــان لديـــه ســـند القــرار يثبـــت فـــي األرض األميريــة لمـــن يزرعهـــا عشـــر ســنوات مـــن غيـــر نـــزا

  .3معمول به أو لم يكن طالما التزم زارعها بدفع ما عليها

ب ملكيـــات األرض المحيطـــة بالمـــدن إلـــى جانـــ ،%)5(لـــم تتجـــاوز نســـبتها و  فرديـــةالُملكيـــات ال )3( 

، 4ألصـحابها حــق التصـرف بهـا كيفمـا شــاءوا مـن بيـع أو شـراء أو توريــثو  المسـاكن مباشـرة،والقـرى و 

ا لـــدى تســـجيلهو  ،7تســـجيل ذلـــك بالمحكمـــة لضـــمان قانونيـــة العمليـــةو ، 6، والســـاحات5مثـــل الحـــواكير

                                                           

 ،2ج .249، 223، 221ص ،1ج تاريخ، النمر، .63ص م،1880/هـ1298بيت فوريك،  ،، أحمد الجبرخاصةأوراق  1
 .229ص االدارة، عوض، .74ص ،4ج .227ص

 19 ،44سنابل .327ص م،1899/هـ1317ربيع أول  15 ،35نابلس .33ص م،1863/هـ1280رجب  21 ،ب13نابلس 2
 .15، 14، ص1الدستور، ج .289ص م،1916/هـ1335القعدة  وذ 29 ،49نابلس .6ص م،1911/هـ1329شوال 

 .31ص ،1ج الدستور، .365ص م،1881/هـ1299محرم  11 ،22نابلس 3
 والية، الكاتب،التميمي و  .43ص م،1860/هـ1277شعبان  11 ،أ13بلسنا .32ص م،1849/هـ1266صفر 5، 12نابلس 4

 .36ص م،1981 ،26ع صامد، ملكية، أثاث، .104ص لس،ناب الراميني، .28ص
 .198ص م،1882/هـ1300شوال  22 ،42نابلس 5
 .116ص م،1898/هـ1316صفر  5 ،35نابلس 6
 .357ص م،1883/هـ1301محرم  3 ،24نابلس .122ص م،1854/هـ1271جمادى اول  25 ،12نابلس 7
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ـــدفتر الخاقـــاني   7(فـــي  بعـــد صـــدور قـــانون األراضـــي  -هـــو دائـــرة تســـجيل األراضـــي و  –مـــأمور ال

، وقد عمد بعض سكان المنطقة إلى مسح وتسجيل أراضيهم )م1858نيسان  21/هـ1274رمضان 

  .1بعد دفع مستحقات ذلك

المـوات وهـي األرض الخـراب والجبـال ، و 2البيـادر: راضـيراضي المشاع وتشـمل نوعـان مـن األأ )4(

 بعضـها عـاد تقسـيمكـان يُ  ينتفـع بهـا سـكان قريـة أو عـدة قـرى متجـاورة،وهي أرض  لنقار والمراعي،او 

 حصــص لألفــرادوكانــت ُتقســم إلــى أســهم و األراضــي الزراعيــة،  الثــاني هــو بعــضوالنــوع  ،3كــل فتــرة

  .4كون المساحة الكلية مقسمة بالتساوي على عدد األفراد وقد كانت تباع وتشترىبحيث ت

، وهــي األراضــي التــي حبســها أصــحابها ألجــل المنفعــة أو أي وجــه مــن وجــوه 5أراضــي الوقــف )5(

أوقاف تعود منفعتها للمتصرفين بها، وهـي ذري وخيـري، وأوقـاف تعـود : الخير والصدقة وهي نوعان

  -:، وهي على النحو التالي6جزء منها ألحد وجوه الخيرمنفعتها للخزينة و 

حيــث ُوجــد فـي بيــت فوريـك وقــف خيــري مكـون مــن أوضــه : أوقـاف المســاجد والمقامـات •

بمنافعهــا، وثمانيــة قــراريط فــي أرض جــورة الشـــناره، أوقفهــا عيســى الرحــال ابــن عيســـى 

صـاحب الزاويـة  الرحال لجامع السيد سليمان في القريـة، وهـو نسـبة إلـى سـليمان البلـوي

، وقطعتـا 7التي أقيم المسجد فوقها كما ُيعتقد، وقد عينـت المحكمـة أحمـد الجبـر ليتوالهـا

ارض كــــرم الشــــرقية أوقفهــــا عيســــى الرحــــال لحــــرم ســــيدنا إبــــراهيم الخليــــل، وقــــد عينــــت 
                                                           

 .م1911/هـ1330عقربا،  يا،بو اللقاأسليمان  أوراق خاصه، .105ص م،1885/هـ1303جمادى ثاني  12 ،أ26نابلس 1
  .25ص تاريخ، الشريف،. 481أبو بكر، ملكية، ص. م1885/هـ1303أوراق خاصة، حماد أبو حمد، عقربا، 

 .288ص م،1899/هـ1317ربيع أول  8 ،35نابلس 2

محرم  18عقربا،  رحمن االحمد،عبد ال أوراق خاصة، .102ص م،1899/هـ1317القعدة  وذ 19 ،36نابلس 3
 .37م، ص1981، 26ع صامد، ملكية، أثاث، .23ص تاريخ، شريف،ال .م1914/هـ1333

 أوراق خاصة، .184ص م،1898/هـ1316صفر  23 ،35نابلس .211ص م،1898/هـ1316القعدة  وذ 24 ،35نابلس 4
 .م1909/هـ1327رمضان  8عقربا،  عبد الرحمن االحمد،

 .37صم، 1981، 26ع صامد، ملكية، أثاث، .105ص نابلس، ،الراميني .228ص ،2ج تاريخ، النمر، 5
لتميمي ا. 381م، ص1905/هـ1323جمادى ثاني  8، 39نابلس. 111م، ص1894/هـ1312صفر  15، 31نابلس 6
 ،26ع صامد، ملكية، أثاث، .340-339ص مؤتمر بالد الشام الثالث، تنظيم، بو بكر،أ .28-26ص والية، الكاتب،و 

  .37صم، 1981

 .273ص تاريخ، غلمي، .111ص م،1894/هـ1312صفر  15 ،31ابلسن 7
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المحكمة محمـد عـارف عبـد الـرحمن عبـد الغنـي الجـوهري ليتـواله، وهـو بالمناسـبة مـدير 

  .2في بيتا ُوجد غرس صنوبر موقوف لحرم سيدنا إبراهيم الخليل، و 1أوقاف نابلس

، وقريــوت %)33.4(ُوجــد أيضــًا قــرى ومــزارع موقوفــة لحــرم ســيدنا الخليــل فــي بالطــة بنســبة        

جـامع الخليـل فـي جـالود، وكـان يتـواله : ، كما ُوجدت أوقاف مساجد مثل%)100(، وجالود %)25(

ســالم، وجــامع ســليمان فــي بيــت فوريــك، ومقــام النبــي نــون  ريــةق ، والشــيخ ســالم فــي3أحمــد الصــمادي

وجــامع القريــة فــي يــانون، وعقربــا، وعزمــوط، ومجــدل بنــي فاضــل، ودومــا، وقصــره، وقــبالن، وكــان 

. 4النــاظرين والمتــولين عليهــا مــن قــبض وصــرف وٕايجــار، حســن وأمــين وعبــد أوالد ســفيان البســطامي

ُوجد أرض وقف غيـر فيما  ،تابعة ألهالي حوارهة و ي عسكر قطعة أرض وقف غير محددجد فوُ كما 

  .5أيضًا في جوريش، وتلفيت محددة

مانيـة بيـوت أوقـف أحمـد سـليمان البشـير ثحيـث فـي عورتـا وقـد ُوجـد منهـا : أوقاف ذرية •

وفـي بيتـا . ٕاذا انتهى عقبه تعود المنفعـة لمقـام الُعزيـر بالقريـةو  مرافقها لذريته،بمنافعها و 

تســعة قطــع أراضــي زيتــون وتــين أوقــف الشــيخ إبــراهيم أبــو زكريــا ُوجــد وقــف يتكــون مــن 

  .6أنثى) 20(ذكر و) 41(نصفها لذريته وعددهم آنذاك 

حيث أوقف ربع قرية أودله على مدرسـة تجديـد التـي تقـع ببـاب جيـرون : أوقاف مدارس •

أحـد أبـواب مدينـة دمشـق، وُسـميت كـذلك نسـبة إلـى أبـو خيريـة تجديـد بـن عـالء قاضـي 

      . 7عجلون

                                                           

 .، دون ترقيم صفحاتمديرية أوقاف نابلس جداول .126ص م،1894/هـ1312صفر  19 ،31نابلس 1
 .43ص م،1896/هـ1314ربيع ثاني  4 ،33نابلس 2
 .426ص ملكية، بو بكر،أ .410ص م،1820/هـ1236رجب  21 ،8نابلس 3
 .88ص م،1860/هـ1277رمضان  1 ،أ13سنابل 4
 ،44نابلس .261ص م،1911/هـ1329شوال  7 ،أ43نابلس .19-18ص م،1897/هـ1315الحجة  وذ 24 ،35نابلس 5
 .154- 151ص م،1911/هـ1329الحجة  وذ 4

 .382ص م،1905/هـ1323جمادى ثاني  8 ،39نابلس .373ص م،1901/هـ1319اوائل محرم  ،36نابلس 6
 .437ص كية،مل بو بكر،أ 7
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، فقـد عتبـر معظمهـا أرض أوقـافالتـي أُ باإلضـافة للمسـاجد والمقـابر فـي القـرى و ومهما يكن و         

  -:لتاليعلى النحو ا أغلبية قرى المنطقةوقفية في  أراضٍ  ُوجدت

  القرى في المواقع الوقفية عدد من ،)3(جدول رقم 
  أسم الموقع  القرية  الرقم

الــدريجات  بئــر مــاء فــوق البلــد، ،)قطعتــان(تحــت البلــد  ،)قطعتــان(فــوق البلــد   بيت فوريك  1
  .تحت البيادر أرض طانا الفوقا، الغربية، ،)قطعتان(القنيطرة 

  .قطعة الجامع قطعة الجامع القبلية،  بيت دجن  2

  .عمارة البلد جذر البلد، النجمة، عمارة خلف، خلة عبيد،  بيتا  3

  .بغلكرم ال مقام الخضر، مقام النبي يوسف،  بالطة  4

  .شعب الوقف الصفحة، الخلة التحتا، أرض الجامع،  تلفيت  5

  .بستان عياد  جالود  6

  .حديقة الشناوي سهل نزال، المرج، مقام الشيخ حاتم،  جوريش  7

  .أجور المعمير  دوما  8

  .خلة الجامع  روجيب  9

  .قطان النجمه مقام الشيخ نصر اهللا،  سالم  10

  .مقام الشيخ بالل  عزموط  11

  .حاكورة المسجد  ورتاع  12

 المـرج، أرض ابوثـابره، أرض المـرج، خصم الجامع، ،)وقف الجامع(المزراب   عقربا  13
  .الركاشة خلة الجامع، السفح، اإلفجم،

  .وقف الجامع ،)الظهره(وقف الجامع   قبالن  14

  .مسجد الستين أرض الوقف،  قريوت  15

  .منصورتاجر  البطمه، مراح العين، قطان الجامع،  قصره  16

   .المصدر، مديرية أوقاف نابلس
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أو لـدفعها  ،1زوجهـاوبـين المـرأة و  انتقلت ملكية األراضي في المشاريق بين الفالحـين أنفسـهم،       

لـــبعض تجــــار و  ،3الزعامـــة أصـــحابوبـــين الشــــيوخ و  أو مــــن الفالحـــين للمشـــايخ، ،2بـــدًال مـــن المهـــر

مــن خــالل البيــع  ،يــه الحقــاً لد أو بتســجيلها، يانــاً بحضــور وكيــل مــأمور الــدفتر الخاقــاني أح ،4المدينــة

لنقـد أو عينـًا حيـث كـان ُيـدفع ثمـن األرض با ،6 المحدد بسقف زمني أحيانـاً  البيع الوفائيو  ،5المباشر

ممــا ســبب أحيانــًا خالفـــات  بالتقســيط فــي كثيــر مــن األحـــوال،و  ،أو كالهمـــا عينــًا زيــت زيتــون غالبــاً 

أو األغنيــاء فــي  الــرهن لــدى التجــارو  ،8عــن طريــق اإلرثكمــا انتقلــت  ،7وصــلت للمحكمــة للبــت فيهــا

المزاد العلني و  ،9حيث عجز أصحابها عن دفع ما ترتب عليهم للبنك أو للبنك الزراعي الحقاً  ،القرية

ــــًا شــــهرين ــــي الــــذي كــــان يــــدوم أحيان ــــويضوهــــو الفــــراغ و  ،10العلن الكفــــاالت و  ســــداد ديــــون،و  ،11التف

  .14اإليجارو  ،13الهبةو  البدل،و  ،12الحواالتو 

   ،16بالمثالثة ،15تشارك بعض الفالحين أراضيهم على شكل حصص معلومة بينهمكما       

  
                                                           

 .321ص م،1882/هـ1300ربيع ثاني  15 ،23نابلس .53ص م،1865/هـ1282رجب  16 ،14نابلس 1
 .108-107ص م،1892/هـ1310ربيع أول  26 ،30نابلس .196- 195ص م،1891/هـ1309ربيع أول  9 ،أ29نابلس 2
 .301-300ص ،م1878/هـ1295رمضان  15 ،21نابلس .165ص م،1866/هـ1283جمادى أول  24 ،14نابلس 3
 .51ص م،1893/هـ1311شوال  11 ،31نابلس 4
 ،21نابلس .305ص م،1893/هـ1311ربيع أول  16 ،30نابلس .142ص م،1861/هـ1278شعبان  15 ،أ13نابلس 5

 .105ص م،1885/هـ1303جمادى ثاني  12 ،أ26نابلس .301-300ص م،1878/هـ1295رمضان  15
 .316ص م،1867/هـ1284القعدة  وذ 27 ،14نابلس .14ص ،م1865/هـ1282غاية جمادى أول  ،14نابلس 6

 .348-346ص م،1887/هـ1305صفر  17 ،27نابلس
 .19-18ص م،1893/هـ1311شعبان  9 ،31نابلس .109- 108ص م،1892/هـ1310ربيع أول  15 ،30نابلس 7
 .168ص م،1887/هـ1305جمادى أول  11 ،27نابلس .312ص م،1859/هـ1276شعبان  19 ،12نابلس 8
 ،47نابلس .153ص ،م1894/هـ1312ربيع ثاني  18 ،31نابلس .183ص م،1864/هـ1281شوال  27 ،ب13نابلس 9

 .م1845/هـ1262محرم بيتا،  ي،العديلحمدان  أوراق خاصة، .115ص م،1913/هـ1332الحجة  وذ 30
 .96-95ص م،1903/هـ1321القعدة  وذ 24 ،39نابلس .51ص م،1869/هـ1286شعبان  13 ،16نابلس 10
 .235ص م،1887/هـ1305رجب  15 ،27نابلس .301- 300ص م،1878/هـ1295رمضان  15 ،21نابلس 11
 .110- 109ص م،1887/هـ1305صفر  8 ،27نابلس .105ص م،1885/هـ1303جمادى ثاني  12 أ،26نابلس 12
 .2ص م،1899/هـ1317شعبان  11 ،36نابلس .388- 387ص م،1895/هـ1313الحجة  وذ 5 ،31نابلس 13
 .83- 82ص م،1911/هـ1329الحجة  وذ 18 ،44سنابل 14
 .348-346ص م،1888/هـ1306صفر  17 ،27نابلس 15
 .269-268ص م،1859/هـ1276محرم  أوائل ،12نابلس 16
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 ،3فــي حــين اختلــف بعــض أصــحاب األراضــي علــى ملكيتهــا ،2أو مــع تجــار مــن المدينــة ،1المرابعــةو 

كمـا تعـرض  ،5فقد تعرضت بعض النساء لنهـب حقـوقهن فـي األراضـي ،4كانت تقود أحيانًا للطالقو 

، 7كما فقد الكثيرون أراضيهم بسبب عجزهم عن سداد ديونهم للتجار، 6غررالتعرض البعض للغبن و 

فقــد  ومهمــا يكــن ،8أحيانــاً  أفــراد العائلــة نفســهابــين النــزاع علــى الملكيــة والميــراث  فيمــا وقــع، 7للتجــار

  .9بقضايا األراضي وفقًا للفتاوى الشرعية ووفقًا ألحكام المجلة العدلية المحكمة فصلت

 –كغيرهـا مـن الـبالد الواقعـة تحـت الحكـم العثمــاني  –ة بالنشـاط األجنبـي تـأثرت منطقـة الدراسـ      

يقــوم البروفســور األلمــاني آرنســت " امتيــازه مــن دار الســعادة العليــة"وخصوصــًا فــي بالطــة، فبموجــب 

) 150(متر من الشـرق للغـرب وعرضـها ) 250(البالغ طولها " الظهر"سلين باستئجار قطعة أرض 

فــي قريــة بالطــة لمــدة ســنتين مــن أصــحابها مــن عــائالت نصــر وموســى،  متــر مــن الجنــوب للشــمال،

) 275(مقابـل مبلـغ  بهدف التنقيب عن اآلثار شريطة إعادتها كما كانت بعـد انتهـاء الفتـرة المحـددة،

، والبـاقي من وكيل الحفريات األلماني نقوال داتوري نصفها نقداً  قبض أصحاب األرض ليرة عثمانية 

ينقـب ، )م1911/هــ1329(سـنة ، أي في حينها علمًا أن آرنست سلين كان .10تعند البدء بالحفريا

  .11عن اآلثار في أريحا حين ُطلب منه التوجه لنابلس والتنقيب في بالطة

الحــد مــن النشــاط األجنبــي خصوصــًا فــي فــرض  -ســابقًا  –حــاول بعــض الــوالة والمتصــرفين        

ُيستعلم عن كل من يرغب باالسـتمالك والتأكـد أنـه مـن القيود على انتقال ملكية األراضي لهم، فكان 
                                                           

 .102ص م،1888/هـ1306شعبان  29 ،28نابلس 1
 .51ص م،1893/هـ1311شوال  11 ،31نابلس .305ص م،1870/هـ1287 أولجمادى  11 ،16نابلس 2
 .102ص م،1888/هـ1306شعبان  29 ،28نابلس .174ص م،1871/هـ1288 أولربيع  18 ،17نابلس 3
 .265ص م،1871/هـ1288رجب  21 ،17نابلس 4
 .325ص م،1871/هـ1288شوال  25 ،17نابلس 5
سابق، فقه، . 253- 252م، ص1879/هـ1297ذو الحجة  5، 22نابلس. كل بيع ينطوي على جهالة أو مخاطرة: الغرر 6
 .102، ص3ج
 .124م، ص1913/هـ1332ربيع أول  5، 46نابلس 7
 .37م، ص1893/هـ1311، غاية ذو الحجة 31نابلس 8
 .288-287م، ص1891/هـ1309جمادى ثاني  6أ، 29نابلس. 102م، ص1888/هـ1306شعبان  29، 28نابلس 9

 .82م، ص1911/هـ1329ذو الحجة  18، 44نابلس 10
 .م11/11/2013، بالطة، سنة 59مقابلة شخصية، غالب هليل دويكات،  11
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رعايــا الدولــة، كمــا ُفــرض قيــود علــى األشــخاص الــداخلين بحمايــة الــدول األجنبيــة وينقلــون أمالكهــم 

لزوجاتهم قبل تـرك الدولـة، بحيـث يمنـع نقلهـا بـل ُيصـار لبيعهـا، كمـا ُطلـب مـن المخمنـين والسماسـرة 

راضـــي ومحـــالت أن يفعـــل ذلـــك مـــن خـــالل معرفـــة المحكمـــة وكــل مـــن يرغـــب ببيـــع أو شـــراء ملكيـــة أ

  .1الشرعية وٕاال فاإلجراءات باطلة قانونياً 

  .المحاصيل الزراعية -ب

يرجــع النشــاط الزراعــي فــي المنطقــة إلــى قــرون خلــت، وهــو األمــر الــذي يؤكــده وجــود الزيتــون       

 ة الدراســة، وقــد زرعــوا إلــى، وتواصــل اهتمــام المزارعــون بهــذه الشــجرة خــالل فتــر 2المعــروف بــالرومي

مثــل  الخضــروات،كمــا زرعــوا  ،المشــمشو  ،ّمــانالرّ و  الصــبر،و  ،3العنــبو  التــين، ه، مثــلالفواكــجانبهــا 

 البصــل،والقــرنبيط وقــد وردت بلفــظ القنــابيط، و  ،4بطاطــا، والباذنجــانوال كوســا،وال ،هبنــدور وال خيــار،ال

 عـدس،وال حمـص،وال ذرة،والـ سمسـم،وال ير،شـعوال ،كرسـنهوال حنطـة،زرعـوا كـذلك حبـوب الو  ،5الثومةو 

 اللــوز،و  للصــنوبر، باإلضــافة .7البيــوتقريبــًا مــن ت بــالحواكير و حيــث ُزرعــ الــدخان،وكــذلك . 6فــولوال

                                                           

 25 ،12نابلس .80ص م،1851/هـ1268ربيع ثاني  28 ،12نابلس .28م، ص1849/هـ1266شوال  25، 12نابلس 1
 .122ص م،1854/هـ1271جمادى أول 

 .م1861/هـ1278عقربا،  طر،دار خا أوراق خاصه، .268ص م،1882/هـ1300الحجة  وذ 4 ،24نابلس 2
ذي  22 ،31نابلس .269م،1859/هـ1276غرة محرم  ، 12نابلس .211ص م،1836/هـ1252شعبان  5 ،9نابلس 3

بيت فوريك،  ،، أحمد الجبرخاصةأوراق  .42م،ص1917/هـ1336صفر  17، 50نابلس .75ص م،1893/هـ1311الحجة 
 .43ص ،م1880/هـ1298

 22 ،24سنابل .99ص م،1868هـ1285يع ثاني رب 28 ،15نابلس .27ص م،1863/هـ1280رجب  3 ،ب13نابلس 4
بيت  أوراق خاصة، أحمد الجبر، .34ص م،1900/هـ1318محرم  29 ،37نابلس .198ص م،1882/هـ1300شوال 
 .159صافي، الحكم، ص .م1913/هـ1332عقربا،  يا،سليمان ابو اللقا أوراق خاصه،  .43م، ص1880/هـ1298 فوريك،

أوراق خاصة، حمدان  .18م، ص1878/هـ1295محرم  1، 21نابلس .261م، ص1869/هـ1286محرم  2، 15نابلس 5
 .م1868/هـ1285 بيتا، العديلي،

محرم  25أ، 13نابلس .344م، ص1859/هـ1276محرم  6، 12نابلس .89م، ص1843/هـ1259محرم  14، 10نابلس 6
القعدة  وذ 7 ،18نابلس .154م، ص1864/هـ1281ربيع ثاني  22ب، 13نابلس .175م، ص1862/هـ1279
 .61م، ص1873/هـ1290

 .129م، ص1874هـ1291محرم  15، 18نابلس .291م، ص1870/هـ1287ربيع آخر  28، 16نابلس 7
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خاصـة فـي منطقـة قـرى أودلـه، وعورتـا، وروجيـب، وبيتـا، وسـالم، وبيـت  كمـا ُزرع القطـن .1الخروبو 

  .2فوريك، وتلفيت، وجوريش

لمحصـول الواحـد كـان ُيطلـق علـى دورة او  ،ة ِفالحة أكثـر مـن لفظـة ِزراعـةظلف استخدمتقد و        

ومهما يكن فقد ُأستغلت األرض طوال العام . 3"ناتج َفلحة قرية سالم حنطة وشعير" :فيقال لفظ َفلحةَ 

  .4العام فُزرعت بالمحاصيل الصيفية والشتوية

حيـث  ،5الشـلتونسنوات الماسـية و الناتج في ال اختالفرغم  أنتجت المنطقة زيت الزيتون بكثرة،     

قـد و  ،6ُربع للتصـديروُربع للطعام والوقود و  لصناعة الصابون، –وفقًا للتقديرات  – نصفهكان يذهب 

مصـــلحة تطعـــيم "قـــد حـــازت شـــجرة الزيتـــون علـــى اهتمـــام رســـمي منـــذ العهـــد المصـــري الـــذي انشـــأ و 

الزيتـون فيهـا عـام لتفقد شـجر أحد موظفيها الذي زار جبل نابلس  إسماعيلكان البستاني و " األشجار

معاصــر الزيتــون  كمــا اســتعان الحكــم المصــري بــالخبرات الفرنســية فــي إنشــاء ،)م1832/هـــ1248(

  . 7الحديثة

أشـــجار الزيتـــون المزروعـــة حـــديثًا مـــن ضـــريبة الُعشـــر لمـــدة  وفقـــًا للدســـتور، كمـــا أعفـــت الدولـــة      

ــــــــين  ــــــــذ العــــــــام ، و ُمطعمــــــــة أم ال ســــــــها وفقــــــــًا لكونهــــــــاســــــــنة مــــــــن تــــــــاريخ غر ) 13-7(تتــــــــراوح ب من

فــــــي قــــــرى المنطقــــــة بــــــدءًا مــــــن العــــــام  فيمــــــا تــــــم تعيــــــين نــــــواطير لألشــــــجار ،)م1870/هـــــــ1287(

                                                           

صالح، فلسطين،  .79م، ص1908/هـ1326رجب  8، 41نابلس .42ص م،1875/هـ1292رجب  28 ،20نابلس 1
 .35ص

، 15سنابل. 244م، ص1868/هـ1285الحجة  وذ 3، 15نابلس. 268م، ص1867/هـ1284جمادى ثاني  3، 14نابلس 2
،  27،  24، 18نابلس. 318، صم1869/هـ1286ربيع ثاني  30، 15نابلس. 311م، ص1869/هـ1286ربيع ثاني  13
 .284م، ص1874/هـ1291جمادى أول  13، 18نابلس. 71-65م، ص1873/هـ1290القعدة  وذ 28

 .8م، ص1873/هـ1290شوال  11، 18نابلس 3
 .م1882/هـ1300ربيع أول  25 عقربا، أوراق خاصة، عبد الرحمن الخاطر، 4
 18، 35نابلس. 387م، ص1895/هـ1313الحجة  وذ 5، 31نابلس .211م، ص1836/هـ1252شعبان  5، 10نابلس 5

 .م1849/هـ1266جمادى أول  بيتا، أوراق خاصة، حمدان العديلي،. 64م، ص1898/هـ1316صفر 
 .108ص تحوالت، شولش، .م1895/هـ1313شوال  18 عقربا، عبد الرحمن االحمد، أوراق خاصة، 6
 .122ص ،م1988 ،32ع المجلة العربية، ،اإلدارة مين،أ .326ص ،2ج المحفوظات، 7
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 أو المغرضين والناقمين فـي الصـراعات لصوص والرعاةمن تعديات ال لحمايتها) م1908/هـ1324(

  .1المحلية

اســطة الحيوانــات حتــى العقــدين كانــت تـدار بو و وقـد ُعرفــت معاصــر الزيتــون محليـًا بإســم َبــد،         

 كـان العمـال يأخـذون أجـرتهم مقابـل العمـل فيهـا جـزءًا مـن الزيـتو  ،التاسـع عشـر األخيرين من القرن

فيمـا تشـارك الـبعض فـي ملكيـة و  الذي بقي متداوًال عند أغلب معاصر الزيتـون اليـوم، األمر ،2الناتج

 ،3َبـد الحننـيو  ،همثل بد الخطاطب سمهاإُعرف بالقرى الكبيرة َبد خاص لكل عائلة في فقد ُوجد  ،الَبد

حج محمـد قبـل  آللكانت  ملكيتهُيعتقد أن ، و وقاالحارة الففي  والَبد الجديد ،هد النصاصر بَ و  ،3الحنني

  . 4كلها في بيت فوريكو  ،قيراط) 18(البالغة  حصتهقبل أن يبيع أحمد الجبر 

 فـيوكلهـا  َبـد دار األقـرع، و قاسـم َبـد الشـيخ، و َبـد سـرحان، و 5َبـد محسـنو  َبـد زيـادة، جـد أيضـاً وُ      

. 8وَبــد ابــو طحــين فــي بيتــا َبــد العرجــا، .7َبــد القطوســه فــي عقربــا، و طلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَبــد األو . 6قــبالن

ي فـ يعقـوب أوالدَبـد و  ،9فـي قريـوت َبـد االبـوم :على النحو التالي لكل القرية واحد فيما وجد َبد زيتون

 بيـت دجـن،وَبـد  ،2فـي تلفيـت َبـد الحـارةو ، 1دير الحطبوَبد   ،11في عورتا هَبد القصوبيو ، 10روجيب

                                                           

 .387ص ،2ج الدستور، .205ص م،1912/هـ1328، 27/8بلدية .274ص م،1908/هـ1324، 27/4بلدية 1
 الحياة، ر،فورد .39ص م،1899/هـ1317شعبان  22 ،36نابلس .49ص م،1863/هـ1280رمضان  21 ب،13نابلس 2

 .59-58ص تاريخ، الشريف، .57ص
 .150ص م،1869/هـ1286القعدة  وذ 23 ،16نابلس .333ص م،1869/هـ1286 أولجمادى  27 ،15نابلس 3

 .3ص م،1913/هـ1332صفر  16 ،47نابلس
 .39ص م،1899/هـ1317شعبان  22 ،36نابلس .314ص م،1867/هـ1284رمضان  13 ،14نابلس 4
 أوراق خاصة، .193ص م،1913/هـ1332 آخرربيع  2 ،46نابلس .195ص م،1870/هـ1287محرم  10 ،16نابلس 5

 .م1871/هـ1288 الحجة ذو 21بيتا،  العديلي، حمدان
 2 ،32نابلس .265ص م،1869/هـ1286،محرم 19 ،15نابلس .6ص م،1863/هـ1280 أولجمادى  21 ب،13نابلس 6
 .118ص م،1895/هـ1313القعدة  وذ
أوراق  .236ص م،1912/هـ1331أخر، جمادى  6 ،45نابلس .365ص م،1872/هـ1289ع ثاني ربي 23 ،17نابلس 7

  .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر، خاصه،
القعدة  وذ 15بيتا،  العديلي، حمدان أوراق خاصة، .333ص م،1869/هـ1286جمادى أول  27 ،15نابلس 8

 .م1871/هـ1288
 .199ص م،1902/هـ1320الحجة  وذ 18 ،38نابلس .199ص م،1902/هـ1320الحجة  وذ 18 ،38نابلس 9

 .132ص م،1869/هـ1286شوال  11 ،16نابلس 10
 .517ص م،1872/هـ1289محرم  12 ،17نابلس 11
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فقــد للتــدليل علــى العنايــة وأهميــة الَبــد فــي المنطقــة و . 4مجــدل بنــي فاضــلوَبــد  ،3وَبــد عزمــوط دجــن،

 الزيتــون فــي عينــت بلديــة نــابلس أحــد أعضــاءها هــو الشــيخ نــور الــدين العكــر للكشــف علــى معاصــر

  .5)م1914/هـ1330(كز نابلس سنة مر 

 ،8عورتــاو  ،7بيتــاو  ،6قريــوت :قــرى القطــين كســلعة تجاريــة خصوصــًا فــي أيضــاً  أنتجــت المنطقــة    

شخص من القرية التزموا بتسـليم أحمـد الجبـر مـا ) 43(التي ورد فيها أسماء بيت فوريك و و  ،9هقصر و 

بعــة أشــهر تنتهــي فــي جمــادى خـالل أر  -كغــم ) 150(أي مــا يعــادل  - رطــل قطــين) 50(مجموعـه 

قـــبالن حيـــث ُزرع بقطعـــة أرض واحـــدة بـــين القـــريتين وفـــي أوصـــرين و  ،10)م1882/هــــ1300(ثـــاني 

كانـت محـل ، والتـي في روجيب بغـراس التـين "رخلة بد"فيما ُزرعت أراضي  ،11غرسة تين) 9000(

الجديدة بوضـوح  وتشير عبارة العمارة. 12في قريوت "العمارة الجديدة"وجميع  ،خالف وصل للمحكمة

الــــى إستصــــالح األرض وزراعتهــــا ِغــــراس جديــــدة، وهــــو األمــــر الــــذي يعكــــس إســــتمرارية إستصــــالح 

  .األرض وزراعتها من ِقبل المزارعين، ويعكس أيضًا متطلبات السوق المحلية واالقليمية

 قـرى؛ فـيخصوصـًا  )م1859/هــ1276( عـام ُزرع السمسم أيضًا كسـلعة تجاريـة منـذكما           

 بيتا،و  عقربا،و  ،1قبالن أوصرين،و  بيت دجن،و  ،14روجيب، و دير الحطبو  ،13عزموطو  بيت فوريك،

                                                                                                                                                                          

 .297ص م،1878/هـ1295رمضان  15 ،21نابلس 1
 .96ص م،1888/هـ1306رجب  14 ،28نابلس .156ص م،1876/هـ1293صفر  13 ،20نابلس 2
 .69ص م،1863/هـ1280رمضان  10 ،ب13نابلس .5ص م،1863/هـ1280 أولجمادى  23 ،ب13سنابل 3
 .298ص م،1912/هـ1331شوال  23 ،45نابلس 4

 .46ص م،1914/هـ1330 ،27/9بلدية 5
 .116ص م،1875/هـ1292ذي القعدة  21 ،20نابلس .89ص م،1843/هـ1259محرم  14 ،10نابلس 6
 .م1858/هـ1275بيتا، محرم  العديلي،أوراق خاصة، حمدان  .67ص ،م1869/هـ1286رجب  26 ،16نابلس 7
 .62-61ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 7 ،18نابلس 8
 .371ص م،1877/هـ1294شوال  18 ،20نابلس 9

، خاصةأوراق  .65ص م،1910/هـ1328رجب  23 ،ب43نابلس .194ص م،1892/هـ1310شعبان  21 ،30نابلس 10
 .21صم، 1882/هـ1300ادى ثاني بيت فوريك، جم ،أحمد الجبر

 .33ص م،1863/هـ1280رجب  21 ،ب13نابلس 11
 .21-20ص م،1873/هـ1290شوال  26 ،18نابلس .344ص م،1859/هـ1276محرم  6 ،12نابلس 12
 .154ص م،1864/هـ1281ربيع ثاني  22 ،ب13نابلس .262ص م،1863/هـ1280ربيع ثاني  15 ،أ13نابلس 13
 .170ص م،1864/هـ1281جمادى ثاني  3 ،ب13نابلس .7ص م،1859/هـ1276ربيع ثاني  29 ،أ13نابلس 14
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ــالــذي  األمــرهــو و  ،2قريــوتو  بيتــا،و  أحيانــًا نصــف السمســم فــي و  أن مــا يزيــد عــن ثلــث دلل عليــهي

  .3فلسطين كان ُيصدر للخارج

صــف الثــاني ذ النمنــة أن بعــض المحاصــيل فــي المشــاريق و ُيســتخلص مــن المعطيــات الســابق        

فزراعـــة السمســـم  تجـــارة التصــدير، ضــمن بــدأت تـــدخل قيـــة أنحــاء فلســـطين،كبو  للقــرن التاســـع عشــر

 )م1852/هـــ1269(كســلعة تجاريــة جــاء اســتجابة للطلــب الفرنســي علــى السمســم الــذي زاد منــذ ســنة 

  .4كذلك زيت الزيتونو  بهدف استخراج الزيت،

الوقــت الطويــل الــذي و  دليل علــى أهميــة الزراعــةللتــ - فالحــينبنــى بعــض الومهمــا يكــن فقــد        

غرفـة واحـدة مـن الحجـارة فـي أراضـيهم البعيـدة عـن القريـة يسـميها المحليـون  -تهم تستحوذه مـن حيـا

أو المبيـــت فيهـــا لـــيًال أثنـــاء  الحراســـة،األغلـــب لالســـتراحة خـــالل النهـــار و  اســـتخدمت علـــى ،5"قصـــر"

فيمــــا بنــــى آخــــرون أكواخــــًا بســــيطة مــــن أغصــــان  األدوات،وألغــــراض تخــــزين المحاصــــيل و المواســــم 

  .6رشوأوراقها يسميها المحليون معّ األشجار 

التـأجير مـن و  ،كاالسـتعارة، األرضعدة أنماط للعمل في  األراضيأصحاب شاع بين الفالحين و     

أعشـار نصـف قريـة يتمـا " كمـا ورد فـي عبـارة" األرضَشـّد "لفـظ ب درجالضـمان حيـث و  ،7خالل المزاد

النــاتج و  ،أشــجاراً  آخــريزرعهــا شــخص  لشــخص األرضالمغارســة حيــث تكــون و  ،"هــالي قــبالنمشــد أ

 انتهـاءأو ُتقلـع عنـد  ،فـي بعـض األحيـان األرضُتبـاع لصـاحب  األشـجاركانـت و  ،8مناصـفة لالثنين
                                                                                                                                                                          

 .148- 147ص م،1868/هـ1285جمادى ثاني  28 ،15نابلس .33ص م،1863/هـ1280رجب  21 ،ب13نابلس 1
 ،18نابلس .161ص م،1868/هـ1285سعبان  1 ،15نابلس .333ص م،1869/هـ1286 أولجمادى  27 ،15نابلس 2

 .م1877/هـ1294شعبان بيتا،  ،العديليمصطفى  أوراق خاصة، .21-20ص ،م1873/هـ1290شوال  26
 .161ص الحكم، صافي، 3
 .23ص تاريخ، الشريف، .97ص تحوالت، شولش، 4
 .م1869/ـه1286شعبان عقربا،  اليونس،سالمه  أوراق خاصه، .602ص م،1872/هـ1289رجب  27 ،17/4نابلس 5
 الحياة، فوردر، .55ص والية، الكاتب،التميمي و  .م1871/هـ1288 – م1824/هـ1240عقربا،  دار خاطر، أوراق خاصه، 6

 .101الجاغوب، فلكلور، ص .49ص
 .95ص م،1903/هـ1321القعدة  وذ 24 ،39نابلس .288ص م،1899هـ1317 أولربيع  8 ،35نابلس 7

 6 ،12ابلسن .65ص م،1873/هـ1290 أولجمادى  7 ،19نابلس .291ص م،1904/هـ1322شوال  23 ،39نابلس 8
 .43م، ص1880/هـ1298أوراق خاصة، أحمد الجبر، بيت فوريك،  .279ص م،1859/هـ1276صفر 



 97

مقابل و  ،3أو الُربع أو الُخمس، ،2على ثلث المحصول، 1والمزارعة ،فسخه بسبب الخالفاالتفاق أو 

  .4كان حق المزارعة ينتقل بالوراثةو  عليها من أموال أميرية، مقابل دفعه ماو 

ـــاة، و 6المناصـــبةو  ،5كمـــا ُعـــرف نظـــام المســـاقاة      ـــل قســـم مـــن " الخدمـــة"كمـــا ُعرفـــت  ،7المهاي مقاب

   .8المحصول يصل أحيانًا إلى ُربع أو ثلث الناتج مع دفع ضريبة الُعشر والويركو على كل األرض

 دون أن يمنع ذلك ،المنطقة في المواسم الصيفية والشتويةعمومًا في ساد نمط الزراعة البعلية       
، وكانت تُقسم 9في األراضي القريبة أو يوجد فيها ينابيع فقط - وهي قليلة  - الزراعة المروية  قيام

أو " بلياليها أربع ساعات كل ست أيام"مياهها زمنيًا لكل صاحب أرض على النبع كل ست أيام، 
  .10"اثلثا ساعة كل ست أيام بلياليه"

فدرسوا الحبوب  فالحو المنطقة من تحويل بعض الحاصالت، استفادومهما يكن فقد          
 ،لطواحين المنطقة باإلضافة الجاروشة،و  ،11مستخدمين طاحونة يد الذرة،وأنتجوا طحين القمح و 

  .12لحيواناتهمعلفًا وأنتجوا التبن 

                                                           

 أولربيع  22 ب،13ابلسن .هي إعطاء األرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها :المزارعة 1
 .134ص ،3ج فقه، سابق، .132ص م،1869/هـ1286القعدة  وذ 8 ،16نابلس .146ص م،1864/هـ1281

 .239ص م،1882/هـ1300القعدة  وذ 17 ،24نابلس .78ص م،1868/هـ1285أوائل جمادى أول  ،15نابلس 2
 .387ص م،1895/هـ1313الحجة  وذ 5 ،31نابلس .365ص م،1881/هـ1299محرم  11 ،22نابلس 3
 29 ،28ابلسن .58ص م،1865/هـ1282رجب  22 ،14نابلس .310ص م،1859/هـ1276ربيع ثاني  18 ،12نابلس 4

 .102ص م،1888/هـ1306شعبان 
القعدة  وذ 8 ،16نابلس. إعطاء الشجر لمن يقوم بسقيه حتى يبلغ نضجه نظير جزء معلوم من الثمر: المساقاة 5

 .198ص ،3ج فقه، سابق،. 132ص م،1869/هـ1286
 .924ص لمعجم،ا مجموعة مؤلفين، .439ص م،1872/هـ1289شعبان  20 ،17نابلس. تقاسم الشيء: المناصبة 6
 المعجم، مجموعة مؤلفين،. 350ص م،1893/هـ1311أوائل جمادى أول  ،30ابلسن .وهي التوافق على شيء: المهاياة 7

 .1002ص
 .127م، ص1898/هـ1316جمادى ثاني  2، 35نابلس. 173م، ص1895/هـ1313رجب  8، 33نابلس 8
  .270ص م،1867/هـ1284ادى ثاني جم 4 ،14نابلس .284ص م،1859/هـ1276 أولربيع  11 ،12نابلس 9

 .75ص ،2ج تاريخ، النمر، .116ص م،1898/هـ1316 أولجمادى  5 ،35نابلس
 .10ص م،1897/هـ1315شوال  28 ،35نابلس .35ص م،1897/هـ1315الحجة  وذ 14 ،35نابلس 10
 .116ص م،1875/هـ1292القعدة  وذ 21 ،20نابلس .68-67ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 27 ،18نابلس 11
 26 ،25نابلس .280ص م،1874/هـ1291 أولجمادى  7 ،18نابلس .20ص م،1873/هـ1290شوال  26 ،18نابلس 12

 .208ص م،1883/هـ1301شوال 
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كمــادة لتخصــيب األرض وزيــادة إنتاجهــا، حيــث " الزبــل"مخلفــات الحيوانــات  كمــا اســتخدموا         
ليبيتــوا مــع أغنــامهم فــي أراضــيهم " ليهجعــوا"كــان أصــحاب األرض يتنافســون علــى استضــافة الرعــاة 

 كسبًا لمخلفاتها، وكانوا يقدمون لهم الهدايا البسيطة أو الطعام كالدخان والحلوى مقابل ذلـك، كمـا أن
أو زرعهـا  خضروات بالسنة التاليـة،زرعها حبوبًا في سنة و  من خالل األرضإلراحة  لجأواالفالحين 

تنوعـت أعمـال ومهما يكن فقـد  .1لمدة ستة أو سبعة سنوات حبوبًا ثم تترك سنة دون زراعة لتستريح
يل المنتجات تحو زراعة الخضروات وقطف ثمارها واالعتناء بالمنزل و بين  الفالح طوال العام تقريبا،

  -:، وكانت على النحو التالياألوالدبمشاركة النساء و وقد كانت تتم  ،2لمواد غذائية
  ، قائمة بأعمال الِفالحة طوال العام)4(جدول رقم 

  العمل  الشهر
  حراثة تمهيدية  تشرين ثاني، كانون أول
  زرع البذار الشتويحراثة و   كانون أول، كانون ثاني

  لى للبذار الصيفيحراثة تمهيدية أو   شباط
  حراثة ثانية للبذار الصيفي، زرع الحمص  ذارآ
  نقش االرض بين نباتات الشتاءو اقتالع االعشاب الضارة،   ذار، نيسانآ

  زرع الذرة، الحراثة الثالثة التمهيدية للسمسم  نيسان
  زرع السمسم، قلع االعشاب الضارة و نقش االرض أمام البذور الصيفية  يارأ

  در الشعير، قلع الفول، حصاد الحلبهحصا  حزيران
  الحمصحصاد القمح و   حزيران، تموز
  الحلبهو الحمص درس القمح والشعير والفول و   حزيران، أيلول

  حصاد الذرة  بآ
  غربلة القمحدرس الذرة والسمسم، تذرية و   أيلول، تشرين أول

م، 1972 ،7ع شـؤون فلسـطينية، الريـف، ران،بد. 7م، ص1880/هـ1298 بيت فوريك، أوراق خاصة، أحمد الجبر،: المصدر

  .122-121ص

                                                           

محمد عبد . م12/5/2014سنة، روجيب،  72سميح حامد عيسى األسمر،  مقابلة شخصية، .40ص فلسطين، صالح، 1
 .18/11/2013 روجيب، سنة، 60 ،عبد الرحمن األسمر الحليم

 .122-121صم، 1972 ،7ع شؤون فلسطينية، الريف، بدران، .67ص م،1869/هـ1286رجب  26 ،16نابلس 2
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لعــدة مشــاكل أســبابها بشــرية وطبيعيــة، أدت لتراجــع المحاصــيل أو تــدميرها،  الزراعــة عرضــتت      

ي فـ ،1شـجاراأل أو تكسـير االنتقـام مـن غريمـه بتقشـير إلـىعض عنـد قيـام نزاعـات محليـة لجـأ الـب فقد

خصوصــًا  ،البخاريــة د كبيــرة مــن األشــجار لتســيير القــاطراتقامــت الدولــة العثمانيــة بقطــع أعــدا حــين

إبـان الحـرب %) 40(نـابلس إلـى فـي القـدس و  الزيتون فقـد وصـلت نسـبة األشـجار المقطوعـةأشجار 

فـي حـين ، في تقرير حجم محصـول ذلـك العـام كبيراً  كمية األمطار دوراً  كما لعبت. 2العالمية األولى

الجـراد، كمـا  قـدومى، كالجفـاف وظهـور فـأر الحقـل و مشـاكل أخـر تكون قلة األمطار المتكـرر مقدمـة ل

، كمــا أن غــزارة )م1916/هـــ1335 –م 1915/هـــ1334(، )م1865/هـــ1282(حصــل فــي األعــوام 

، بــالرغم أنهــا تســاهم فــي زيــادة مخــزون 3األمطــار غيــر االعتياديــة تســبب الســيول وغــرق المحاصــيل

  .المياه الجوفية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 مؤتمر بالد الشام الثاني، النمو، شولش، .75ص ،2ج تاريخ، النمر، .102ص م،1898/هـ1316القعدة  وذ 6 ،35نابلس 1
 .213ص ،1ج
 .133-132ص فلسطين، صبري، .47صم، 1980 ،101ع شؤون فلسطينية، ملكية، موسى، 2

 .402، 399ص لواء، غنايم، .133ص فلسطين، صبري، .212ص ،1ج مؤتمر بالد الشام الثاني، النمو، شولش، 3
 .351 ،228ص تاريخ، سلطان،
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  .ثروة الحيوانيةال. 2
  يوانات العاملةالح -أ

 الخيـول،وعلـى  ،1األحمـال الثقيلـة خصوصـاً للمسـافات الطويلـة و  اعتمد السكان على الِجمال،       

ت هذه الحيوانات فـي نقـل السـكان والمـواد والحراثـه ستخدموأُ  ،5البقرو ، 4الثيرانو  ،3الُكُدشو  ،2الحميرو 

ركيـــزة أساســـية فـــي نشـــاط وانـــات وقـــد كانــت هـــذه الحي. 7مـــن جلودهـــا كمـــا اســـتفادوا ،6درس الحبــوبو 

أوصـــلت بعضـــهم للتنــــازع عليهـــا لدرجـــة تـــدفعهم لتســـميم حيوانـــات اآلخــــرين حيـــث  أهـــالي المنطقـــة،

فقــد اُضــطرت المحكمــة إلرســال أحــد الكتبــة لعقــد  للمحــاكم لحســم خالفــاتهم حولهــا، ويلجــأوا ،8انتقامــاً 

لتعـــذر شـــرقي بيـــت فوريـــك  فـــي طانـــا الواقعـــة العجـــولرأس مـــن األبقـــار و ) 23(حـــول ملكيـــة مجلـــس 

، 11المناصـفة، و 10الحيوانـات وفـق نظـام المثالثـةملكيـة تشـارك الـبعض فـي وفيمـا . 9إحضارها للمدينة

  .13كانت ُتَورثفقد  ،12المرابعةو 

                                                           

ربيع ثاني  20 ،15نابلس .157ص م،1908/هـ1324 ،27/4بلدية .354ص م،1801/هـ1216 ،6نابلس 1
 .69ص م،1868/هـ1285

 .19ص م،1865/هـ1282جمادى ثاني  10 ،14نابلس .164ص م،1861/هـ1278الحجة  وذ 5 ،أ13نابلس 2
 .53ص م،1912/هـ1331الحجة  وذ 28 ،46نابلس 3
 .47ص م،1865/هـ1282رجب  10 ،14نابلس 4
 أوراق خاصة، .19ص م،1865/هـ1282جمادى ثاني  10 ،14نابلس .147ص م،1878/هـ1295شوال  15 ،21نابلس 5

 .م1871/هـ1288 ذي الحجة 21بيتا،  العديلي،حمدان 
 نابلس، الراميني، .148ص م،1865/هـ1285رجب  1 ،15نابلس .148ص م،1887/هـ1305 أولربيع  10 ،27نابلس 6

 .109ص
 .185ص م،1874/هـ1291الحجة  وذ 9 ،19نابلس 7
 .187ص م،1896/هـ1314القعدة  وذ 24 ،33نابلس 8
 .199ص م،1896/هـ1314الحجة  وذ 7 ،33نابلس .377ص م،1869/هـ1286جمادى ثاني  29 ،15نابلس 9

 .330ص م،1898/هـ1316الحجة  وذ 24 ،35نابلس
 .33ص م،1865/هـ1282جمادى ثاني  22 ،14نابلس 10
 .399ص م،1872/هـ1289جمادى ثاني  25 ،17نابلس 11
 .330ص م،1898/هـ1316الحجة  وذ 24 ،35نابلس .65ص م،1869/هـ1286رجب  15 ،16نابلس 12
 .31ص م،1900/هـ1318الحجة  وذ 5 ،37نابلس 13
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مـــن ســـوق و  ،1اشـــترى بعـــض أهـــالي المنطقـــة الحيوانـــات مـــن بعضـــهم الـــبعض بـــذات القريـــة        

الحيوانـات  ربـى آخـرونفي حـين أنـتج و . 4من ألوية أخرىو  ،3من نواحي اللواءو  ،2الجمعة في نابلس

 كــان يلجــأ الســتئجار أو اســتعارة حيــوان، ألعمالــه، اً مــن عجــز عــن شــراء حيوانــ، و 5الحيوانــات لــديهم

والــوزري  بــاليوم، وزري نصــفأو نقــدًا وصــل أحيانــًا  -أو حنطــه زيــت زيتــون  -يــدفع األجــرة عينــًا و 

تبــادل آخــرون الحيوانــات وفقــًا لمصــلحة كــل ، وفيمــا قــايض و 6عملــة عثمانيــة تســاوي خمســة قــروش

، والميـــري حيـــث كانـــت 8دفـــع ضـــريبة الُعشـــرو  ديون،الـــفقـــد ُدفعـــت بعـــض الحيوانـــات لســـداد  ،7مـــنهم

  .9ُتباع لحساب الدولةُتعرض بالمزاد و 

ا عن حيوانات اآلخرين من خالل بتر أطراف ميزوهأصحاب الحيوانات على حيواناتهم و حافظ      

ثالث مطارق على "و الكي بالنار بعالمات فارقة أ ،10طرف الذيل ، أو بتركالهما األذنين أو إحدى

حفـــظ صـــفاتها التـــي  دا عـــنِعـــ ،11"عرضـــاً كـــوي بكـــي علـــى كتفـــه اليســـار طـــوًال و م"و ،"فخـــذه اليســـار

، 12"الحمـار احمـر اللـون مقطـوع األذنـين أبـيض الفـم"مثـل  لـو بعـد مـرور وقـت طويـليذكروها بدقـة و 

  .13"صبح اللونثور بقر أسمر أ"أو

                                                           

 .11م،ص1901/هـ1319ذي الحجة  22، 33نابلس 1
 .135ص م،1917/هـ1336شوال  18 ،50نابلس .148ص م،1887/هـ1305 أولربيع  10 ،27نابلس 2
 .48ص م،1908/هـ1326 آخرربيع  10 ،41نابلس 3
 .272ص م،1895/هـ1313ربيع ثاني  5 ،31نابلس 4
 .631ص م،1873/هـ1290شوال  27 ،17نابلس .345ص م،1870/هـ1287شعبان  1 ،16نابلس 5
 21 ،31نابلس .337ص م،1888/هـ1306محرم  19 ،27نابلس .428ص م،1872/هـ1289شعبان  27 ،17نابلس 6

 .240المبيض، النقود، ص .369م، ص1870/هـ1287شعبان  22، 16نابلس. 323م، ص1895/هـ1313شعبان 

 .252ص م،1878/هـ1296ربيع ثاني  28 ،21نابلس .631ص م،1873/هـ1290 آخرربيع  26 ،17لسناب 7
 .118ص م،1892/هـ1310ربيع ثاني  15 ،30نابلس .99ص م،1881/هـ1299رجب  12 ،23نابلس 8
 .169ص م،1894/هـ1312 أولجمادى  19 ،31نابلس 9

 18 ،50نابلس .48ص م،1908/هـ1326 آخرع ربي 10 ،41نابلس .95ص م،1887/هـ1305محرم  11 ،27نابلس 10
 .121ص م،1917/هـ1336رمضان 

 ،47نابلس .242ص م،1895/هـ1313محرم  28 ،31نابلس .631ص م،1873/هـ1290 آخرربيع  26 ،17/4نابلس 11
 .762ص ،3ج موسوعة، سرحان، .32ص م،1913/هـ1332رجب  15
 .199ص م،1896/هـ1314الحجة  وذ 7 ،33نابلس .342ص م،1884/هـ1302ربيع ثاني  15 ،25نابلس 12
 .325ص م،1884/هـ1302ربيع ثاني  15 ،25نابلس 13
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التكـــاثر ألجـــل الَحِمـــل و  ،1دفـــع ســـكان المنطقـــة ثمنـــًا إلنـــاث الحيوانـــات أغلـــى مـــن ذكورهـــاوقـــد       

، وصــغيرة 2ل عــن كبيــرة الســن مــن البقــر ِهــِرشفيقــافــي حــين صــنفوا بعضــها وفقــًا لعمرهــا  والحليــب،

  .4"قر عماالتب"و ،"رأس بقر حسن": أو وفقًا لحالتها الجسدية فيقال ،3ةكر بِ السن بكيرة و 

قد حاولت الدولة ضبط تحركات هذه و  ،5عانى أصحاب الحيوانات من تعرضها للسرقة     
يعطيها المختار بالقرية لصاحب  وفقًا للدستور،وانات ومراقبتها من خالل إصدار تذكرة مختومة الحي

على و  للمختار، مقابل عشرين فضة يدفعها عالماته،راد بيعه ُيسجل عليها عمره ولونه و الحيوان الم
 األمراض،عانوا من نفوقها بسبب األوبئة و  كما. 6المشتري أن يسأل عن هذه التذكرة قبل الشراء

للُسخرة خاصة قبل عام  ، ومن استخدامها7بالرغم من اتخاذ تدابير الزمة عند وقوعها
لعالمية إبان الحرب االعثماني على أكثرها ألغراض عسكرية استيالء الجيش و  ،)م1839/هـ1255(

  .8الزراعة عموماً األمر الذي عطل على الزارعين و  األولى،

  .المواشي - ب

، 10"النعاج"، بنوعيها البياض 9ُوجدت على شكل ُقطعان في أغلبها وفي كل القرى تقريباً         
، فقد ُوجد ببعض القرى قطعان مملوكة 12وفيما امتلك كثيرون أعدادًا قليلة منها. 11"العنز"والسمار 

  .13ار من المدينة يتعهدها المحليون مقابل أجر أو قسم من الناتجلتج

                                                           

 .163م، ص1913/هـ1332ربيع اول  5، 46نابلس .194ص م،1874/هـ1291الحجة  وذ 18 ،19نابلس 1
 .211ص م،1874/هـ1291الحجة  وذ 29 ،19نابلس 2
 .138ص م،1885/هـ1303جمادى ثاني  13 ،أ26نابلس .252ص م،1878/هـ1296ربيع ثاني  28 ،21نابلس 3
 .186ص م،1876/هـ1293 أولربيع  26 ،20نابلس .206ص م،1874/هـ1291الحجة  وذ 29 ،19نابلس 4
 .181ص م،1881/هـ1299شوال  11 ،24نابلس .21ص م،1878/هـ1296الحجة  وذ 14 ،22نابلس 5
 .499ص ،1ج الدستور، 6
 .57ص وصف، ري،عازو  .153ص م،1909/هـ1325 ،27/5بلدية 7
 .132ص فلسطين، صبري، .47صم، 1980 ،101ع شؤون فلسطينية، ملكية، موسى، .24-23ص ،اإلدارة عوض، 8

 .243ص م،1897/هـ1315 أولربيع  3 ،33نابلس .89ص م،1843/هـ1259محرم  14 ،10نابلس 9
 .69ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 28 ،18نابلس 10
 .148ص م،1868/هـ1285رجب  1 ،15نابلس 11
 .119ص م،1911/هـ1330 أولربيع  1 ،44نابلس 12
 .8ص م،1873/هـ1290شوال  11 ،18نابلس 13
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، 1علــى الحليــب ومشــتقاته –َعــدا عــن اللحــم  –اســتفاد الســكان مــن مواشــيهم فــي الحصــول         

مــن ، واســتفادوا 4، الــذي صــنعوا منــه الفــراش والُلحــف والوســائد3، والصــوف2فــأنتجوا الســمن، والجــبن

، 7بعد معالجة الجلود بالملح والّشبة والطحين والزيت "الجاعد"، و6الماء ، وصنعوا منها ِقَرب5جلودها

قــــرش، وجلــــد النعجــــة أو ) 10.35(، وبــــاعوا جلودهــــا إذ وصــــل ثمــــن جلــــد الكــــبش الكبيــــر 7والزيــــت

قــرش، وجلــد الســمار الصــغير ) 5.25(قــرش، وجلــد الســمار الكبيــر ) 6.15(الخــاروف المقصــوص 

  .8لعشرينقروش وذلك في مطلع القرن ا) 4 – 2.5(بين 

ُأخــذت ُقطعــان األغنــام بنوعيهــا علــى المقاســمة مقابــل جــزء محــدد مــن نــاتج حليبهــا وصــوفها        

، وُدفعـت ثمنـًا للبضـائع 11، والميـراث10ودخلـت  فـي كثيـر مـن معـامالت البيـع .9ومواليدها ومخلفاتهـا

وفها وقد حافظ عليها أصحابها فقصوا ص .13، وكانت محل خالف وصل للمحكمة12وتحصيل ديون

، وميزوها بعالمـات فارقـة، كبتـر أطـراف األذنـين أو أحـدها مـع أو دون الكـي 14وشعرها بموسم الحر

  .16"نعجة شقرا صبحا عتره وسط الجثة"، كما حفظوا أوصافها 15بالنار

                                                           

 .242ص م،1908/هـ1324 ،27/4بلدية .288ص م،1874/هـ1291 أول جمادى 12 ،18نابلس 1
  .81ص الحياة، فوردر، .95ص م،1909/هـ1325 ،27/6بلدية .148ص م،1882/هـ1300رمضان  15 ،24نابلس 2
 .397ص م،1872/هـ1289 آخرجمادى  25 ،17نابلس .280ص م،1874/هـ1291 أولجمادى  7 ،18لسناب 3
 .184ص م،1874/هـ1291الحجة  وذ 15 ،19نابلس 4
 . 65ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 25 ،18نابلس 5
 .69ص الحياة، فوردر، .280ص م،1874/هـ1291 أولجمادى  6 ،18نابلس 6
 .634ص ،3ج موسوعة، رحان،س .69- 68ص الحياة، فوردر، 7
 .181ص م،1911/هـ1330 ،27/9بلدية .200ص م،1910/هـ1328 ،27/8بلدية 8
محمد  مقابلة شخصية، .95ص م،1909/هـ1325 ،27/6بلدية .47ص م،1860/هـ1277جمادى ثاني  21 ،أ13نابلس 9

 .18/11/2013 روجيب، سنة، 60 ،االسمر عبد الحليم عبد الرحمن
 .164م، ص1861/هـ1278الحجة ذو  5 أ،13نابلس 10
 .298ص م،1872/هـ1289جمادى ثاني  25 ،17نابلس 11
 .241ص م،1886/هـ1304محرم  2 ،أ26نابلس 12
 .104ص م،1903/هـ1321الحجة  وذ 8 ،39نابلس 13
 .181ص م،1911/هـ1330 ،27/9بلدية 14
 .762ص ،3ج موسوعة، سرحان، .163ص م،1913/هـ1332 أولربيع  5 ،4نابلس 15
 .11ص م،1896/هـ1314شعبان  9 ،33نابلس .237ص م،1911/هـ1329شعبان  15 ،أ43لسناب 16
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القــت المواشــي اهتمامــًا رســميًا منــذ العهــد المصــري، إذ قــام الحكــم المصــري بتهجــين األغنــام       

كمـــا ُأتخـــذت  .1)م1835/هــــ1251(المـــارينوس الُمحضــرة مـــن إســـبانيا منـــذ العــام  العربيــة مـــع أغنـــام

، فيمــا ُمنــع تصــديرها للخــارج ســنة 2التــدابير الالزمــة عنــد وجــود أمــراض وأوبئــة ســارية بــين الحيوانــات

  .3)م1907/هـ1325(

  .  الِمهنالِحَرف و . 3

دون أن يمنع  العام ألغلبية السكان، ساد العمل الزراعي في قرى المنطقة عمومًا وعلى مدار       

وهـو حجـر واحـد أو حجـران مسـتديران  ،4كالعمـل فـي َبـد الزيتـون الموسـمية األعمـالذلـك قيـام بعـض 

علــى محــور خشــبي أفقــي طويــل ُيــربط ويثبــت بحيــوان يقــوم  -فــي حــوض   –يثبتــان بشــكل متــوازي 

تــون ليــتم درســه وتحويلــه الــى بالــدوران حــول الحــوض الموجــود فيــه الحجــران ويوضــع فيــه َحــب الزي

هريس، ثم يوضع الهريس علـى فـردة الجفـت، وهـي قطعـة دائريـة مصـنوعة مـن شـعر الحيوانـات، أو 

نبات الليف وتكون الفردة مثقوبة بالوسط لتدخل على محور خشبي عمودي مسنن من األعلى ُترتب 

فــي الطــرف المســنن مــن عليــه الفــردات المليئــة بهــريس َحــب الزيتــون، ثــم تُــدخل قطعــة خشــب مســننة 

العمــود لتبــدأ عمليــة ضــغط الهــريس يــدويًا، وكــان ُيســتعان بحجــر ثقيــل أحيانــًا بــدل القطعــة المســننة، 

، ومهمـــا يكـــن فـــإن حجـــارة الَبـــد 5ليســـيل الزيـــت إلـــى حفـــرة مجهـــزة خصيصـــًا الســـتقبال الزيـــت الُمســـال

  .6والطواحين كانت ُتعد وُتجهز في مدينة نابلس نفسها

                                                           

 .122صم، 1988 ،32ع المجلة العربية، ،اإلدارة أمين، .99ص ،3ج المحفوظات، 1
 .153 ،129ص م،1907/هـ1325 ،27/5بلدية 2
 .142ص م،1907/هـ1325 ،27/6بلدية 3

 21 ،ب13نابلس .142ص م،1861/هـ1278شعبان  15 ،أ13سنابل .211ص م،1836/هـ1252شعبان  5 ،9نابلس 4
 .50ص الحياة، فوردر، .92ص م،1917/هـ1336رجب  21 ،50نابلس .49ص م،1863/هـ1280رمضان 

، 18نابلس .150ص م،1869/هـ1286القعدة  وذ 23 ،16نابلس .314ص م،1867/هـ1284رمضان  13 ،14نابلس 5
مقابلة  .بيتا ،م1871/هـ1288عدة الق وذ 15 العديلي،حمدان  ق خاصة،أورا .288ص م،1874/هـ1291جمادى أول  11

 .م5/5/2014 ،، بيت فوريكسنه 82 حنني،محمود حمد مصطفى أصايل ، شخصية
 .188ص م،1864/هـ1281الحجة  وذ 21 ،ب13نابلس 6
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سم ) 150(بلغ  –والحديث هنا عن بد الحنني في بيت فوريك  –د أن ُقطر حجر الَبد وقد ُوج      

، مع األخذ بعين االعتبار أن هناك اختالفًا في مقاييس ُقطر وجهي الحجر ينشـأ 1سم) 50(وُسمكه 

مــع مــرور الوقــت، إذ أن طــول الُقطــر الخــارجي أقــل بقليــل مــن الــداخلي ألن دائــرة دورانــه أطــول مــن 

الداخلي وبالتالي يقطع مسافة أطول، فتكون عمليه االحتكاك والتآكـل أسـرع وأكبـر مـن الُقطـر الُقطر 

  .الداخلي

  )7(صورة رقم 

  

  .حجري َبد الحنني في بيت فوريك، وضعت على مدخل البلدة كرمز لنشاطها الزراعي

الحصاد و  ،3الرعيو  ،"مخمسة أيا هحراث"فيقال  األيامقدر بعدد كانت تُ و  ،2باألجرة ةالحراثجدت وُ      

فــي " طلــب المعــاش"أفــرادًا وعــائالت للعمــل و حيــث ذهــب الــبعض ،4محليــًا أو خــارج المنطقــة بــاألجرة

                                                           

 ،، بيت فوريكنهس 82 حنني،محمود حمد مصطفى أصايل ، مقابلة شخصية .م5/5/2014 بيت فوريك، جولة ميدانية، 1
 .م5/5/2014
 .115ص م،1887/هـ1305صفر  17 ،27نابلس .67ص م،1869/هـ1286رجب  26 ،16نابلس 2
 ،14نابلس .31ص م،1865/هـ1282جمادى ثاني  20 ،14نابلس .73ص م،1863/هـ1280القعدة  وذ 9 ،ب13نابلس 3

 .47ص الحياة، فوردر، .52ص م،1865/هـ1282رجب  17
 .6ص م،1880/هـ1298بيت فوريك،  ،د الجبر، أحمخاصةأوراق  4
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، كمــا 3حيــث أقــام الــبعض هنــاك مــع عــائالتهم لفتــرات طويلــة نســبياً  ،2أو فــي الغــور ،1ســهول حــوران

فـي  اآلثـارعثـات التنقيـب عـن عمـال فـي بأو " لـةعَ فَ "كما َعِمل الـبعض  ،4ناطور القريةة ُوجدت وظيف

  .5بالطة خصوصاً 

ُوجدت صناعة الُحُصر في عقربـا والتـي ُفرشـت فـي كثيـر مـن بيـوت ومسـاجد المنطقـة، ويبـدو       

وهو متعهـد  –أنها صناعة واسعة ورئيسة كما ُيستدل من مبلغ األعشار المطلوب من قاسم الحسين 

، 6قــرش) 1300(ش حصــر حيــث بلــغ عــن قــ )م1880/هـــ1298(فــي عقربــا عــن ســنة   -أعشــار 

كمـــا ســـادت عمليـــات  .7واعتمـــدت علـــى مدينـــة نـــابلس للحصـــول علـــى مـــادة القـــش الـــالزم لصـــناعتها

، 8تصــنيع الشــيد وبكميــات ال بــأس بهــا خصوصــًا فــي قــرى ســالم، وعزمــوط، وبيــت فوريــك، وروجيــب

اعتمــد  –حطـب النـار وتـتم بحفـر حفــرة كبيـرة تُبنـى جوانبهــا وسـقفها بالحجـارة مــع تـرك فتحـة إلدخــال 

ثم ُتشـعل النـار أيـام متتاليـة لـيًال  –السكان اساسًا على نبات النتش المتوافر بكثرة في جبال المنطقة 

ونهـارًا دون انقطــاع، وفقـًا لكميــة الحجــارة، ثـم تُتــرك لتبـرد وُيصــار بعــدها السـتخراج الحجــارة وطحنهــا 

أو كباره، ومهما يكن فإن العمل " تشباره"برمتها  وتنخيلها ثم بيعها، ويسمي المحليون الحفرة والعملية

فيها شاقًا يتطلب تعاونًا تامًا ومتواصًال، وأحيانًا تشارك بعض المحليين مـع شـركاء لهـم بالمدينـة فـي 

دارة علــى المـاء فــي غــور مــن طــواحين الحبـوب الُمــ َمَلــك الــبعض أجـزاءً كمـا  .9كامـل عمليــة التصــنيع
                                                           

 .261ص م،1911/هـ1330رجب  15 ،44نابلس .369ص م،1870/هـ1287شعبان  12 ،16نابلس 1
 .156ص م،1909/هـ1327القعدة  وذ 14 ،أ42نابلس 2
 .277ص م،1918/هـ1337ربيع ثاني  20 ،50نابلس .156ص م،1909/هـ1327القعدة  وذ 14 ،أ42نابلس 3

 .166ص م،1906/هـ1324 ،27/4بلدية .70ص م،1869/هـ1286رجب  11 ،16نابلس 4
 .82ص م،1911/هـ1329الحجة  وذ 18 ،44نابلس 5

 ،27/8بلدية .183ص م،1876/هـ1293ربيع أول  29 ،20نابلس .67ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 28 ،18سنابل 6
أوراق خاصة، عبد . م1894/هـ1312ضان رم 10عقربا،  عبد الرحمن االحمد، أوراق خاصة، .9ص م،1909/هـ1327

 .43ص ،م1880/هـ1298بيت فوريك،  ،، أحمد الجبرخاصةأوراق . م1865/هـ1282الرحمن الخاطر، عقربا، غرة رمضان 
 .44ص م،1901/هـ1319شعبان  21 ،37نابلس 7
 ،16نابلس .110ص م،1868/هـ1285جمادى ثاني  2 ،15نابلس .291ص م،1869هـ1286ربيع أول  16 ،15نابلس 8

 .123ص م،1881/هـ1299رجب  22 ،23نابلس .263ص م،1870/هـ1287ربيع أول  15
 86 حج محمد، حمد جبرأمحمد يوسف محمد ، مقابلة شخصية .110ص م،1868/هـ1285جمادى أول  2 ،15نابلس 9

 يك،بيت فور  ،سنه 82 حنني،محمود حمد مصطفى أصايل ، مقابلة شخصية .م1/12/2013 بيت فوريك، ،سنه
 .م5/5/2014
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 ،بـوادي الفارعــة أو العتماويـة، وطاحونــة التـوم الفماويـة طاحونــة مثـل ،اوعملــوا فيهـ القاضـيةالفارعـة و 

  .1أحد األودية الفرعية لوادي الفارعة بوادي القاضية الطمونية أو المداروطاحونة 

ُحولت مشتقات الحليب في معظم القرى إلى جبنه وسمن لالستهالك المحلي وألغراض البيع في     

احتين شـرقي وغربـي المدينـة السـتقبال الجبنـة القادمـة مـن كـل المدينة خصوصًا، حيث ُخصصـت سـ

ســـالل القـــش،  صـــنع، و ، والعمـــل فـــي النقـــل3ومـــن الِحـــَرف كـــذلك حرفـــة الحالقـــة، والقصـــابة .2جهـــة

  .4في حصر إرث" عدة نجارة"والنجارة كما تدل عبارة 

  .التجارة. 4
عليها لتصريف  عتمدوافأ ،نابلس مدينةمع  رئيسي في تعامالتهم التجارية السكان بشكل ارتبط      

 قيـام عالقـات تجاريـةأن يمنـع ذلـك  دون ،6بالحصول على ما يلزمهم منهـاو  ،5محاصيلهمو  منتجاتهم

فقـد اشـترى السـكان حاجـاتهم الرئيسـة . 7س، أو جنـين، أو دمشـق مـثالً القـد مـع خارج المنطقة تجارية

ومهمــا يكــن فقــد كانــت . 10ؤجــل غالبــاً ، مــن المدينــة بالــَدين الم9، والمالبــس واألقمشــة8كالســكر واألُرز

التجــارة فـــي فلســـطين عمومـــًا فــي النصـــف األول مـــن القـــرن التاســع عشـــر ذات طـــابع محلـــي، بـــدأت 

                                                           

 28 ،17نابلس .18ص م،1870/هـ1287رمضان  15 ،17نابلس .150ص م،1869/هـ1286القعدة  وذ 22 ،16نابلس 1
ذو القعدة  25، 17نابلس .241ص م،1871/هـ1288شوال  4 ،17نابلس .438ص م،1872/هـ1289شعبان  28

 .م18/5/2014النصارية، سنة،  78مقابلة شخصية، عبد اللطيف حافظ اشتيه، . 86م، ص1870/هـ1287
 .95ص م،1909/هـ1325 ،27/6بلدية .311ص م،1869/هـ1286ربيع ثاني  13 ،15نابلس 2
ق أورا .175ص م،1885/هـ1303شوال  13 ،أ26نابلس .100ص م،1864/هـ1281آخر ربيع أول  ،ب13نابلس 3

 .م1877/هـ1294بيتا،  ،لعديليمصطفى ا خاصة،

 ،18نابلس .65ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 25 ،18نابلس .188ص م،1864/هـ1281الحجة  وذ 21 ،ب13نابلس 4
 .285ص م،1874/هـ1291جمادى أول  14 ،18نابلس

 ،27/6بلدية .9ص م،1909/هـ1327 ،27/8بلدية .294ص م،1887/هـ1305الحجة  وذ 22 ،27نابلس 5
 .95ص م،1907/هـ1325

 .46ص م،1878/هـ1295 أولع غاية ربي ،21نابلس .419ص م،1872/هـ1289شعبان  14 ،17نابلس 6
 ،28نابلس .256م، ص1880/هـ1298رجب  27، 22نابلس .204ص م،1862/هـ1279غرة ربيع ثاني  أ،13نابلس 7

 .160ص م،1889/هـ1307صفر  11
 .419ص م،1872/هـ1289شعبان  14 ،17نابلس 8
 .198ص ،م1885/هـ1303القعدة  وذ 24 أ،26نابلس .39ص م،1884/هـ1302رجب  12 أ،26نابلس 9

 .205ص م،1887/هـ1305القعدة  وذ 2 ،27نابلس .39ص م،1884/هـ1302رجب  12 أ،26نابلس 10
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بـــالنمو والتطـــور منـــذ العهـــد المصـــري والفتـــرات الالحقـــة، وحتـــى بدايـــة القـــرن العشـــرين كانـــت نســـبة 

  .1من نسبة السكان العاملين% 3-2ما بين  –وفقًا لحنا صالح  –القرويين العاملين بالتجارة 

زيــت بــين القــرويين وتجــار المدينــة، وقــد َشــِمل الَســَلم  الَســَلم الشــرعي معــامالت بكثــرةو ت انتشــر       

ـــرة الزيتـــون خصوصـــاً  ـــَلم زيـــت الزيتـــون حـــوالي  وصـــلتحيـــث  ،2باإلضـــافة لســـلع كثي نســـبة عقـــود َس

 –يكمــن أحــد المبــررات و منطقــة، مصــادر والخاصــة بالعقــود الَســَلم المــذكورة بال مــن مجمــوع%) 76(

وقد انطوت كثير من عمليـات  مادة رئيسة في صنع الصابون، لكونه -َعدا عن التوسع في زراعته 

الَسـَلم علـى َغــبن واضـح فــي أسـعار الزيــت بالنسـبة للمــزارع وفـي صــالح التـاجر الــذي سيحصـل علــى 

 الشـيد،و  ،3القمـحِمل الَسـَلم كـذلك الزيت بالنهاية، وليس اسـتعادة المـال ولـو عـن طريـق المحكمـة، وَشـ

  .4الذرةو  البصل،و  قش القطن،القطن و و  السمسم،و  السمن،و 

القريـة الواحـدة وبـين سـكان قـرى المنطقـة رجـاًال  بين سكان أيضاً ُوجد التعامل بالَسَلم الشرعي        

جــرة  )15(ي مًا فــلَ َســ قــرش )825(ففــي قريــوت مــثًال أعطــى عبــد الجبــار عبــد اهللا الحمــود  ،5ونســاءً 

مــؤجالت الــدفع لســنة مــن  األخــرسومنصــور مصــطفى  ،األخــرسســليمان حســين  إلــى زيــت زيتــون

مصــطفى  إلــى قــرش) 200(بخيــت الناصــر مــن تلفيــت مبلــغ  أعطــى عبــد الفتــاح، فــي حــين تاريخــه

  .6بشارة الخطيب من المغير َسَلمًا في أربعة جرار زيت زيتون مؤجل الدفع لسنة من تاريخه

                                                           

 .99عوض، مقدمة، ص .55ص فلسطين، صالح، 1
 .140م، ص1885/هـ1303رجب  26أ، 26نابلس. 496م، ص1872/هـ1289ذو القعدة  12، 17نابلس 2
 24 ،27نابلس .192ص م،1882/هـ1300شوال  24 ،24نابلس .6ص م،1881/هـ1299 أولربيع  6 ،23نابلس 3

. م1884/هـ1302جمادى أول  17أوراق خاصة، عبد الرحمن الخاطر، عقربا،  .177ص م،1886/هـ1304 أولجمادى 
 .م1893/هـ1311شعبان  22عقربا،  عبد الرحمن االحمد،

 ،أ29نابلس .311ص م،1869/هـ1286ربيع ثاني  13 ،15نابلس .318ص م،1869/هـ1286ربيع ثاني  30 ،15نابلس 4
 .251ص م،1886/هـ1304محرم  28 ،أ26نابلس .220ص م،1891/هـ1309ربيع أول  29 ،أ29نابلس

ربيع  16عقربا،  عبد الرحمن االحمد، أوراق خاصة، .م1878/هـ1295 بيتا، ربيع ثاني ،العديليمصطفى  أوراق خاصة، 5
 .م1884/هـ1302جمادى أول  17عبد الرحمن الخاطر، عقربا، . م1894/هـ1312أول 

 4 ،23نابلس  .248ص م،1878/هـ1296ربيع ثاني  5 ،21نابلس .583ص م،1872/هـ1289غاية صفر  ،17نابلس 6
 .310ص م،1882/هـ1300ربيع ثاني  11 ،23نابلس .59ص م،1881/هـ1299جمادى أول 
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قــرش َســَلمًا فــي ) 60(ل الَســَلم كــذلك النســاء فقــد أعطــت حمــده بنــت جــراد مــن عقربــا مبلــغ َشــمِ       

ثــــالث طبــــات قمــــح إلبــــراهيم العنبــــر لميعــــاد ثــــالث شــــهور تبــــدأ مــــن التاســــع مــــن جمــــادى الثانيـــــة 

مجيــدي َســـَلمًا  ريــــال )4(، كمـــا أعطــت فضـــية الصــالح مـــن بيــت فوريـــك مبلــغ )م1883/هـــ1301(

قــرش قرضـــًا لميعـــاد ســـت ) 45.5(زيـــت زيتـــون لميعـــاد عشــرة شـــهور ومبلـــغ شــرعيًا فـــي جـــرة ورطــل 

  . 1)م1914/هـ1333(شهور لمصطفى محمود الصباح تبدأ من الثاني من صفر 

ناحيــة  –مــن بــورين  محمــد حمــدان الســلمان مــثًال أعطــىف ،كمــا جــرى الَســَلم مــع نــواحي أخــرى      

 ألربعــةمًا فـي تسـعة طبــات قمـح مؤجـل الـدفع قـرش َسـلَ ) 72(مبلــغ  -جـورة عمـرة أو جمـاعين الحقـًا 

       .2عيسى موسى العيد من سالم إلى من تاريخه أشهر

تــراوح أحيانــًا بــين  –ســعرًا أعلــى مــن الســوق بفــارق كبيــر  ومهمــا يكــن فــإن ُمعطــي الَســَلم يأخــذ      

منيـة دورًا فـي وتلعب الفترة الز  -خمسة إلى عشرة قروش زيادة عن سعر السوق في جرة الزيت مثًال 

ســعار أعلــى، قيمــة الَســَلم، وقــد وصــلت بــبعض الحــاالت لســنتين، فكلمــا طالــت فتــرة الســداد كانــت األ

األمـر الـذي قـاد لتعنـت الكثيـرين ورفضـهم وهـو ، 3على ربا غيـر معلـنوهو األمر الذي ينطوي غالبًا 

عـن الـدفع وبالتـالي عجـز آخـرون  فيمـا -لربما بسبب الشـعور بـالظلم والفحـش فـي األسـعار  –الدفع 

  . 4للمحكمة للبت فيها وقعت الخالفات وصلت

توحي لنا عقود الَسَلم أن هدف طالبها هو الحصـول علـى مبلـغ مـالي لحاجـة آنيـة ملحـة، ذلـك       

بمعنــى أنــه لــم يــتم  –أن معظــم عقــود الَســَلم أعطيــت قبــل وقــت طويــل مــن الحصــاد وجمــع الحبــوب 

 -عليــه أخــذ َســَلم يــوازي كميــة المحصــول المتوقعــة  ال ليــتم بنــاءً  المحصــول جيــدًا أم تحديــد إذا كــان

                                                           

دى ثاني جما 9عقربا،  عبد الرحمن الخاطر، صة،أوراق خا .95ص م،1916/هـ1335صفر  1 ،49نابلس 1
 .م1883/هـ1301

 .565ص م،1872/هـ1289صفر  16 ،17نابلس 2
 .136ص م،1861هـ1278رجب  19 ،أ13نابلس 3

، 24نابلس .583ص م،1872/هـ1289غاية صفر  ،17/4نابلس .483ص م،1872/هـ1289القعدة  وذ 29 ،17نابلس 4
 .270م، ص1882/هـ1300ذو الحجة  7
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وبالتــالي عنــدما يكــون النــاتج أقــل مــن المعتــاد بســبب قلــة المطــر أو األوبئــة مــثًال، فــإن الفــالح يعجــز 

  .1مرتبطة بموسم الحصاد وجمع البذار قليلة ومع ذلك فقد ُوجد عقود َسَلم ،عن سداد قيمة الَسَلم

كمــا تشــارك بعضــهم مــع  ،2فــي العمــل كتجــار تجزئــة مــن ذات المنطقــة ســكانال تشــارك بعــض      

وعمــــل الــــبعض وســــطاء بــــين تجــــار المدينــــة والســــكان ، 3تجــــار مــــن المدينــــة أو مــــن خــــارج المنطقــــة

خـارج حــدود  هأنـ د بـبعض السـلع علـى نطــاق واسـع ُيعتقـ فـي حـين تـاجر بعــض السـكان ،4المحليـين

حمد اهللا العبد اهللا من تلفيت اشـترى وأسمه فأحد التجار  واع السلع،أوزان وأنمن تدل ُيسالمنطقة كما 

فيمـــا اشــترى محمـــود اســعيد العبـــد  ،5غــمك) 594(حـــوالي أي  رطــل ُبـــن نصــفها ُبـــن حجــازي )198(

) 882(حــوالي أي  رطــل) 294( بمــا يعــادل شــوال قهــوة فرنجيــة) 14(الكــريم وابنــة محمــد مــن بيتــا 

حـوالي  رطـل صـابون نابلسـي) 90(دة الخليـل مـن بيتـا قنطـارين وكما اشـترى عبـد الـرحيم عـو  ،6غمك

اشترى محمود حمدان عثمان مـن عورتـا خمسـة أقفـاف أُرز دميـاطي قيمتهـا  في حين ،7غمك) 870(

يمكــن الجــزم أن كميــات ، 8عــدد الســكان فــي هــذه القــرىمقارنــة بو  قــرش بطريقــة المرابحــة،) 1400(

  .يست لغرض بيعها داخل القرية الواحدةالستخدام المنزل الواحد، ولليست  كهذه

المرابحة، وقد ُحدد من خالل المضاربة و  اآلخرين أموالتشغيل  فيبعض سكان المنطقة  َعِمل   
 كمثال على ذلك قام محمود غزال ،)%1(بنسبة  )م1869/هـ1286(سقف مبلغ المرابحة منذ سنة 

وهو تاجر من بو رحمة أمد سليمان حأبإعطاء العبد  الجاويش الثاني بطابور الضبطية بنابلس

                                                           

 .م1878/هـ1295 بيتا، محرم العديلي،ى مصطف أوراق خاصة، .461ص م،1872/هـ1289شوال  24 ،17نابلس 1

 .199ص م،1898/هـ1316القعدة  وذ 11 ،35نابلس .238ص م،1892/هـ1310شوال  30 ،30نابلس 2
 .160ص م،1889/هـ1307صفر  12 ،28نابلس .110ص م،1868/هـ1285جمادى ثاني  2 ،15نابلس 3
القعدة  وذ 15عقربا،  اليونس،سالمه  أوراق خاصة، .288ص م،1884/هـ1302ربيع أول  7 ،25نابلس 4

 .م1873/هـ1290
  .92ص م،1861/هـ1278محرم  18 ،أ13نابلس 5
 .65ص م،1910/هـ1328رجب  23 ،ب43نابلس 6
 .65ص م،1910/هـ1328رجب  23 ،ب43نابلس .30ص م،1886/هـ1304شعبان  17 ،27نابلس 7
 .276ص م،1870/هـ1287سالنامه  .231ص م،1883/هـ1301الحجة  وذ 17 ،25نابلس 8
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 قرش بسعر تلك السنة للمجيدي،) 2600(ما يعادل أبيض  مجيديريـال ) 100(مبلغ قريوت، 
  .1ليبيع ويشتري ويكون الربح مناصفة بينهما

، والودائع، 3والبيع الوفائي ،2القرضع عدة أساليب للتعامل التجاري في المدينة والقرية كشا     
وتعني هنا تحويل الديون لشخص ثالث بإتفاق األطراف الثالث الدائن والمدين  ية،المال الحوالةو 

  .4والطرف الُمَحول إليه الديون

كمــا لجــأ الــبعض للخدمــة العســكرية بــدًال عــن أوالد التجــار ســدادًا لــديونهم، فمــثًال يقــوم محمــود      

 ن عبـد اهللا حسـن الرطـروطحمدان الشيخ عيسى أبو حنيش من بيت دجن بالخدمة العسكرية بدًال عـ

، مقابل أن يسدد الرطـروط بعـض ديـون محمـود إلـى تـاجر آخـر )م1895/هـ1313(من نابلس سنة 

  . 5هو مصلح صبح حسن صفورية

كما َكِفلت  ،6كما شاع التعامل بالكفالة كثيرًا، حيث َكِفل السكان بعضهم عند تاجر المدينة      

، كما قام بعض تجار المدينة بكفالة بعض زبائنهم 7ثيرةالزوجة زوجها، واألم أبنها في حاالت ك

القرويين عند تجار آخرين، فمثًال يدعي سليم العنبتاوي من نابلس على سليم سلمان من قرية سالم 

 .8بأنة َكِفل صالح عمر من ذات القرية بسبب كفالة صالح ألحد عشر شخصًا كلهم من القرية

عينًا في كثير من و  أحيانًا، بطريق المقايضة للسلع نطقة ثمناً دفع السكان وتجار المومهما يكن فقد 

ن متضامني"صالح أسعيد الصباح من بيت فوريك حمد جبر الصباح و أفمثًال محمد  الحاالت،

                                                           

 وذ 26 ،35نابلس .372ص م،1888/هـ1306صفر  29 ،27نابلس .346ص م،1888/هـ1306صفر  17 ،27نابلس 1
 .101ص ،1ج الدستور، .254ص م،1898/هـ1316الحجة 

 .129ص م،1887/هـ1305محرم  27 أ،26نابلس .279م، ص1884/هـ1302صفر  7، 25نابلس 2
أوراق . م1885/هـ1303ذو الحجة  19حماد ابو حمد، عقربا، . 322م، ص1870/هـ1287مادى ثاني ج 25، 16نابلس 3

 .م1902/هـ1320ذو القعدة  28خاصة، عبد الرحمن االحمد، عقربا، 
 .377م، ص1884/هـ1302جمادى ثاني  25، 25نابلس. 373م، ص1872/هـ1289، غرة جمادى أول 17نابلس 4
 .70ص م،1896/هـ1314 أولربيع  4 ،33نابلس 5

 .162م، ص1881/هـ1299شوال  7، 23نابلس. 263م، ص1870/هـ1287ربيع أول  15، 16نابلس 6
 .419م، ص1872/هـ1289شعبان  5، 17نابلس. 177م، ص1886/هـ1304جمادى أول  24، 27نابلس 7
 .6م، ص1881/هـ1299ربيع أول  6، 23نابلس .373م، ص1872/هـ1289، غرة جمادى أول 17نابلس 8
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دفعا جزءًا من ثمنها زيت  قرش) 3250(قفة أرز تجاري بمبلغ ) 17.5(شركاء في شراء " متكافلين

   .1زيتون

ربيع  7(، حيث ُأنشأت نظارة أموال األيتام في 2انة من صندوق األيتامشاع أيضًا االستد       

، )م1871/هـ1288م و1870/هـ1287(، وُأضيف لها بعض المواد سنة )م1851/هـ1268أول 

ومهما يكن فقد . 3يكون جزء من مهامها منح أموال األيتام كقروض لمن أراد مقابل رهن أو ُكَفالء

، وعلى الدفاتر الخاصة لكل تاجر، 5، أو كمبياالت4خالل سنداتُسجلت كثير من المعامالت من 

، فيما تمت كثير من الصفقات أمام 6تاجر، وكانت تدخل ضمن حصر اإلرث في حال وفاته

  .7شهود

تقودنــا هــذه التعــامالت لتســليط الضــوء علــى عالقــة المنفعــة بــين الطــرفين وٕالــى أي مــدى قــاد        

قريبــة مــن نــابلس تحديــدًا، فمــثًال قــام محمــد أحمــد حســين أبــو ذلــك تجــار المدينــة للتملــك فــي القــرى ال

عودة الملقب بالزغلول وهو تاجر من نابلس، بشراء ستة حصص منفردة في طاحونة الطمونيـة بـواد 

القاضية من أصحابها خالل سنتين، وهم عبد الرزاق عوض الشحاده، وعبد الرحمن بـرهم الخطيـب، 

، وحسـين إسـماعيل الحسـن، وحمـدان سـالم عيسـى مـن بيـت وعلي برهم الخطيب وهـم مـن قريـة سـالم

فــــي حـــين اشــــترى علـــي حســــين قــــرقش أرض . 8دجـــن، وصــــالح عبـــد اهللا العــــوض مـــن بيــــت فوريـــك

الحواكير من خليل العبد السليمان، واسماعيل سليمان االسـماعيل فـي روجيـب بطريقـة البيـع الوفـائي 

لــــديون بالتقســــيط علــــى ســــنتين عــــن طريــــق بســــبب تــــراكم الــــديون، وقــــد ُفســــخ العقــــد الحقــــا وُدفعــــت ا
                                                           

 .م1877/هـ1294شعبان بيتا،  ،العديليمصطفى  أوراق خاصة، .199ص م،1898/هـ1316القعدة  وذ 11 ،35نابلس 1
 .102م، ص1912/هـ1331ذو القعدة  25، 46نابلس. 319م، ص1891/هـ1309رجب  25أ، 29نابلس 2
 . 109، 107، 103، ص1الدستور، ج. 103م، ص1912/هـ1331محرم  23، 45نابلس 3
 .66ص م،1890/هـ1308رجب  9 ،أ29نابلس .461ص م،1872/هـ1289شوال  24 ،17نابلس 4
 .205ص م،1887/هـ1305جمادى ثاني  11 ،27نابلس 5
 .131ص م،1881/هـ1299شعبان  7 ،23نابلس .196ص م،1881/هـ1299محرم  17 ،22نابلس 6
عبد  أوراق خاصة، .42ص م،1892/هـ1310محرم  15 ،30نابلس .179ص م،1891/هـ1309صفر  6 ،أ29نابلس 7

 .م1895/هـ1313شوال  18عقربا،  الرحمن االحمد،
. 34، 31ص م،1870/هـ1287شوال  18 ،13 ، 17نابلس .18ص م،1870/هـ1287رمضان  15 ،17نابلس 8

 13 ،17نابلس .86ص م،1870/هـ1287الحجة  وذ 15 ،17نابلس .76ص م،1870/هـ1287القعدة  وذ 25 ،17نابلس
 .438ص م،1872/هـ1289شعبان  28 ،17نابلس .237ص م،1871/هـ1288رجب 
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كمــا اشـترى عمــر عبــد الغنـي فطــاير مـن صــالح عــوض الخضـر أحــد سـكان بيــت فوريــك . 1المحكمـة

قرش بطريق البيع الوفائي، كما أخذ كنعان وعبد الرحمن ) 1850(جميع البيت الكائن بالقرية بمبلغ 

مــد العبيــد المتـوفى، فــي َبــد أوالد إبـراهيم الرطــروط حصـص كــل مــن خضـره وصــبحه وزهيــه بنـات مح

  .2زيتون في عقربا سدادًا لديونه

ومهمــا يكــن فــإن ســجالت المحكمــة الشــرعية تزخــر بالقضــايا التجاريــة الخالفيــة مــن كــل األنــواع      

، وتســجيل 6، وتســجيل البيــع5، وتحصــيل الــديون4، والكفالــة3تقريبــًا، حــول المطالبــة بالَســَلم، والقــروض

، وحصـر 8، وفقدان السندات، وٕاثبـات سـن الرشـد للمطالبـة بـديون7بهاوتسجيل الحواالت أو المطالبة 

، وتأجيـــل الـــدفعات، وتســـجيل 11، وفـــك الـــرهن10، وٕاثبـــات الشـــراكة9وحصـــر اإلرث لتحصـــيل الـــديون

  .12الوصاية

  

  

  

  

                                                           

 .403ص م،1872/هـ1289جمادى ثاني  23 ،17نابلس 1
 .328ص م،1872/هـ1289غاية محرم  ،17نابلس .70ص م،1869/هـ1286رجب  14 ،16نابلس 2
 .5ص م،1884/هـ1302رجب  12 ،أ26نابلس .15ص م،1875/هـ1292رجب  4 ،20لسناب 3
 .162ص م،1881/هـ1299شوال  7 ،23نابلس .134ص م،1874/هـ1291حرم م 22 ،18نابلس 4
 .250ص م،1876/هـ1293الحجة  وذ 14 ،20نابلس .411ص م،1872/هـ1289شعبان  14 ،17نابلس 5
 .424ص م،1872/هـ1289رجب  5 ،17نابلس 6
 .268ص م،1889/هـ1307جمادى أول  10 ،28نابلس .289ص م،1870/هـ1287ربيع آخر  23 ،16نابلس 7
 .309ص م،1886/هـ1304جمادى ثاني  8 ،أ26نابلس .377ص م،1884/هـ1302جمادى ثاني  25 ،25نابلس 8
 .137ص م،1889/هـ1307محرم  2 ،28نابلس .100ص م،1887/هـ1305محرم  20 ،27نابلس 9

 .160ص م،1889/هـ1307صفر  12 ،28نابلس 10
 .153م، ص1894/هـ1312ربيع ثاني  18 ،31نابلس. 183م، ص1864/هـ1281شوال  27ب، 13نابلس 11
 .192م، ص1896/هـ1314ذو القعدة  9، 33نابلس .99م، ص1899/هـ1317ذو القعدة  10، 36نابلس 12
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  )5(شكل رقم 

  .196ص م،1881/هـ1299محرم  17 ،22نابلس :لمصدرا

  .ارة العقبة، نابلسضبط متروكات سليمان يوسف محمد العمد، تاجر من ح
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  .والمقاييس المكاييل. 5

، 2كغــــم) 51(، ويســــاوي حـــوالي 1اســـتخدم الســـكان لكيــــل الحبـــوب عــــدة مكاييـــل مثــــل؛ الكيـــل       

كمـا اسـتخدموا . 4كغـم) 9.953(، والطبة، وتساوي حـوالي 3كغم) 3.245(والصاع، ويساوي حوالي 

، وذلـك 6أوقية) 12(ي حين يساوي الرطل ، ف5استخدموا القنطار والرطل، والقنطار يساوي مئة رطل

  .7وذلك لمختلف المواد كالقطين، والدخان، والشيد، والبصل، والنحاس، وزيت الزيتون

كغـم، ذلــك أن رطـل األُرز فــي القــدس ) 70-60(، وُتقــدر سـعتها مــا بــين 8كمـا ُأســتخدمت الُقفـة     

معدل ثمانية قـروش يكـون قروش، وٕاذا أخذنا ال) 9-7(كان يساوي ما بين ) م1880/هـ1298(عام 

قــرش، فيكــون ) 3250(قفــة أُرز ) 17.5(قــرش، وفــي أحــد الــدعاوي بلــغ ثمــن ) 2.66(ســعر الكيلــو 

) 69.81(قرش، يكون الناتج حوالي ) 2.66(قرش، وٕاذا قسمنا المبلغ على ) 185.71(سعر القفة 

  .9كغم هو مقدار قفة األُرز

رة أرطال، والُثمنية، وهي من أجـزاء الصـاع وتسـاوي راج بين السكان أيضًا، الوزنة وتساوي عش     

وقد ورد أن ثماني سالل من َحب زيتون تساوي ما مقـداره  –مصنوعة من القش  –، والسلة 10نصفه
                                                           

أوراق . 170م، ص1864/هـ1281جمادى ثاني  3ب، 13نابلس. 89م، ص1843/هـ1259محرم  14، 10نابلس 1
 .م1864/هـ1281خاصة، حمدان العديلي، بيتا، غاية رمضان 

 .19أبو بكر، ملكية، ص. 70، 64هنتس، المكاييل، ص 2
 .63هنتس، المكاييل، ص .7م، ص1859/هـ1276ربيع ثاني  29أ، 13نابلس 3
جمادى أول  17أوراق خاصة، عبد الرحمن الخاطر، عقربا، . 318م، ص1869/هـ1286ربيع ثاني  30، 15نابلس 4

 .19أبو بكر، ملكية، ص .م1884/هـ1302
 .269ص م،1886/هـ1304 أولربيع  8 ،أ26نابلس .291ص م،1869/هـ1286ربيع أول  16، 15نابلس 5
 .65ص م،1910/هـ1328رجب  23 ،ب43نابلس .194ص م،1892/هـ1310شعبان  21 ،30نابلس 6
 25 ،21نابلس .74ص م،1863/هـ1280ربيع أول  24 ،ب13نابلس .89ص م،1843/هـ1259محرم  14 ،10نابلس 7

  .127ص م،1868/هـ1285جمادى آخر  22 ،15نابلس .122ص ،م1878/هـ1295شعبان 
 .419ص م،1872/هـ1289شعبان  14 ،17نابلس 8
 .116ص تحوالت، شولش، .199ص م،1898/هـ1316القعدة  وذ 11 ،35نابلس 9

 ،2ج تاريخ، النمر، .9ص م،1873/هـ1290شوال  11 ،18نابلس .244ص م،1868/هـ1285الحجة  وذ 3 ،15نابلس 10
 .276ص
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، وٕاذا أخــذنا أن كــل أربعــة كغــم َحــب زيتــون تســاوي كغــم واحــد مــن الزيــت كمعــدل، وعلــى 1جــرة زيــت

) 21(كغـم َحـب زيتـون فـي وزن جـرة الزيـت ) 4(ل كغم زيـت، وضـربنا المعـد) 21(اعتبار أن الجرة 

فيكــون  -ســالل َحــب الزيتــون أعــاله  –كغــم َحــب زيتــون، وبالقســمة علــى ثمانيــة ) 84(يكــون النــاتج 

  .كغم َحب زيتون) 10.5(مقدار السلة 

، والفردة، وقد جاء فـي أحـد الـدعاوي أن 2كغم) 125(كما ُأستخدم القفير، والِعدل، ويساوي تقريبًا    

، فيكـون مجمـوع الـوزن الكلـي 3فـردة جفـت) 75(رتين وسـبعة أواق ونصـف زيـت زيتـون تسـاوي أن ج

كغم، وٕاذا حسبنا أن مـا معدلـه أربعـة كغـم َحـب زيتـون تسـاوي كغـم واحـد مـن ) 43.875(للزيت هنا 

كغــم بــالرقم ) 43.875(كغــم، واذا ُضــربنا وزن الزيــت أعــاله ) 21(الزيــت، وأن جــرة الزيــت تســاوي 

كغم هو وزن َحب الزيتون المهروس وقبـل أخـذ الزيـت ) 175.5(ب زيتون، يكون الناتج كغم حَ ) 4(

كغـــم هـــو وزن الجفـــت النــاتج هنـــا، وبالقســـمة علـــى ) 131.625(منــه، ثـــم نطـــرح وزن الزيـــت فيبقــى 

  .4كغم) 1.755(فردة جفت يكون الناتج هو مقدار الفردة الواحدة ويساوي ) 75(

جــره تســاوي ثــالث : ال للزيــت، حيــث تعامــل الســكان مــع نوعــان منهــاراج اســتخدام الجــرة كمكيــ      

) 2(، كمـا راج المغطـاس، والبقلولـة، حيـث تسـاوي حـوالي 5أرطال، وجره تساوي حـوالي سـبعة أرطـال

  .7غم) 600(، والُحق ويساوي الرطل خمسة ُحقق بما يعادل 6كغم، والكوز يساوي نصف بقلولة

  

                                                           

 .178ص م،1891/هـ1309صفر  8 ،أ29نابلس .65ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 25 ،18نابلس 1
 هنتس، .280ص م،1874/هـ1291جمادى أول  6 ،18نابلس .20ص م،1873/هـ1290شوال  26 ،18نابلس 2

 .39ص المكاييل،
 23، 16نابلس. 314م، ص1867/هـ1284رمضان  13، 14نابلس .بقايا ثمار الزيتون بعد إستخراج الزيت منه: الجفت 3

 .288م، ص1874/هـ1291جمادى أول  11، 18نابلس. 150م، ص1869/هـ1286ذو القعدة 

 .107ص م،1868/هـ1285جمادى ثاني  1، 15ابلسن 4
 24 ،ب13نابلس .194ص م،1892/هـ1310شعبان  21 ،30نابلس .15ص م،1875/هـ1292رجب  4 ،20نابلس 5

رجب  19 ،أ13نابلس .65ص م،1910/هـ1328رجب  23 ،ب43ابلسن .74ص م،1863/هـ1280ربيع أول 
 .136ص م،1861/هـ1278

 11 ،19نابلس .58ص م،1870/هـ1287القعدة  وذ 18 ،17نابلس .58ص م،1870/هـ1287القعدة  وذ 18 ،17نابلس 6
 .276ص ،2ج تاريخ، النمر، .87ص م،1872/هـ1289شوال  11

 .347ص م،1872/هـ1289 أولربيع  12 ،17نابلس 7
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  دمة في المنطقة، المكاييل المستخ)5(رقم جدول 

  مالحظات  مادة الكيل وفقًا للمصدر  كغم/سعة  المكيال  الرقم

  كبيرة  زيت زيتون  21  الجرة  1

  صغيرة  زيت زيتون  9  الجرة  2

حنطة، سمسم، حمص، ذرة،   3.245  الصاع  3

  عدس، قطين

  ُثمنيتين

    حنطة، شعير، كرسنة، عدس، ذرة  9.903  الطبة  4

دس، ذرة، حنطة، شعير، كرسنة، ع  51  الكيل  5

  سمسم

  

تقريبي، استنادًا لوزن رطل   أُرز  70- 60  القفة  6

األرز بالقدس والبيانات 

  الواردة بأحد الدعاوي

  نصف صاع  حنطة، سمسم  1.6225  الُثمنية  7

المغطاس   8

  والبقلولة

    زيت زيتون  2

  نصف بقلولة  زيت زيتون  1  الكوز  9

    زيت زيتون  0.600  الُحق  10
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  المنطقة مستخدمة فيوزان الاأل  ،)6(جدول رقم 

  مالحظات  مادة الميزان وفقًا للمصدر  كغم/سعة  األوزان  الرقم

زيــــت زيتــــون، ســــمن، بصــــل،   3  الرطل  1

  ن نظيف، نحاسقط

  أوقية 12

  مئة رطل  قطين، دخان، شيد  300  القنطار  2

ـــــــــي، وفقـــــــــًا لمعطيـــــــــات   جفت  1.755  الفردة  3 تقريب

دعـــــــــوى يظهـــــــــر فيهـــــــــا وزن 

  لجفتالزيت وعدد فردات ا

علـــى اعتبـــار أن كـــل ثمانيـــة   َحب زيتون  10.5  السلة  4

ســـــالل َحـــــب زيتـــــون تســـــاوي 

  جرة زيت

ـــــــــار أن الرطـــــــــل   قش قطن  30  الوزنة  5 ـــــــــى اعتب عل

  يساوي ثالث كغم

  

، 3، والحــــاكورة، والقيــــراط2، والمتــــر فــــي الفتــــرة المتــــأخرة1ُأســــتخدم لقيــــاس المســــاحات، القــــدم         

فيمــا تبلــغ الحــاكورة مــا بــين ، 4متــر مربــع) 175.035(أو ) 1/24(القيــراط مقيــاس مصــري يســاوي و 

                                                           

 .185ص م،1871/هـ1288ربيع ثاني  3 ،17نابلس 1
 .177ص م،1912/هـ1331ربيع آخر  22 ،45نابلس 2
 .م1872/هـ1289جب ر  1عقربا،  اليونس،سالمه  أوراق خاصه، .32ص م،1798/هـ1213 ،6نابلس 3
 .18ص ملكية، ابو بكر، .98ص المكاييل، هنتس، .185ص م،1871/هـ1288ربيع ثاني  3 ،17نابلس 4
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، والسـهم وهـو 2، والدونم حيث كـان ُيقـدر بـالتخمين فـي بدايـة التعامـل بـه1متر مربع) 500-1000(

حصة الشخص الواحد من العقـار أو األمـوال أو األرض، وتكـون مقسـمة علـى عـدد القـائمين بهـا أو 

، وهـو لـيس 4"معـدود"، وُيطلق عليه أيضًا لفـظ 3احتها أو كميتهاالمستحقين لها بغض النظر عن مس

متــر ) 7.293(مـن القيـراط أو ) 1/24(حصـة ثابتـة دومـًا، فـي حـين يــذكر هنـتس أن السـهم يسـاوي 

، كمـا ُأسـتخدم الـذراع 6ومهما يكن فقد ُأستعمل الحبل والخطوة كأدوات عند تحديـد المسـاحات. 5مربع

 .8)سم 68 –سم  49(غير موحد ويتراوح ما بين ، وهو مقياس 7لقياس األقمشة

  ، المقاييس الدارجة في المنطقة)7(جدول رقم 

  مالحظات  المقياس  الرقم

لــم يــرد تفصــيل، وُيعتقــد أنــه ال يقــل عــن قــدم إنســان   القدم  1
  بالغ

  سم 100  المتر  2
  1/24  القيراط  3
غيــــر ثابـــــت، وُيعتقـــــد أنـــــه ال يقـــــل عـــــن طـــــول ذراع   الذراع  4

  إلنسان بالغممدودة 
الســــــــــــــــهم أو   5

  معدود
حصة الشخص من مقدار محدد ألرض أو بيـت أو 

  مال مقسوم على عدد محدد من األشخاص 
  متر مربع 1000 – 500  الحاكورة  6

                                                           

 .19ص ملكية، ابو بكر، 1
 .298ص م،1878/هـ1295رمضان  15 ،21نابلس 2
 8 ،23نابلس .254ص م،1858/هـ1275شوال  22 ،12نابلس .297ص م،1878/هـ1295رمضان  15 ،21نابلس 3

 .190ص م،1881/هـ1299شوال 
 .20ص م،1873/هـ1290شوال  26 ،18نابلس 4
 22 ،12نابلس .297ص م،1878/هـ1295رمضان  15 ،21سنابل .20ص م،1873/هـ1290شوال  26 ،18نابلس 5

 .97ص المكاييل، هنتس، .190ص م،1881/هـ1299شوال  8 ،23نابلس .254ص م،1858/هـ1275شوال 
 .85صم، 1979 ،95ع شؤون فلسطينية، نظام، موسى، 6
 .م1873/هـ1290دة القع وذ 15عقربا،  اليونس،سالمه  أوراق خاصه، 7
 .93- 83ص المكاييل، هنتس،. 277ص، 2النمر، تاريخ، ج 8
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  كان ُيقدر بالتخمين عند بداية التعامل به  الدونم  7

بــين بعــض القــرى نفســها ُتظهــر المصــادر أن هنــاك إختالفــًا فــي معيــار المكاييــل واألوزان            

بجــرة : "وبــين مدينــة نــابلس، وألجــل الضــبط والدقــة كــان ُيحــدد مصــدر المكيــال أو الــوزن فكــان ُيقــال

ـــابلس"، أو "بجـــرة تلفيـــت"أو " عزمـــوط ـــة ن ، أو "صـــاع حنطـــة بصـــاع مجـــدل بنـــي فاضـــل"، أو 1"بطب

  .2"بطبة البيزار"أو " بصاع البازار"

، وهـو 3سحة وبدون مسحة في كثير من عمليـات البيـع والشـراءكما تم التفريق بين الكيل مع م      

أمــر يشــكل فرقــًا بــالوزن، وُأضــيف لكثيــر مــن العقــود بعــض الشــروط، كخلوهــا مــن الِغــش، وٕايصــالها 

خمســـة قنـــاطير شـــيد حجـــر نظيـــف خـــالي مـــن "للمدينـــة، وتحديـــد موعـــد االســـتالم، كمثـــال علـــى ذلـــك 

جرة زيـت زيتـون بعـل خـاِل مـن العكـر والزيبـار  200"أو  ،"األوساخ واردين نابلس لميعاد ثالثين يوم

بجـرة أحـد مصـابن نـابلس وارديـن إليهـا لميعـاد سـنة ] غبار ومواد عضوية ناتجة عن عصـر الزيتـون[

  .4"طبة حنطة نظيفة بطبة نابلس واردين إليها لميعاد سبعة أشهر 24"، أو "ونصف

عقود الَسَلم والبيع والشراء، ُتظهر دون شك مـدى  في الكثير من" واردين إليها"إن تكرار عبارة       

الصــعوبات والتكــاليف والجهــود التــي يتطلبهــا نقــل الســلع مــن القــرى للمدينــة فــي الظــروف الطبيعيــة 

  .5ناهيك عن ذلك خالل فترات إنعدام أو خلل حالة األمن

بمنطقــة أخـــرى، عرفــت كــل منطقـــة أوزان تختلــف باالســـم والمقــدار أحيانــًا عـــن تلــك الموجـــودة       

، ولكنهــا غيـــر متداولــة فـــي مشــاريق البيتـــاوي، كمــا أن مقـــدار 1فــالِغرارة معروفــة فـــي مشــاريق الجـــرار

  : وحجم بعض وحدات الوزن ليست ذاتها بنفس المنطقة، فكان ُيحدد أحيانًا مصدر وحدة الوزن فيقال

                                                           

 ،23نابلس .292ص م،1871/هـ1288الحجة  وذ 18 ،17نابلس .291ص م،1870/هـ1287 آخرربيع  28 ،16نابلس 1
 .59ص م،1881/هـ1299 أولجمادى  4
أوراق  .208ص م،1865/هـ1282صفر  20 ،ب13نابلس .262ص م،1863/هـ1280ربيع ثاني  13 ،أ13نابلس 2

 .م1884/هـ1302جمادى أول  17من الخاطر، عقربا، خاصة، عبد الرح
 .161ص م،1868/هـ1285غرة شعبان  ،15نابلس 3
 ،أ26نابلس .191ص م،1870/هـ1287 آخرربيع  28 ،16نابلس .311ص م،1869/هـ1286ربيع ثاني  13 ،15نابلس 4

 .140ص م،1861/هـ1278شعبان  2 ،أ13نابلس .5ص م،1884/هـ1302رجب  12 ،أ26نابلس
 .114ص م،1896/هـ1314جمادى ثاني  23 ،33نابلس .311ص م،1869/هـ1286ربيع ثاني  13 ،15نابلس 5

 .435، ص2المحفوظات، ج
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ر الــزمن كمــا تــدل العبــارة كمــا أن بعــض المكاييــل تغيــر وزنهــا عبــ. 3"جــرة المدينــة"، أو 2"جــرة القريــة"

كمـا أن . 4"طبـات بمكيـال اآلن سمسـمًا نظيفـا 7صاع سمسم بصاع مدينـة نـابلس القـديم عـنهم  15"

مقــدار وحــدة الــوزن اختلــف بالنســبة للمــواد، إذ إن صــاع القمــح ال يســاوي نفــس حجــم ومقــدار صــاع 

  .5الشعير
  .الضرائب. 6

 ،6ة الموجـــودة تحـــت أيـــديهم بالمزارعـــة ألربابهـــاالضـــريبة علـــى األراضـــي الســـباهي دفـــع الســـكان      

انـت كو  ،7لهـم حـق منفعتهـاي الدولة التي كانت تحت أيديهم و على أراض "الحكومي" وضريبة الميري

 مارست القوة بالتحصيل أحيانـًا، ،ُتجبى من خالل قوة الضابطة ويطلق عليهم المحليون خيالة ميري

بــدوي أوالد حســين اليوســف مــن شــتكي األخــوين محمــد و فمــثال ي ،8حصــلت زيــادة عــن المــال الُمقــدرو 

رائها من دّالل سين بقر لصالح الحكومة ثم آلت إليه بشا على جاويش الضبطية الذي صادر رأعقرب

فحكمــــت المـــدعيان أثبتـــا ملكيتهمـــا للبقـــر، وأنهـــا صـــودرت دون وجـــه حـــق لكـــن الحكومـــة بـــالمزاد، و 

  .9المحكمة بإعادة الرأسين لهما

الخلــف محمــد حمــدان مــا العبــد محمــود الخطيــب و م شــريكان مــن مجــدل بنــي فاضــل هكمــا قــا      

ي الواضـع يـده علــى سـتة رؤوس بقـر وعــالول، إسـماعيل الســامر  بالتشـكي علـى باشـكاتب لــواء نـابلس
                                                                                                                                                                          

مكيال للحنطة يختلف مقدارها من منطقة ألخرى وهي أكثر من وهي ، "الِعدل من صوف أو شعر"تعني حرفيًا : الِغرارة 1
 .64هنتس، المكاييل، ص. كغم200

 تاريخ، النمر، .248ص م،1878/هـ1296ربيع ثاني  5 ،21نابلس .87ص م،1874/هـ1291شوال  21، 19نابلس 2
 .276ص ،2ج
 .276ص ،2ج تاريخ، النمر، .212ص م،1880/هـ1298 آخرربيع  14 ،22نابلس 3
 .318ص م،1869/هـ1286ربيع ثاني  30 ،15نابلس 4
   .276ص ،2ج تاريخ، النمر، 5
 11أ، 13نابلس. 33م، ص1863/هـ1280رجب  21ب، 13نابلس .310ص م،1859/هـ1276 أولربيع  18 ،12سنابل 6

 .43م، ص1860/هـ1277شعبان 

 .84ص م،1916/هـ1335فر ص 8 ،49نابلس. 254م، ص1858/هـ1275شوال  22، 12نابلس 7
 .56ص تاريخ، ،رةالعو  8
 .169ص م،1894/هـ1312 أولجمادى  19 ،31نابلس 9
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أنهــا تحـــت يــده لبيعهـــا بــالمزاد الســـتيفاء  فــي حـــين يقــول إســـماعيل يقــوالن أن ذلـــك دون وجــه حـــق،و 

  .1قد استعادا أبقارهم بنهاية المطافو  ،...ة محمد الخلفاألموال األميرية من ذم

أحيانــــًا التحــــذير مــــن  كــــان يســــتدعي مــــن الدولــــةو  كــــان موجــــوداً  اً المواقــــف واقعــــ هــــذهجســــدت       

بكـل هـي و  ،2التأديـبللجزاء و  األميرية األموالتقديم الُمحصلين الذين يأخذون زيادة على التجاوزات و 

تحصيل األموال األميرية بغض النظر عن الكيفية، والتعامل : نبكل األحوال تلقي الضوء على أمري

  .بالمزاد لبيع األموال المصادرة من أجل استيفاء ما بذمة أصحابها من أموال أميرية

، 3من اإلنتـاج الزراعـي لملتـزم أو ضـامن األعشـار%) 10(دفع السكان أيضًا ضريبة الُعشر        

مـن النـاتج منـذ العـام %) 12(، والتـي ارتفعـت لتصـل إلـى 4نـيحيث كانت األعشار ُتطرح للمزاد العل

، ويبــدو أن نقــل هــذه الضــريبة كــان يقــع علــى عــاتق الفــالح نفســه حتــى العــام 5)م1878/هـــ1295(

على األقل، إذ صدر كتاب عن متصرف القدس يمنع فيه نقل األعشار مجانًا،  )م1849/هـ1266(

قـرب شـونة بحيـث يعـود لسـكناه بـنفس النهـار وُيعطـى أجـرة وأن يقوم الـُزراع بنقـل الـذخائر الُعشـرية أل

، )نســـبة ألســـطنبول ودرجـــت بلفـــظ اســـالمبول( نقـــل مقـــدارها ثـــالث فضـــة علـــى كـــل كيلـــة اســـالمبولية

  .        6وُيؤخذ بعين االعتبار طول المسافة إذا كان النقل لمنطقة أبعد

ل على البيـادر وقبـل التصـرف بهـا ُحصلت ضريبة الُعشر للحبوب وغيرها من المحاصيكما         

، وفــي حــاالت كــان يــتم التصــرف بجــزء مــن المحصــول قبــل 7ولكونهــا جــزء محــدد مــن كامــل اإلنتــاج

مجــيء ضــامن األعشــار فكــان يــتم تســجيلها إلدخالهــا ضــمن الحســاب كمــا تــدل عبــارة أحمــد الجبــر 

                                                           

 .230ص م،1887/هـ1305رجب  29 ،27نابلس 1
 .160ص م،1845/هـ1261القعدة  وذ 19 ،10نابلس .158ص م،1845/هـ1261شعبان  ،10نابلس 2
 8 ،33نابلس .20ص م،1873/هـ1290شوال  26 ،18نابلس .8ص م،1849/هـ1266 أولجمادى  22 ،12نابلس 3

محرم  28 ،39نابلس .372ص م،1877/هـ1294شوال  18 ،20نابلس .173ص م،1895/هـ1313رجب 
 .135ص ،م1904/هـ1322

 .300ص م،1908/هـ1326القعدة  وذ 30 ،41نابلس 4
 .167ص اإلدارة، عوض، 5
 .8ص م،1849/هـ1266 أولجمادى  22 ،12نابلس 6
فوردر، الحياة،  .135ص م،1904/هـ1322محرم  28 ،39نابلس. 372م، ص1877هـ1294شوال  18، 20نابلس 7

 .م1894/ـه1312صفر  16أوراق خاصة، حماد أبو حمد، عقربا، . 21ص
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ء باألشـخاص والمقـادير ثـم يسـرد قائمـة أسـما" بيـان الـذي صـرفوه أهـالي يتمـا قبـل حضـورنا"المسجلة 

  .1المسحوبة من الحنطة والشعير والعدس والكرسنة من البيدر قبل وصولة

اعتمد ضامن األعشار على مجموعة متعهدين لألعشار بكل قرية تابعين له، مؤلفة مـن وقد        

جـــولجي أو  ُيطلـــق علـــى الواحـــد مـــنهم مخـــاتير العـــائالت أو بعضـــهم، يحّصـــلون لـــه قيمـــة األعشـــار،

حمـد كمـا تـدلل علـى ذلـك عبـارة أ كان يبيع لبعضهم ضمان األعشار بقـريتهم،و  ،2أو متعهد" ورجيق"

  .3"وجوه قرية عقربارية عقربا حنطة لعهدة مختاري و بيان مبيع أعشار ق"الجبر المسجلة 

هــو و  حمــد ســليمان البشــير مــن عورتــا،أفمــثًال قــام ، بصــيغة أخــرى أحيانــاً  األعشــارلت ُحّصــ       

أسعد برهم ها رض يزرعأبتحصيل بقية أعشار لقطعة  ،حمد الجبرأأراضي أودال من  عشارأضامن 

طبـة حنطـة عجـز ) 13(قيمتهـا و  هودلأمن بيتا في أراضي  عقل الراماتي وابن أخيه ذيب أحمد برهم

  . 4ثور بقر منهافأخذ بدًال  لقريبان عن دفعها،ا

التـــــــــي ُفرضـــــــــت ســـــــــنة و  ،5راضـــــــــياألو  األمـــــــــالكضـــــــــريبة الويركـــــــــو علـــــــــى  فـــــــــع الســـــــــكاند       

ريـة كلهـا بدقـة مـن قبـل كانـت ُتسـجل بيـوت القإذ  ،هكلخانـ إصـالحبموجب خـط  )م1839/هـ1255(

مبلـــغ يتفقـــون علـــى تحديـــد الســـكان المكلفـــين بســـاحة القريـــة و  هـــا الـــذين يجتمعـــون مـــعٕامامُ مخاتيرهـــا و 

ن خالل سـندات رسـمية مو  دفعات، وكانت الدولة تحّصلها على عشر الويركو حسب قدرة كل منهم،

  .6مختومة من المختار

                                                           

، أحمد خاصة أوراق .135ص م،1904/ـه1322محرم  28 ،39نابلس. 372م، ص1877هـ1294شوال  18، 20نابلس 1
 .5ص م،1880/هـ1298بيت فوريك،  ،الجبر

تعني صانع األسلحة، وتعني أيضًا العساكر المحلية التي يعمل أفرادها عند أرباب الزعامات والتيمار، مهمتهم : قورجي 2
 .356الخطيب، معجم، ص. ك اإلقطاعيحراسة أمال

 .195عوض، اإلدارة، ص. 15، 5م، ص1880/هـ1298أوراق خاصة، أحمد الجبر، بيت فوريك،  3
م، 1880/هـ1298أوراق خاصة، أحمد الجبر، بيت فوريك، . 118م، ص1892/هـ1310ربيع ثاني  15، 30نابلس 4

 .43ص
 2، 35نابلس .173ص م،1895/هـ1313رجب  8 ،33بلسنا. 372م، ص1895/هـ1313ذو القعدة  14، 31نابلس 5

 .م1889/هـ1307ذو القعدة  25أوراق خاصة، حماد أبو حمد، عقربا، . 127م، ص1898/هـ1316جمادى ثاني 
 .169عوض، اإلدارة، ص .35-33ص والية، الكاتب،التميمي و  .19، ص2الدستور، ج 6
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ســـوم كــان يـــدفع ر حيـــث  الـــدعاوي فـــي المحكمــة،ع الســـكان رســوم تســـجيل حصــر اإلرث و دفــ        

  .1"حملته مصاريف الدعوةمنعت المحكمة المدعي من دعواه و "، الدعوة الطرف الخاسر بالقضية

حيـث  لمـن يقـع عليـه االختيـار، ليـرة) 100(الخدمة العسـكرية ومقـدارها بدل دفع السكان كما        

م تقـوم داخليـة بيـنه اتفاقيـةقـد عقـد سـكان بعـض القـرى و  المجندين من خالل القرعة، اختياركان يتم 

كانـت و  دفعـه لخزينـة الدولـة بـدل الخدمـة العسـكرية الواقعـة علـى أحـدهم،و ، على تقاسم المبلـغ الكبيـر

ــاً ســببًا لخالفــات تصــل للمحكمــة  لمــدعي أن ا.."فــي بيــت فوريــك مــثًال حيــث ورد كمــا حصــل  ،أحيان

ابــو المــرق مــن القريــة علــى الرابطــة التــي  ليــدفعوها بــدًال عــن محمــود ليــرة 100 وموكلينــه دفعــوا مبلــغ

لهم  عجزهم عن دفع البدل كمصدر رزقد استغل آخرون الخدمة العسكرية و مهما يكن فقو  ،2"ربطت

  .3سداد ديونهمول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .359ص م،1918/هـ1337ربيع آخر  13 ،50نابلس .70ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 27 ،18نابلس 1
 .468ص م،1872/هـ1289شوال  25 ،17نابلس .44ص م،1865/هـ1282رجب  7 ،14نابلس 2
 .70ص م،1896/هـ1314ربيع أول  4 ،33نابلس 3
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  .العملة. 7

، وُيطلــق القــرشعــدد مــن الوحــدات النقديــة العثمانيــة واألجنبيــة وفــي مقــدمتها  ســكانالتــداول        

عليــه عــدة تســميات مثــل؛ القــرش األســدي وُســمي كــذلك لوجــود صــورة أســد عليــه، والقــرش التركــي، 

 ،1بـارة) 40(يسـاوي و  ،دراهـم فضـة) 8.5 – 6(َيـِزن مـا بـين و والقرش العثماني، والقرش السـلطاني، 

، 2اوًال بين السكان خالل فترة الدراسة لكافة المعـامالت كـالبيع والشـراء، وحصـر اإلرثوهو األكثر تد

  .3والَمهر والزواج، وحتى لدفع الرشاوي

 بـارة،) 30(رباع قرش أي أوتساوي ثالث  ،4الزلطهراجت أيضًا عمالت ووحدات أخرى مثل؛       

زر محبــوب ويســمى أيضــًا الفنــدقي و  ،الــذهب المجــرأو ُخمــس ذهبــة فندقيــة أو بندقيــة، وراج أيضــًا 

ـــ ،5واألشـــرفي ـــةالنصـــفية و  هوِوحدات ، وُســـمي زر محبـــوب باالســـالمبولي بســـبب اســـتبدال اســـم 6الربعي

لتداولها في مصر، ومن  المصرية، وُتسمى 8كما تداول السكان البارة. 7القسطنطينية بإسم اسالمبول

                                                           

الحجة  وذ 26 ،35نابلس. 300ص م،1878/هـ1295رمضان  15 ،21نابلس .40ص م،1799/هـ1314 ،6نابلس 1
بيتا،  ي،العديلحمدان  أوراق خاصة، .226ص النقود، المبيض،. 337العارف، المفصل، ص .254ص م،1898/هـ1316
 .م1872/هـ1289جمادى اخر  3أوراق خاصة، حسين أبو شهاب، عقربا،  .م1845/هـ1262محرم 

أوراق خاصة، حماد أبو  .8ص م،1873/هـ1290شوال  11 ،18نابلس .92ص م،1861/هـ1278محرم  18 ،أ13نابلس 2
 .م1892/هـ1310صفر  25عقربا،  حمد،

 .10م، ص1865/هـ1282جمادى أول  27، 14نابلس .112م، ص1890/هـ1308رجب  16أ، 29نابلس 3
. بارة) 30(وتعادل ) م1691/هـ1102 –م 1687/هـ1099(عملة أصلها بولوني، ضربها السلطان سليمان الثاني : الزلطه 4

 .232المبيض، النقود، ص

 –م 1823/هـ1239أوراق خاصه، دار خاطر، . 232المبيض، النقود، ص. 27م، ص1798/هـ1213، 6نابلس 5
 .338العارف، المفصل، ص. م1833/هـ1249أوراق خاصة، حمدان العديلي، بيتا، . م، عقربا1871/هـ1288

د، المبيض، النقو . فضة سلطانية) 40(نقد ذهبي ُضرب زمن محمد الفاتح ويساوي : الفندقي واألشرفي وزر محبوب 6
 .224ص

المبيض، النقود، . 367م، ص1798/هـ1213، غرة رجب 6نابلس. 363م، ص1801/هـ1216جمادى أول  9، 6نابلس 7
 .232ص

 .225المبيض، النقود، ص. أصغر وحدات النقد العثمانية وأصل الكلمة فارسية تعني قطعة أو جزء: البارة 8
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 يــالر و السـلطاني، ـاليـر الا تـداولوا كمـ ،1ومن هنا يطلق المحليون لفظـة مصـاري علـى النقـود عمومـاً 

  .3الفرنساوي وكان ُيطلق عليه محليًا شوشه ـاليوالر  ،2العامود وكان ُيطلق عليه أبو عامود

الــذهب الخيــري الكبيــر وســمي بالخيريــة أو المحموديــة نســبة إلــى الســلطان  تــداول الســكان أيضــاً      

وكان يتم التمييز بين خيري قـديم وخيـري  ،)م1808/هـ1223(محمود الثاني الذي تولى الحكم سنة 

والبشـلك  ،7واألكلـك ، والـدرهم،6"فلنـك"، والفرنـك ولفظـه السـكان 5الفضـة المصـريةكما تـداولوا  .4جديد

كانـت و  ،فضـة%) 10(كـان ُيطلـى و  ،محمودية مغشوشـة يسـاوي قرشـان ونصـف والبشلك وهو عملة

، وهــي عملــة محموديــة 9شــراويةوالمتليــك ويطلــق عليهــا الع. 8)م1810/هـــ1225(أول صــكته حــوالي 

  .10فضة قيمته عشرة بارات%) 10(مغشوشة ُضربت من النحاس ُيطلى 

تلـك التـي ُضـربت زمـن  ُيقصـد بهـاالليـرة المجيديـة، و  أيضـاً  شـتهرتراجـت وأومن العمالت التي      

 عســـمليعثملـــي أو و ، الليرة العثمانيـــةبـــ وتســـمى أيضـــاً ، 11)م1839/هــــ1255(الســـلطان عبـــد المجيـــد 

                                                           

أوراق خاصه، . 254م، ص1898/هـ1316و الحجة ذ 26، 35نابلس. 367م، ص1798/هـ1213، غرة رجب 6نابلس 1
أوراق خاصة، حسين أبو شهاب، عقربا، أخر شوال . م1860/هـ1277سالمه اليونس، عقربا، جمادى اول 

 . 336العارف، المفصل، ص. م1881/هـ1299
ق أورا. م1860/هـ1277أوراق خاصه، سالمه اليونس، رجب . 21م، ص1865/هـ1282جمادى ثاني  7، 14نابلس 2

 .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240خاصه، دار خاطر، عقربا، 
 .م1860/هـ1277أوراق خاصه، سالمه اليونس، عقربا، جمادى اول . 367م، ص1798/هـ1213، غرة رجب 6نابلس 3
أوراق . م1860/هـ1277أوراق خاصه، سالمه اليونس، عقربا، رجب . 359م، ص1837/هـ1253، ذو الحجة 9نابس 4

 .239المبيض، النقود، ص. م1849/هـ1266العديلي، بيتا، جمادى أول خاصة، حمدان 
 .9م، ص1830/هـ1246، أواخر ذو القعدة 9نابلس. 359م، ص1837/هـ1253، ذو الحجة 8نابلس 5
 .م1862/هـ1279أوراق خاصه، سالمه اليونس، عقربا، . 105م، ص1861/هـ1278ربيع ثاني  5أ، 13نابلس 6
، 17نابلس. 204م، ص1862/هـ1279أ، غرة ربيع ثاني 13نابلس. 338م، ص1872/ـه1289صفر  14، 17نابلس 7

 .260العورة، تاريخ، ص. 58م، ص1870/هـ1287ذو القعدة  18
. 1889/هـ1307ذو القعدة  25أوراق خاصة، حماد أبو حمد، عقربا،  .182ص م،1881/هـ1299شوال  8 ،23نابلس 8

 .240ص النقود، المبيض،. 340-339العارف، المفصل، ص .175ص تاريخ، العورة،
 – م1824/هـ1240عقربا،  دار خاطر، أوراق خاصه، .284ص م،1859/هـ1276 أولربيع  11 ،12نابلس 9

 .97ص والية، الكاتب،التميمي و  .م1871/هـ1288
 .340-339العارف، المفصل، ص .77ص م،1860/هـ1277القعدة  وذ 5 ،أ13نابلس 10
 .250ص النقود، المبيض، .339ص المفصل، العارف، .389ص م،1869/هـ1286جمادى ثاني  26 ،15نابلس 11
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ــــــيويُ  ــــــك الت ــــــار  قصــــــد بهــــــا تل ــــــذهب عي ــــــز خــــــان ) 8.544(ُصــــــكت مــــــن ال ــــــد العزي غــــــم زمــــــن عب

  . 1وأستمرت بالتداول زمن عبد الحميد قرش،) 100(وهي من فئة  ،)م1861/هـ1277(

الـــوزري وهـــي مـــن العملـــة المحموديـــة ، و فرنســـاوية، والليـــرة االنكليزيـــةكـــذلك الليـــرة ال راجكمـــا         

، وُضــرب األخيــر 2المجيــدي األبــيض ـاليــوالقمــري أو القمــر، والر . شالمغشوشــة وتســاوي خمســة قــرو 

ومـن العمـالت أيضـًا الحميـدي والـذي  ،3من الفضة الخالصة، ووحداته نصـف مجيـدي وربـع مجيـدي

ُضــــرب كمــــا ُيعتقــــد زمــــن عبــــد الحميــــد قياســــًا علــــى عــــادة الســــالطين العثمــــانيين بتســــمية العمــــالت 

عمـالت العثمانيــة فـي ثــالث مواقـع؛ دمشــق أو حلـب، ومصــر، ومهمـا يكــن فقـد ُضــربت ال .4بأسـمائهم

  . 5)م1876/هـ1293(واستانبول، كما جرت محاوالت لضربها في القدس سنة 

  

  المنطقة، العمالت التي راجت في )8(جدول رقم 
  مالحظات  العملة  الرقم

مــن القــرش وتســمى  1/40أصــغر وحــدة نقــد تركيــة وتعــادل   باره أو مصرية  1
  ها في مصرمصرية لتداول

بــــاره، ُضــــربت بعهــــد  30تســــاوي ثــــالث أربــــاع القــــرش، أي   زلطه  2
  سليمان الثاني، وهي عملة بولونية أصلها زلوتي

باره، سمي كـذلك  40ساد في عهد سليمان القانوني، يساوي   القرش األسدي  3
دراهــــم  6لوجــــود صــــورة األســــد علــــى أحــــد الــــوجهين، ويــــزن 

  فضية
فضة  40عمله ذهبية ُضربت في عهد محمد الفاتح، يساوي زر محبوب أو األشرفي أو   4

                                                           

 .38ص م،1865/هـ1282جمادى ثاني  27 ،14نابلس .273ص م،1867/هـ1284جمادى ثاني  16 ،14نابلس 1
أوراق  .389ص م،1869/هـ1286جمادى ثاني  26 ،15نابلس .311ص م،1859/هـ1276شعبان  19 ،12نابلس 2

 .م1871/ـه1288 –م 1824/هـ1240عقربا،  دار خاطر، أوراق خاصه، .م1860/هـ1277رجب  س،اليونسالمه  خاصه،
 صفر 13بيتا،  العديلي،حمدان  أوراق خاصة،. م1884/هـ1302صفر  27أوراق خاصة، حماد أبو حمد، عقربا، 

 .339ص المفصل، العارف، .م1864/هـ1281
 .242ص النقود، المبيض،. ، عقربام1892/هـ1310صفر  25أوراق خاصة، حماد أبو حمد،  3
 .254 ،251ص المبيض،النقود،.58ص م،1870/هـ1287القعدة  وذ 18 ،17نابلس 4
 .241، 227، 221ص النقود، المبيض، 5
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  سليمانية  لفندقيا
فضـة، فـي عهـد مصـطفى % 10ُضرب مـن النحـاس وُطلـي   َبشَلك  5

م، ثــم فــي عهــد محمــود الثــاني، كــان 1807/هـــ1222الرابــع 
  قرش 2.5قروش وانخفض إلى  5يساوي 

ي عملـــــــــــه ذهبيـــــــــــة، ُضـــــــــــربت فـــــــــــي عهـــــــــــد محمـــــــــــود الثـــــــــــان  خيرية أو محمودية  6
  قرش تركي 21-15م، تساوي 1808/هـ1223

ُضـربت فــي عهـد محمــود الثـاني، ُســميت مغشوشـة ألنهــا مــن   المتليك أو عشراوية  7
بــــــارات  10فضــــــه، كــــــان يســــــاوي % 10النحــــــاس المطلــــــي 

  بارات 6وانخفض الى 
قـروش، ُطلـي بنسـبة  5ُضرب بعهد محمـود الثـاني، ويسـاوي   الوزري  8

  قليلة من الفضة
متالــك أو  4ب بعهـد محمــود الثـاني مـن الفضــة، يسـاوي ُضـر   القرش  9

  باره 40
  قروش 5ُضربت بعهد محمود الثاني، يساوي   القمري  10
ــــد المجيــــد   مجيدي  11 م مــــن الفضــــة 1839/هـــــ1255ُضــــرب بعهــــد عب

  قرش 20الخالصة، يساوي 
12  

  ريـال
قــرش،  100ُضــرب بعهــد عبــد المجيــد، مــن الــذهب ويســاوي 

د عبـد المجيـد بـن عبـد المجيـد خـان، ُضـرب بعهـ ـالريوهناك 
  قرش فضه 25 – 20تساوي 

  أجنبية، وزنه ضعف زر المحبوب   الذهب المجر   13
  قرش عادي 133 – 100ُصكت من الذهب، تساوي   ليره عثماني  14
 1/40م، يسـاوي 1547/هــ954تعامل به السكان منذ العـام   درهم فضه  15

  من األشرفي الذهبي
  قروش 5هد محمود الثاني، يساوي ُضربت بع  األكلك  16
    فرنك فرنسي  17
  من الذهب  الليرة الفرنسية  18
  من الذهب  الليرة االنجليزية   19
    فرنساوي ريـال  20
وهـــو نفســـه زر محبـــوب، وُســـمي كـــذلك بســـبب اســـتبدال اســـم   اسالمبولي  21
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  القسطنطينية بأسم اسالمبول
ًا علـــى عـــادة الســـالطين ُيعتقـــد أنهـــا نســـبة لعبـــد الحميـــد قياســـ  حميدي  22

  بتسمية العمالت بأسمائهم

  .256 – 224المبيض، النقود، ص. 341 – 336العارف، المفصل، ص: المصدر

اختفـت الحقــًا بعـض العمــالت مـن التــداول، فمـثًال اختفــت الزلطـة ولــم يـرد لهــا ِذكـر بالمصــادر       

، وبــدأ يظهــر الفرنــك فــي 2نســي بــذات الســنةالفر  ـاليــ، كمــا اختفــى الر 1)م1798/هـــ1213(بعــد العــام 

 ـاليــوهــو مســاوي للر " الفرنــك الجديــد"العقــد الســابع مــن القــرن التاســع عشــر المــيالدي كمــا تــدل لفظــة 

، 4وُيالحظ أن أكثر العمالت األجنبية تداوًال بين سكان المنطقـة هـي العملـة الفرنسـية .3بالقيمة تقريباً 

ا تعكـس حجـم ومـدى النشـاط األجنبـي منـذ النصـف الثـاني مـن ومهما يكن فإن العمالت األجنبيـة هنـ

  .القرن التاسع عشر في أراضي الدولة العثمانية

 لـم يمنـع ذلـك فإن، 5راج تداول القرش بالدرجة األولى في المعامالت المالية بأنواعهافي حين       

ة العبــد ثالثمائــة لــه بذمــ"، فمــثًال 6اســتخدام عمــالت أخــرى أو اإلشــارة ألســعارها بالنســبة للقــرش يمنــع

بــثمن قــدرة و بيانــه ســتة "، أو 7"ولــه أيضــًا ليرتــان فرنســاويتان.. قــرش وســت وعشــرين قــرش ونصــف

  .8"7والوزري  23.5والمجيدي  27والعامود  100آالف وخمسماية قرش سعر الليرة الفرنساوية 

                                                           

 .27ص م،1798/هـ1213 ،6نابلس 1
 .367ص م،1798/هـ1213غرة رجب  ،6نابلس 2
 .120ص م،1861/هـ1278جمادى أول  26 ،أ13نابلس .105ص م،1861/هـ1278ربيع ثاني  5 ،أ13نابلس 3
جمادى  7 ،أ13نابلس .311ص م،1859/هـ1276شعبان  19 ،12نابلس .367ص م،1798/هـ1213رجب  1 ،6نابلس 4

 .346ص م،1888/هـ1306صفر  17 ،27نابلس .38ص م،1865/هـ1282ثاني 
 21 ،28نابلس .129ص م،1887/هـ1305محرم  26 ،27نابلس .5ص م،1884/هـ1302رجب  12 ،أ26نابلس 5

 ،27/4بلدية .277ص م،1895/هـ1313ربيع ثاني  24 ،31نابلس .50ص م،1888/هـ1306جمادى ثاني 
 .157ص م،1906/هـ1324

جمادى  3أوراق خاصة، حسين أبو شهاب، عقربا،  .م1879/هـ1297ربيع أول  25عقربا،  حماد ابو حمد، أوراق خاصة، 6
 .م1872/هـ1289اخر 

 .م1863/هـ1280ان شعبعقربا،  اليونس،سالمه  أوراق خاصه، .254ص م،1898/هـ1316حجة ال وذ 26 ،35نابلس 7
 .م1863/هـ1280ان شعبعقربا،  اليونس،سالمه  خاصه،أوراق  .21ص م،1865/هـ1282جمادى ثاني  7 ،14نابلس 8
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قيمتهـا، فكـان ُيشـار تم التفريق بين ثالث أصناف من العمالت العثمانية فـي المعـامالت وفقـًا ل      

وِشـرك، وُسـميت  عملة غير مغشوشة، أو عملـة وسـطا،الوهي  ى كونها صاغ الخزينة فيقال شنتانإل

عشـرة ليـرات "وكان يتم تحديد العملة ونوعهـا بدقـة،  .1كذلك ألنها ُخلطت بالنحاس أو ُطليت بالفضة

مرجعيــة الماليــة ا ُأشــير دومــًا إلــى ال، كمــ2"عثمليــات وخمســون ريــاًال فرانســيًا عــامود قــديمًا ِبكــرًا عينــاً 

، أو 4"العملــة الســالكه"، أو 3"عملــة البنــدر"، أو "العملــة الدارجــة بمدينــة نــابلس: "فكــان ُيقــال للمنطقــة

  .5"الجارية بين الفالحين"

ختالف قيمتهــا فكــان ُيــذكر المبلــغ بقيمــة الصــاغ والِشــرك، إرافــق تــداول العملــة عــدة مشــكالت كــ     

لســـيد ســـليمان العمـــد مبلـــغ ســـبعمائة قـــرش وتســـعون قـــرش عملـــة نـــابلس صـــاغ الخزينـــة ثبـــت ل"فمـــثًال 

، ويعـود اخـتالف القيمـة إلـى وزن ومقـدار الـذهب 6"]ِشـرك[ ستمائة قرش واربـع وثمـانون قـرش] عنهم[

كما تعرض وجه العمالت للمسح األمر الذي حدا ببعض التجار . 7والفضة التي ُتضرب منها العملة

لواء نابلس مما استدعى بلدية نابلس إصدار قرار بإجبار التجار علـى قبولهـا التجار عدم قبولها في 

  .8لحين وصول أمر من الدولة بشأن الموضوع

بقلولة فخار "خبأ بعض المحليين أموالهم بأماكن ال يتوقعون أن تصل إليها أيدي اآلخرين في       

عـدام األمـن، وتنُقـل السـكان للرعـي ، ودفنوهـا فـي األرض، لربمـا بسـبب ان9"داخل الحطب في السقيفة

                                                           

 11 ،14لسناب .105ص م،1861/هـ1278ربيع ثاني  5 ،أ13نابلس .90ص م،1861/هـ1278محرم  7 ،أ13نابلس 1
 .240ص النقود، المبيض، .275ص م،1867/هـ1284رجب 

 .378ص م،1870/هـ1287شعبان  9 ،16نابلس 2
 أوراق خاصة، .317ص م،1867/هـ1284القعدة  وذ 29 ،14نابلس .275ص م،1867/هـ1284رجب  11 ،14نابلس 3

. م1881/هـ1299قربا، اخر شوال أوراق خاصة، حسين أبو شهاب، ع .م1876/هـ1293صفر  21بيتا،  حمدان العديلي،
 .م1883/هـ1301ربيع أول  17أوراق خاصة، عبد الرحمن الخاطر، عقربا، 

 .م1871/هـ1288 – م1824/هـ1240عقربا،  دار خاطر، أوراق خاصه، 4
 .م1846/هـ1263بيتا،  لعديلي،احمدان  أوراق خاصة، 5
 .268ص م،1867/هـ1284جمادى أول  27 ،14نابلس 6
 .239 ،232ص النقود، المبيض، 7
 .102ص م،1907/هـ1325 ،27/5بلدية 8
 .58ص م،1870/هـ1287القعدة  وذ 18 ،17نابلس 9
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، فقــد تعامــل بعضــهم مــع 2، فــي حــين أن بعضــهم اشــترى بهــا األســلحة وزينــوا بهــا نســاءهم1والحصــاد

  .3البنك الزراعي خصوصًا فيما يتعلق بالتسليف مقابل رهن األرض

  

 

  

                                                           

ق وراأ .31ص م،1865/هـ1282جمادى ثاني  20 ،14نابلس .73ص م،1863/هـ1280القعدة  وذ 9 ،ب13نابلس 1
 .6ص م،1880/هـ1298بيت فوريك،  ،، احمد الجبرخاصة

 .240ص النقود، المبيض، .216 -  215ص الثاني لبالد الشام،المؤتمر  النمو، شولش، 2
 .116ص م،1913/هـ1332الحجة  وذ 30 ،47نابلس 3
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  .العائالت. 1

ُقسمت القرى في المنطقة إلى محالت ومفردهـا محلـة وتعنـي الحـارة، وكانـت تسـكن كـل حـارة        

، 1لــدم أو النســب وتســمى بإســمهاحمولــة وعائالتهــا المتفرعــة عنهــا أو عــائالت أخــرى تجمعهــا قرابــة ا

  -:وقد ُوجد في المنطقة الحموالت والعائالت واأللقاب التالية

 .3حج محمد، وابو عليه، والنعسان، و 2الحسين: المغير 

 .6، ودار يوسف، ودار جبر5، والزينب4الخاروف، وشاهين، وسرحان أو أبو سرحان: أودله

وعبد الهادي، والهنـدي، وتفرعوا إلى إسعيد المفلح، ، 7العديلي وهم من بني شمسة في بيتا: أوصرين

 .8عمروالهندي، ومحمود اإل

تكونـــت مـــن قســـمين همـــا الـــدير الفوقـــاني والـــدير التحتـــاني، حمولـــة بنـــي شمســـة ســـكنوا الـــدير : بيتـــا 

 ، والعــديلي، ومــن العــديلي11، والحديــدون10، ومــنهم حمولــة بنــي مفلــح والتــي منهــا العثمــان9الفوقــاني

                                                           

با، غرة ربيع أول أوراق خاصة، عبد الرحمن الخاطر، عقر  .377ص م،1872/هـ1289صفر  14 ،17نابلس 1
 .م1884/هـ1302

 .101ص م،1911/هـ1330صفر  16 ،44نابلس 2
 .290،ص 4ج تاريخ، النمر، 3
 .60ص م،1860/هـ1277رجب  12 ،أ13نابلس .309ص م،1859/هـ1276شعبان  19 ،12نابلس 4
 .138ص م،1878/هـ1295شوال  12 ،21نابلس 5
 .289ص ،4ج تاريخ، النمر، 6
 .337ص م،1872/هـ1289صفر  14 ،17نابلس .203ص م،1862/هـ1279اني ربيع ث 7 ،أ13نابلس 7
حمد سعيد مفلح أنايف  مقابلة شخصية، .م1915/هـ1334صفر  2أوصرين،  حجة بيع بئر ماء، ،مبعثرة أوراق خاصة، 8

 .م19/5/2014 أوصرين، سنة، 85 العديلي،
 العديلي، حمدان أوراق خاصة، .235ص م،1887/هـ1305رجب  15 ،27نابلس .7ص م،1846/هـ1263 ،11نابلس 9

 .م1873/هـ1290بيتا، 
 11 ،48نابلس .151ص م،1889/هـ1307محرم  25 ،28نابلس .185ص م،1874/هـ1291الحجة  وذ 9 ،19نابلس 10

 .131ص م،1915/هـ1334رجب 
 .151ص م،1894/هـ1312ول أربيع  18 ،31نابلس .210ص م،1871/هـ1288ربيع اخر  29 ،17نابلس 11
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 ،3الحامـدوالحمـاد و  األحمـدمـن بنـي شمسـة أيضـًا و . 2مـن النصـر العـرميطو النصـر ، و 1ٕاعمرنصار و 

ومـنهم  ،6هو لقـب محمـد خضـر الرامـاتيوالزهراوي و  ،5المحرزو  ،4منهم المنديلوالراماتي و  ،3الحامدو 

ن الرامــاتي مــو  دار الحــاج عيســى،دار حِمــد و مــن هــؤالء دار أســعد البــرهم و ومــنهم أيضــًا دار داوود و 

دار  أيضــاً  ومــن بنــي شمســة. ار الجــاغوب ودار خضـر ودار خليــلأيضـًا دار عبــد اهللا ومــن هــؤالء د

 ،8دار ابــو مــازنوحمولــة دار ديــاب و ، 7دار حمــاد الحامــد الجبــربلــوط ومــنهم دار إســليم ودار ســالم و 

  .9عويضةي والتايه ومطر و بو مازن دار صالح المرعأومن دار 

                                                           

 21 ،19نابلس .210ص م،1871/هـ1288ربيع اخر  29 ،17نابلس .335ص م،1870/هـ1287رجب  16 ،16ابلسن 1
ربيع ثاني  27 ،أ29نابلس .151ص م،1889/هـ1307محرم  25 ،28نابلس .63ص م،1874/هـ1291رمضان  21

 فلكلور، ب،الجاغو  .م1849/هـ1266دى أول جمابيتا،  العديلي،أوراق خاصة، حمدان  .254ص م،1891/هـ1309
 .42-39ص

 5 ،20نابلس .194ص م،1892/هـ1310شعبان  21 ،30نابلس .53ص م،1863/هـ1280ربيع ثاني  12 ،أ13نابلس 2
بيتا،  ي،العديلحمدان  أوراق خاصة، .25ص م،1878/هـ1295صفر  21 ،21نابلس .27ص م،1875/هـ1292رجب 
 .م1845/هـ1262محرم 

 ،19نابلس .28ص م،1863/هـ1280رجب  11 ،ب13نابلس .25ص م،1863/هـ1280غاية جمادى اول  ،ب13نابلس 3
 .م1865/هـ1282 شعبان 23بيتا،  العديلي،حمدان  أوراق خاصة، .108ص م،1874/هـ1291القعدة  وذ 15 ،19نابلس

 29 ،17نابلس .203ص م،1862/هـ1279ربيع ثاني  7 ،أ13نابلس .254ص م،1858/هـ1275شوال  22 ،12نابلس 4
شعبان  21 ،30نابلس. 269ص م،1891/هـ1309جمادى اول  15 ،أ29نابلس .210ص م،1871/هـ1288ربيع اخر 

دى جمابيتا،  العديلي،أوراق خاصة، حمدان  .98ص م،1895هـ1313شعبان  22 ،32نابلس .194ص م،1892/هـ1310
 .م1849/هـ1266أول 

 أوراق خاصة، .255ص م،1912/هـ1331شعبان  8 ،45نابلس .336ص م،1905/هـ1323صفر  18 ،39نابلس 5
 .م1878/هـ1295 بيتا، صفر العديلي،مصطفى 

 .378ص م،1870/هـ1287شعبان  9 ،16نابلس .47ص م،1863/هـ1280ربيع ثاني  12 ،ب13نابلس 6
أوراق خاصة، حماد أبو حمد، عقربا، رجب  .م1856/هـ1273رمضان  1بيتا،  العديلي،حمدان  أوراق خاصة، 7

 .42-39ص كلور،فل الجاغوب،. م1878/هـ1296
 ،47نابلس .254ص م،1891/هـ1309ربيع ثاني  27 ،أ29نابلس .164ص م،1891/هـ1309محرم  10 ،أ29نابلس 8

  .بيتا ،م1871/هـ1288رمضان 29بيتا،  العديلي،حمدان  أوراق خاصة، .115ص م،1913/هـ1332الحجة  وذ 30
 .42-39ص فلكلور، الجاغوب، 9
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 ،3عيسـىو  ،2العاشـورو ، 1بـو حسـنأهم في بيتا أيضًا حمولة الدويكات ومن ُوجد بالدير الفوقاني      

حمـد أوالعصفور وهو لقب محمـد  ،6سالمهو  جبر،و  سعادة،و  القطّني،و  ،5هحادوش ،4الفرحو  ،3عيسىو 

  .8وصيام األحمدمنهم دار معال و  حمولةكما ُوجد أيضًا بالدير الفوقاني . 7حمد يعقوب العاشورأ

وٕابــدير ومعــالي  ،11غــانمالو  ،10مــنهم خضــيرو  ،9وردت حمولــة اليمــق مــن ســكان الــدير التحتــاني     

مــنهم و  ا فقــد وردت حمولــة الُشــرف ،13فيمــا كــان لعائلــة البــوز حــارة ُعرفــت بحــارة البــوز ،12األقطــشو 

الحمايــل  حمولــةو . 17الخطيــبوٕاســليم ومنصــور والزرقــا و  ،16نصــر اهللاو  ،15النصــارو  ،14عائلــة الســيد

  .18الحاج طاهربو حمدان والصيام و أو  ومنها الشويخ،

                                                           

 .269ص م،1893/هـ1311محرم  26 ،30نابلس. 312ص م،1893/هـ1311ربيع اول  17 ،30نابلس 1

 .43ص م،1897/هـ1315جمادى ثاني  12 ،34نابلس 2

 .18ص م،1878/هـ1295غرة محرم  ، 21نابلس .329ص م،1875/هـ1292ربيع اخر  8 ،19نابلس 3

 .م1869/هـ1286بيتا، شوال  العديلي،حمدان  أوراق خاصة، .8ص م،1873/هـ1290شوال  6 ،18نابلس 4

 أوراق خاصة، .66ص م،1865/هـ1282شعبان  10 ،14نابلس .141ص م،1861/هـ1278شعبان  5 ،أ13نابلس 5
 .م1865/هـ1282 شعبان 23بيتا،  العديلي،دان حم

 .م1854/هـ1271محرم  23بيتا،  العديلي،حمدان  أوراق خاصة، .9ص م،1897/هـ1315ربيع ثاني  18 ،34نابلس 6
 .224م، ص1904/هـ1322جمادى ثانية  12، 39نابلس .25ص م،1863/هـ1280ادى ثاني غاية جم ،ب13نابلس 7
 أوراق خاصة، .88ص م،1903/هـ1321القعدة  وذ 3 ،39نابلس .81ص م،1893/هـ1311الحجة  وغاية ذ ،31نابلس 8

 .م1854/هـ1271صفر  15بيتا،  العديلي،حمدان 
 .236ص م،1887/هـ1305رجب  12 ،27نابلس .7ص م،1846/هـ1263 ،11نابلس 9

 .144م، ص1904/هـ1322صفر  30، 39نابلس .19ص م،1865/هـ1282جمادى ثاني  10 ،14نابلس 10
رجب   19بيتا،  العديلي،مصطفى  أوراق خاصة، .219ص م،1878/هـ1295القعدة  وذ 22 ،21نابلس 11

 .م1881/هـ1299
 .42-39الجاغوب، فلكلور، ص 12

 .43ص م،1896/هـ1314ربيع ثاني  4 ،33نابلس .19ص م،1865/هـ1282جمادى ثاني  10 ،14نابلس 13

 6 ،28نابلس .140ص م،1878هـ1295شوال  26 ،21نابلس .309ص م،1859/هـ1276شعبان  19 ،12نابلس 14
 .م1849/هـ1266دى أول جمابيتا،  العديلي،أوراق خاصة، حمدان  .98ص م،1888/هـ1306شعبان 

 .311ص م،1911/هـ1330ربيع ثاني  30 ،44نابلس .242ص م،1871/هـ1288غرة شعبان  ،17نابلس 15
 .م1869/هـ1286بيتا، شوال  العديلي،حمدان  أوراق خاصة، .43ص م،1881/هـ1299ربيع ثاني  21 ،23نابلس 16
 .42-39الجاغوب، فلكلور، ص 17

بيتا،  لي،العديحمدان  اق خاصة،أور . 42-39الجاغوب، فلكلور، ص .65ص م،1890/هـ1308رجب  7 ،أ29نابلس 18
 .م1871/هـ1288رمضان 29
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 ،2بــو جوخــةوأ الفــار،و  ،1الجبــاليو  ،الجيعــان: مثــلأيضــًا ألقــاب كثيــرة تــا عــائالت و ُوِجــد فــي بي       

بـــو أالشـــبوط أو  ،5خـــويرةو  ،هبـــو حلـــو وأ ،4بـــو زيتـــونوأ ،هبـــو عايشـــوأ الخرســـا،و  العقـــد،و  ،3بـــو الـــردحوأ

 الفضــــا،و  ،9الطحطــــاحو  طــــافش،و  ،الغــــبنو  ،8عبــــد النبــــيو  بــــو شــــيخة،وأ ،7هبــــو عصــــيدوأ ،6الشــــبوط

ـــدة،و  ،10الشـــماو  ة،عـــودو القاســـم، و   بـــو عـــريش،وأ حلـــوم،و  ،11الحمـــدو  طنجـــرة،و  القـــزق،و  حســـن،و  العب

  .14، والقمر، والفرطع، وأبو البصل، والبهلول13وأبو عابود، وأبو زعتر ،12النوبانيو  العليان،و 

                                                           

 .284ص م،1859/هـ1276ربيع اول  ،12نابلس .242ص م،1836/هـ1252القعدة  وذ 11 ،9نابلس 1
 17 ،16نابلس .269ص م،1893/هـ1311محرم  26 ،30نابلس .269ص م،1893/هـ1311محرم  26 ،30نابلس 2

 .م1873/هـ1290شوال  25 بيتا، ي،العديل حمدان أوراق خاصة، .321ص م،1870/هـ1287جمادى ثاني 
 .15ص م،1897/هـ1315جمادى اول  2 ،34نابلس .316ص م،1871/هـ1288محرم  15 ،17نابلس 3
 .309ص م،1886/هـ1304جمادى ثاني  8 أ،26نابلس .205ص م،1876/هـ1293ول أغرة جمادى  ،20نابلس 4

أوراق  .117ص م،1898/هـ1316 أولى جماد 15صفر، 5 ،35نابلس .233ص م،1900هـ1318شعبان  3 ،36نابلس
 .م1878/هـ1295ربيع ثاني  بيتا، العديلي،مصطفى  خاصة،

 .36ص م،1894/هـ1312شعبان  4 ،32نابلس .696ص م،1873/هـ1290رجب  15 ،17/4نابلس 5
 .59ص م،1874/هـ1291رمضان  4 ،19نابلس. 66م، ص1870/هـ1287القعدة  ذو 28، 17نابلس 6
 حمدان أوراق خاصة، .25ص م،1878/هـ1295صفر  21 ،21نابلس .332ص م،1910/هـ1328رجب  3 أ،42نابلس 7

 .م1871/هـ1288 ذي الحجة 21 بيتا، العديلي، حمدان
 أوراق خاصة، .232ص م،1912/هـ1331رجب  23 ،45نابلس .12ص م،1859/هـ1276ربيع ثاني  20 أ،13نابلس 8

 .م1871/هـ1288رمضان 29 بيتا، حمدان العديلي،
 م،1860/هـ1277رجب  14 أ،13نابلس. 307، 242ص م،1871/هـ1288ذي الحجة  25غرة شعبان،  ،17نابلس 9

 .27ص
 .151ص م،1889/هـ1307محرم  25 ،28نابلس .74، 27ص م،1875/هـ1292شعبان  27رجب،  5 ،20نابلس 10

 .م1871/هـ1288رمضان 29 بيتا، حمدان العديلي، أوراق خاصة،
 ذي القعدة 2جمادى أول،  21صفر،  21 ،21نابلس .66م، ص1870/هـ1287القعدة  ذو 28، 17نابلس 11

 .149، 72، 25ص م،1878/هـ1295

جمادى اول  8 أ،26نابلس .385، 193ص م،1881/هـ1299جمادى اول  25القعدة،  ذو 6 ،23نابلس 12
 م،1901/هـ1319شعبان  27 ،37نابلس .178ص م،1891/هـ1309صفر  8 أ،29نابلس .292ص م،1886/هـ1304

 .52ص
أوراق .276ص م،1918/هـ1337ربيع ثاني  14 ،50نابلس .65ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 25 ،18نابلس 13

 .م1849/هـ1266جمادى أول  بيتا، خاصة، حمدان العديلي،
صفر  21م، 1864/هـ1281شعبان  7 م،1848/هـ1265الحجة  وذ بيتا، ،العديلين أوراق خاصة،حمدا 14

 .م1876/هـ1293
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، ومنها أيضًا دار عيسـى ومـنهم إسـعيد ومـن هـؤالء 1الدويكات ومنها سليمان ونصر وموسى: بالطه

كمـا  ،ن لقب أطلق على حسن محمود عبـد النبـي وأصـله مـن بيتـا وسـكن فـي بالطـةالجيعان والجيعا

  .2ُوجد فيها األسمر، وسلمان، وعبد اهللا

ـــت دجـــن حـــج محمـــد ومـــنهم كنعـــان ومصـــطفى، وأبـــو العســـل، ، و 3الكنيعـــان، وموســـى، والشـــقيح: بي

، 7واألســــعد ،6، والجنيديــــة أو الجنديــــة، واألحمــــد5، وأبــــو عيســــى، والعبيســــي4وســــعادة، وأبــــو حنــــيش

 عـودة،و  ،10شـناعةو  عماوي،و  ،األسمرو  ،9بو غنيموأ بو ثابت،وأ بو جيش،وأ بو حميد،وأ ،8والسالمة

 ،عبــد الجليــل حــج محمــدو  ،بــو شــبليوأ الموســى،و  ،المالــكو  ،بــو حلــوانوأ رزق،و  الحنينــي،و  عــودة،و 

 .11حامدو 

                                                           

 ،17نابلس .261ص م،1869/هـ1286محرم  8 ،15نابلس .272ص م،1867/هـ1284غرة جمادى ثاني  ،14سنابل 1
شعبان  7 ،23نابلس .329ص م،1875/هـ1292ربيع اخر  8 ،19نابلس .299ص م،1871هـ1288شوال  28

 .131ص م،1881/هـ1299
 تاريخ، النمر، .338ص م،1880/هـ1298الحجة  وذ 29 ،22نابلس .280ص م،1869/هـ1286صفر  22 ،15نابلس 2
 النمر، .280ص م،1869/هـ1286صفر  22 ،15نابلس .36ص م،1894/هـ1312شعبان  4 ،32نابلس .283ص ،4ج

 .283ص ،4ج تاريخ،
 أ،13نابلس .5ص م،1863/هـ1280جمادى اول  23 ب،13نابلس .246ص م،1858/هـ1275شوال  11 ،12نابلس 3

 .215ص م،1878/هـ1296صفر  20 ،21ابلسن .260ص م،1863/هـ1280غرة ربيع اول 
 .310ص م،1867/هـ1284القعدة  وذ 18 ،14نابلس .146ص م،1864/هـ1281ول أربيع  21 ب،13نابلس 4

جمادى  13 ،39نابلس .214ص م،1883/هـ1301شوال  25 ،25نابلس .272ص م،1869/هـ1286محرم  4 ،15نابلس
 .208ص م،1904/هـ1322اول 

 .124ص م،1878/هـ1295شعبان  25 ،21نابلس .294ص م،1871/هـ1288ة الحج وذ 1 ،17نابلس 5
 .148ص م،1868/هـ1285جمادى ثاني  28 ،15نابلس .133ص م،1864/هـ1281صفر  29 ب،13نابلس 6

  .215ص م،1878/هـ1296صفر  20 ،21نابلس .119ص م،1878/هـ1295شعبان  25 ،21نابلس
 17 أ،42نابلس .323ص م،1880/هـ1298القعدة  وذ 25 ،22نابلس .221ص م،1868/هـ1285القعدة  وذ ،15نابلس 7

 .355ص م،1909/هـ1327ذي الحجة  17
 .103ص م،1874/هـ1291القعدة  وذ 11 ،19نابلس 8
 م،1882/هـ1300الحجة  وغرة ذ ، 24نابلس .119 ،122 ،116ص م،1878/هـ1295شعبان  25 ،21نابلس 9

 .40ص م،1909/هـ1327الحجة  وذ 2 ب،42نابلس .112ص م،1909/هـ1327رمضان  13 أ،42نابلس .255ص
 .101ص م،1911/هـ1330صفر  16 ، 44نابلس .218، 215ص م،1878/هـ1296صفر  20 ،21نابلس 10
 م،1911/هـ1330صفر  16 ،44نابلس .355، 112ص م،1909/هـ1327 الحجة ذو 17رمضان،  13 أ،42نابلس 11

 .283ص ،4ج تاريخ، النمر، .348صم، 1918/هـ1337جمادى اخر  1، 50نابلس .101ص
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ــــ ــــت فوري  ،2الططــــرو  الخرســــا،و  الفرحــــات،و  ،1مليطــــاتو  النصاصــــرة،و  الخطاطبــــة،و  الحننــــي،: كبي

 خضــر،و  صــالح،و  الــدبس،و  خشــمان،وفيهــا أيضــًا . 4مــنهم الصــباححــج محمــد و و  ،عيســىو  ،3قويــقو 

 ،7شــــماليو  رحــــال،و  صــــبيح،و  عمــــران،و  ،6شــــقيرونو  مصــــلح،و  غلمــــي،و  ،5بــــو حــــيطوأ بــــو ســــمرة،وأ

 الدرويش،و  ،11الحجازو  السرحان،و  عودة،و  السماعيل،و  ،10جاد اهللاو  الطويل،و  ،9هويملو  ،8الزلموطو 

  .12الخطيبو  العرابي،و  حمد،و  محسن،و  حمود،و  الكردي،و  ر حسن،داو  الدرويش،و 

 مقبـــل،و  ،15العلـــيو  مر،ـــــــــــــــــمعو  ،14غـــازيو  الصـــالح،و  ،13خضـــرو  االبــراهيم،و  العيلـــة،و  طـــه،: تلفيـــت

حــج مــن  هــومنصــور و و  الموســى،و  الحمــدات،و  االعــور،و  بــو غــوش،وأ ،16عــودة اليعقــوبو  الظــاهر،و 

                                                           

، 36نابلس .150ص م،1869/هـ1286القعدة  وذ 23 ،16نابلس .314ص م،1867/هـ1284رمضان  13 ،14نابلس 1
 .43ص تاريخ، غلمي، .3ص م،1913/هـ1332صفر  16 ،47نابلس .39م، ص1899/هـ1317شعبان  22

 3 ب،13نابلس .146ص م،1861/هـ1278بان شع 11 أ،13نابلس .48ص م،1860/هـ1277ول أربيع  أ،13نابلس 2
 .26ص م،1863/هـ1280رجب 

 .150ص م،1885/هـ1303جمادى ثاني  3 أ،26نابلس .111ص م،1894/هـ1312صفر  15 ،31نابلس 3
غرة  ،22نابلس .314ص م،1867/هـ1284رمضان  13 ،14نابلس .26ص م،1863/هـ1280رجب  3 ب،13نابلس 4

 .150ص م،1885/هـ1303جمادى ثاني  3 أ،26نابلس .253ص م،1879/هـ1297ربيع اول 
 .314ص م،1867/هـ1284رمضان  13 ،14نابلس .26ص م،1863/هـ1280رجب  3 ب،13نابلس 5
 ،16نابلس .149ص م،1864/هـ1281ول أربيع  27 ب،13نابلس .38ص م،1863/هـ1280شعبان  21 ب،13نابلس 6

شوال  8 ،20نابلس .439ص م،1872/هـ1289ان شعب 20 ،17نابلس .6ص م،1869/هـ1286جمادى اخر  27
 .98ص م،1875/هـ1292

غرة  ،22نابلس .126ص م،1894/هـ1312صفر  19 ،31نابلس .439ص م،1872/هـ1289شعبان  20 ،17نابلس 7
 .189م، ص1902/هـ1320شعبان  5، 38نابلس .253ص م،1879/هـ1297ربيع اول 

 .189م، ص1902/هـ1320شعبان  5، 38نابلس .3ص م،1913/هـ1332صفر  16 ،47نابلس 8
 .186ص م،1918/هـ1337محرم  24 ،50نابلس .182ص م،1881/هـ1299شوال  8 ،23نابلس 9

 .284ص م،1891/هـ1309جمادى ثاني  18 أ،29نابلس .301ص م،1871/هـ1288الحجة  وذ 24 ،17نابلس 10
 .170 ،169ص م،1909/هـ1327 الحجة وذ 1 أ،42نابلس .367ص م،1905/هـ1323ول أجمادى  15 ،39نابلس 11

 .287ص م،1918/هـ1337ربيع اخر  21 ،50نابلس
 .70-44ص تاريخ، غلمي، .172ص م،1864/هـ1281رجب  27 ب،13نابلس 12
 .387ص م،1895/هـ1313الحجة  وذ 5 ،31نابلس .160ص م،1864/هــ1281ول أجمادى  9 ب،13نابلس 13
 .124ص م،1904/هـ1322محرم  10 ،39نابلس .359ص م،1837/هـ1253الحجة  وذ ،9نابلس 14
 .288- 287ص م،1874/هـ1291ول أجمادى  11 ،18نابلس 15
 .156ص م،1876/هـ1293صفر  13 ،20نابلس .120ص م،1874/هـ1291القعدة  وذ 21 ،19نابلس 16
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 الحمـدان،و  المحمـد،و  ،5األسـعدو  ،4العبـد الحميـدو  العيسـى،و  ،3النصـرو  بو جمعة،وأ ،2العوادو  ،1محمد

  .7عجالنو  شاهين،و  ،ةالقريفي  األقدمّم وهم لَ مسَ و  ،6ناصرو  الحمدان،و 

بــو كمــا وجــد فيهــا أ. مــنهم عبــادالمقيبــل و و . 8حــج محمــدالناصــر وهــم دار ناصــر المنصــور : جــالود

  .10ومطير الحمود،و  نصر،و  ،9اليعقوبو  نجم،

، والبــوم، واألحمـــد، 12، واالعمــر مــن الكنعـــان، وأبــو جــاموس11ومـــنهم كنعــان حــج محمــد: جــوريش

، واللطايفه ُيعتقد أنهـم مـن عبـد اللطيـف، ودار عـواد 13والخالد، وأبو حمدون، واألسعد، وعبد اللطيف

  .14ودار منصور

، والمحمــد مــن كفــر راعــي وقــاطن القريــة، ورغــم عــدم ذكــر 15زامــل، والعمــر، والمحمــد: ديــر الحطــب

وسبب قدومه للقرية، إال أنه كان ذو وضع ومكانة اجتماعية ال بأس بها، ذلك أنه قـام بتزكيـة  تاريخ

شاهدين من القرية أمام المحكمة الشرعية، وهو أمر يدفعنا لالعتقاد أن قدومـه للقريـة كـان منـذ وقـت 

 .ليينقبــول شــهادتة لتزكيــة ســكان أصــ طويــل بحيــث كــان كافيــًا ليحظــى بــاحترام ســكان القريــة لدرجــة
                                                           

 .288، ص4النمر، تاريخ، ج .158ص م،1896/هـ1314صفر  22 ،32نابلس 1
 .328ص م،1909/هـ1327محرم  20 ،41نابلس 2
 .207ص م،1911/هـ1329جمادى ثاني  17 ،أ43نابلس .161ص م،1864/هـ1281ول أجمادى  13 ،ب13نابلس 3
 .264ص م،1911/هـ1329شوال  14 ،أ43نابلس .328ص م،1909/هـ1327محرم  20 ،41نابلس 4
 .264ص م،1911/هـ1329شوال  14 ،أ43نابلس 5
 .160ص م،1864/هــ1281جمادى اول  9 ،ب13سنابل .314ص م،1859/هـ1276خر شعبان آ ،12نابلس 6
 .288ص ،4ج تاريخ، النمر، 7
 .282ص ،4ج تاريخ، النمر، .6ص م،1863/هـ1280ول أجمادى  11 ،ب 13نابلس 8
 .42ص م،1917/هـ1336صفر  17، 50نابلس .269ص م،1878/هـ1296ول أجمادى  15 ،21نابلس 9

 ،4ج تاريخ، النمر، .185ص م،1880/هـ1298محرم  3 ،22نابلس .81ص م،1875/هـ1292رمضان  8 ،20نابلس 10
 .282ص

 .524ص م،1872/هـ1289محرم  21 ،17نابلس .146ص م،1864/هـ1281ول أربيع  21 ،ب13نابلس 11
ول أجمادى  21 ،أ29نابلس .295، 270ص م،1871/هـ1288 ذو القعدة 1، رمضان 15 ،17نابلس 12

 .224ص م،1910/هـ1328فر ص 24 ،أ42نابلس .263ص م،1891/هـ1309
 .236ص م،1896/هـ1314شعبان  28 ،32نابلس .378ص ،1881/هـ1299محرم  17 ،22نابلس 13
 .280ص ،4ج تاريخ، النمر، 14
 أوراق خاصة، .59ص م،1916/هـ1335محرم  16 ،49نابلس .364ص م،1884/هـ1302جمادى ثاني  1 ،25نابلس 15

 .م1854/هـ1271بيتا،  حمدان العديلي،
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 حسـن،و  ،1داوودو  ومهما يكن ُوجد أيضًا دياب، والجابر، واألحمد، وحسين، وبرهم، وحميد، ومعمر،

مــن  أصــولهمحمــد الحســين و وأ مــن البيــرة، أصــولهمعــوده و والهيــدموس، و  يوســف العمــران،و  حســن،و 

  .2روجيب

 ،4يدالســــعو  الربــــاع،و  اليعقــــوب،و  ،3الصــــباحو  ،فــــروع مــــن الســــالودة المالــــك ونعمــــان وعليــــان: دومــــا

الدوابشه المزرعاويه وفروعهم نصر وفراج ومصـطفى واحمـود و  الطه،و  الخليل،و  ،5المحمدو  ،األحمدو 

  . 6أصولهم من بني نعيم من عشيرة المناصرهواحمود و 

ــــو ميالــــةأو أميالــــة و  داوود،و  شــــطارة،و  خضــــير،و  العضــــم،: روجيــــب ــــيو  ،7ب  بــــو عيشــــة،وأ ،8الحلب

 مفلـــح،و  ،11العتيـــقو  الغـــزال،و  مقبـــل،وفيهـــا أيضـــًا . 10الجبـــاليالـــدويكات ومـــنهم بـــرهم و و  ،9العيســـاويو 

                                                           

 .134ص م،1892/هـ1310ول أجمادى  11 ،30نابلس .364ص م،1884/هـ1302جمادى ثاني  1 ،25بلسنا 1
 أوراق خاصة، .269ص ،م1916/هـ1335القعدة  وذ 5 ،49نابلس .59ص م،1916/هـ1335محرم  16 ،49نابلس
 .م1854/هـ1271، بيتا، العديلي حمدان

 النمر، .م1854/هـ1271، بيتا، حمدان العديلي اصة،أوراق خ .269ص م،1916/هـ1335القعدة  وذ 5 ،49نابلس 2
 .290، 288ص ،4ج تاريخ،

 النمر، .11ص م،1865/هـ1282ول أجمادى  27 ،14نابلس .280ص م،1874/هـ1291ول أجمادى  6 ،18نابلس 3
 .288ص ،4ج تاريخ،

 م،1874/هـ1291ول أجمادى  7 ،19نابلس .183، 181ص م،1876/هـ1293بيع ثاني ر  1ربيع ثاني،  28 ،20نابلس 4
 .342ص م،1881/هـ1299محرم  11 ،22نابلس .65ص م،1874/هـ1291

 .123ص م،1914/هـ1333محرم  3 ،47نابلس .342، 378ص ،1881/هـ1299حرم م 17، 11 ،22نابلس 5
 .289ص ،4ج تاريخ، النمر، .123ص م،1914/هـ1333محرم  3 ،47نابلس 6
 أوراق خاصة، .131ص م،1881/هـ1299شعبان  7 ،23نابلس. 284ص م،1859/هـ1276ول أ وائل ربيعأ ،12نابلس 7
 .29ص م،1881/هـ1299شعبان  29بيت فوريك،  حمد الجبر،أ
أوراق  .318ص م،1869/هـ1286ربيع ثاني  27 ،15نابلس .79ص م،1864/هـ1281الحجة  وذ 3 ،ب13نابلس 8

 .29ص م،1881/هـ1299شعبان  29بيت فوريك،  حمد الجبر،أ خاصة،
 15 ،23نابلس .209ص م،1871/هـ1288ول أجمادى  11 ،17نابلس .58ص م،1865/هـ1282جب ر  22 ،14بلسنا9

 .321ص م،1882/هـ1300ربيع ثاني 
ربيع ثاني  27 ،15نابلس. 316، 270ص م،1867/هـ1284 ذو القعدة 27، جمادى ثاني 4 ،14نابلس 10

 .318ص م،1869/هـ1286
شعبان  29بيت فوريك،  حمد الجبر،أ وراق خاصة،أ .364ص م،1884/هـ1302جمادى ثاني  1 ،25نابلس 11

 .29ص م،1881/هـ1299
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 النصــار،و  العيســى،و  ،3بــو البصــلوأ ،األســمرو  ،2بــو قاســموأ المحامــدة،و  بــو هدلــة،وأ ،1جبــرو  حمــد،و 

سـبب ، ولـيس واضـحًا اسمه شريدة اسماعيل الزايـدمن حوارة و  أصله الزايد واالسم لقاطنو  ،4العثمانو 

مــن  وات إســتنادًا لحصــر اإلرث ولكــون زوجتيــهيتجــاوز عشــر ســنقــد ال  ولكنــهوتــاريخ قدومــه للقريــة، 

 هــم أصــل البلــد،رواجبــه و وفيهــا أيضــًا . 5حــوارة، وعلــى األغلــب فــإن ســبب  خروجــه خالفــات عائليــة

  .6، والفاغش، والهندي، واليعقوب، واشنيور، وخضر، والهزيم، والعودهدار يوسفو 

العيسـى ومـن و  الحمـاد،و  ،8عيـدو  رائـد،و  ثلجـي،و  ،7جبـارةو  صـالح،و  البلـد، أصـلهم بو رشيد و أ: سالم

 الربيـع،و  ،9العـوضو  السـليمان،و  صـاحب االسـم ملقـب بـالفوريكي،و  هصـوالحو  ،يسهيععيسى جبور و 

والحمـــدان  مّ لَ عهم مَســـو فـــر اشـــتيه و و  اللبـــدي،و  اللطفـــي،و  الحمـــد،و  عبـــد الجليـــل،و  الـــبالص،و  ســـعادة،و 

  .10جبرو 

  
                                                           

 أوراق خاصة، .336ص م،1869/هـ1286غرة جمادى ثاني  ،15نابلس .127ص م،1869/هـ1286شوال  2 ،16نابلس 1
 .29ص م،1881/هـ1299شعبان  29بيت فوريك،  حمد الجبر،أ خاصة،

 .200ص م،1874/هـ1291ربيع اول  10 ،18سنابل .309ص م،1870/هـ1287جمادى ثاني  11 ،16نابلس 2
 أوراق خاصة، .233ص م،1908/هـ1326ربيع اخر  16 ،41نابلس .288ص م،1880/هـ1298شوال  16 ،22نابلس

 .29ص م،1881/هـ1299شعبان  29بيت فوريك،  حمد الجبر،أ
 7 ،23نابلس .156ص م،1878/هـ1295القعدة  وذ 11 ،21نابلس .316ص م،1877/هـ1294رجب  28 ،20نابلس 3

 .29ص م،1881/هـ1299شعبان  29 بيت فوريك، حمد الجبر،أ أوراق خاصة، .131ص م،1881/هـ1299شعبان 
 .131ص م،1881/هـ1299شعبان  7 ،23نابلس .37ص م،1888/هـ1306ول أجمادى  25 ،28نابلس 4
 .264ص م،1878/هـ1295القعدة  وذ 25 ،21نابلس 5
 .287ص ،4ج تاريخ، النمر، .29ص م،1881/هـ1299شعبان  29 فوريك،بيت  حمد الجبر،أ أوراق خاصة، 6
 .100ص م،1864/هـ1281ول أخر ربيع آ ب،13نابلس .6، 3ص م،1863/هـ1280ول أجمادى  11 ب،13نابلس 7

 .287ص ،4ج تاريخ، النمر، .233ص م،1908/هـ1326خر آربيع  16 ،41نابلس
 13 ،19نابلس .282ص م،1874/هـ1291ول أجمادى  14 ،18نابلس  .8ص م،1873/هـ1290شوال  11 ،18نابلس 8

 .62ص م،1874/هـ1291رجب  13
 16 ،41نابلس .119ص م،1902/هـ1320جمادى اول  22 ،38نابلس .62ص م،1874/هـ1291رجب  13 ،19نابلس 9

 ،4ج تاريخ، النمر، .40ص م،1909/هـ1327الحجة  وذ 2 ب،42نابلس .233ص م،1908/هـ1326ربيع اخر  16
 .287ص

  .233ص م،1908/هـ1326ربيع اخر  16 ،41نابلس .3ص م،1863/هـ1280ول أجمادى  11 ب،13نابلس 10
 1 ،50نابلس .186ص م،1913/هـ1332خرة آجمادى  6 ،47نابلس .241ص م،1912/هـ1331شعبان  1 ،45نابلس
 .287ص ،4ج تاريخ، النمر، .10ص م،1917/هـ1336محرم  4 ،50نابلس .191ص م،1918/هـ1337صفر 
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  .1يه لقب محمود سليمان الموسى من بالطةالتاو  التايه،و  المنصور،: عراق التايه

ــــوط ــــطال: عزم ــــو شــــنبوأ ،2ُع ــــريو  الشــــاعر،و  ،3ب ــــتو  ،5حمــــدو  ،4العنب ــــة،و  ،6ثاب ــــو جــــرادة،وأ حمدي  ب

  .8حوامدهو  صوالحه،و  عالونه،و  ،7األحمدو 

 ،10بـو عيشـةأعيشة ومنهـا الزعـل وهـو لقـب أسـعد محمـد  بووأ داوود،و  ،9العثمانو  العيروط،: رعسك

  .11بو خضروأ نصار،و  الشيخ،و  عاشور،و  مياله،و  نس،اليو و  الموسى،و 

ـــا هـــا د ومنحـــج محمـــوفيهـــا . 12الهواوشـــةالمراوحيـــة و و  هولـــة الديريـــة ومـــنهم الصـــعبي وحمـــز حم: عقرب

. حمولة بني جامع ومنهم السوغان وسـلمانو . ومنهم البكريحمولة بني جابر وفيها أيضًا  .13مالكال

  .14بو مرشدأ حمولة بني فضل ومنهم الشحادة والمرشد أوو 

  

  

                                                           

 .89ص م،1916/هـ1335صفر  6 ،49نابلس .82ص م،1911/هـ1329الحجة  وذ 18 ،44نابلس 1
 أوراق خاصة، .315ص م،1871/هـ1288محرم  18 ،17نابلس .49ص م،1883/ه1301القعدة  وذ 10 أ،26نابلس 2

 .م1867/هـ1284 رمضان 1 بيتا، حمدان العديلي،
 .8ص م،1911/هـ1329شعبان  26 ،44نابلس .196ص م،1864/هـ1281الحجة  وذ 26 ب،13نابلس 3
 .262ص م،1863/هـ1280ربيع ثاني  15 أ،13نابلس .211ص م،1836/هـ1252شعبان  5 ،9نابلس 4
 .315ص م،1871/هـ1288محرم  18 ،17نابلس .14ص م،1899/هـ1317شعبان  18 ،36نابلس 5
 .236ص م،1904/هـ1322رجب  21 ،39نابلس .315م،ص1871/هـ1288محرم  18 ،17نابلس 6
 .315ص م،1871/هـ1288محرم  18 ،17نابلس .712ص م،1873/هـ1290شعبان  16 ،17/4نابلس 7
 .291ص ،4ج تاريخ، النمر، 8
 ،47نابلس .75ص م،1909/هـ1327رجب  20 أ،42نابلس .350ص م،1893/هـ1311ول أوائل جمادى أ ،30نابلس 9

 .319ص م،1914/هـ1333شوال  12
 .207ص م،1896/هـ1314جمادى ثاني  19 ،32نابلس .226ص م،1866/هـ1283جة الح وذ 3 ،14نابلس 10
 .284ص ،4ج تاريخ، النمر، .75ص م،1909/هـ1327رجب  20 أ،42نابلس 11

 .144ص عقربا، محمود، .م1892/هـ1310 –م 1851/هـ1268 عقربا، سالمه اليونس، أوراق خاصه، 12
أوراق  .50ص م،1897/هـ1315جمادى ثاني  27 ،34نابلس .183ص م،1876/هـ1293ول أغاية ربيع  ،20نابلس 13

 .م1892/هـ1310 –م 1851/هـ1268 عقربا، سالمه اليونس، .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 دار خاطر، خاصه،
 4 أ،29نابلس .307ص م،1888/هـ1306محرم  11 ،27نابلس .58ص م،1863/هـ1280شوال  19 ب،13نابلس 14

دار  أوراق خاصه، .50ص م،1897/هـ1315جمادى ثاني  27 ،34نابلس .263ص م،1891/هـ1309ول أجمادى 
أوراق  .م1892/هـ1310 –م 1851/هـ1268 عقربا، سالمه اليونس، .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 خاطر،

 .م1880/هـ1298عقربا، شعبان  خاصة، حماد أبو حمد،
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 ،3شـــــحادةو  ،2عـــــواد ؛1ومنهـــــا حمولـــــة الميادمـــــة، و كمـــــا وجـــــد حمولـــــة بنـــــي منيـــــه ومـــــنهم العيـــــد     

ــــابوُوجــــد أيضــــًا . 4بــــو حمــــدأ ،3شــــحادةو  أو  بــــو معســــفوأ بــــو ضــــهير،وأ ،5البــــدوي: عــــائالت وألق

ـــــر،و  ،6أو العســـــاف ـــــعوأ الزغي ـــــدان،و  ،7بـــــو ربي ـــــراوي،و  ،8الطالـــــبو  الزي ـــــاوأ الفـــــارس،و  البي ـــــو اللقاي  ،9ب

 ،4وأبــــــــو جفــــــــال حســــــــان،و  قــــــــادري،و  ،3األحمــــــــدو  ،2الشــــــــاعرو  ،1الصــــــــباحو  ،10الغريــــــــبو  ،9اللقايــــــــا

                                                           

 18 ،14نابلس .173ص م،1864/هـ1281ب رج 27 ب،13نابلس .58ص م،1863/هـ1280شوال  19 ب،13نابلس 1
غرة رمضان  ،20نابلس .358ص م،1870/هـ1287شعبان  12 ،16نابلس .310ص م،1867/هـ1284القعدة  وذ

دار  أوراق خاصه، .194ص م،1880/هـ1298 بيت فوريك، ،، أحمد الجبرخاصة أوراق .74ص م،1875/هـ1292
 .م1892/هـ1310 –م 1851/هـ1268 عقربا، اليونس، مهسال .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، خاطر،

أوراق  .50ص م،1897/هـ1315جمادى ثاني  27 ،34نابلس .183ص م،1876/هـ1293ول أغاية ربيع  ،20نابلس 2
 .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر، خاصه،

 –م 1824/هـ1240 با،عقر  دار خاطر، أوراق خاصه، .58ص م،1863/هـ1280شوال  19 ب،13نابلس 3
 .م1871/هـ1288

 3 ،16نابلس .172ص م،1864/هـ1281رجب  26 ب،13نابلس .246ص م،1858/هـ1275شوال  9 ،12نابلس 4
أوراق  .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر، أوراق خاصه، .351ص م،1870/هـ1287شعبان 

 .م1865/ـه1282عقربا، غرة رمضان  خاصة، عبد الرحمن الخاطر،
 أوراق خاصه، .416ص م،1872/هـ1289شعبان  12 ،17نابلس .219ص م،1874/هـ1291ول أربيع  21 ،18نابلس 5

 م1851/هـ1268 عقربا، سالمه اليونس،أوراق خاصة،  .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر، خاصه،
 .م1872/هـ1289صفر  عقربا، بو حمد،أحماد أوراق خاصة،  .م1892/هـ1310 –
 أوراق خاصه، .416ص م،1872/هـ1289شعبان  12 ،17نابلس .288ص م،1859/هـ1276ول أجمادى  ،12نابلس 6

 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر، أوراق خاصه، .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر،
 .م1871/هـ1288

 –م 1824/هـ1240 عقربا، ار خاطر،د أوراق خاصه، .174ص م،1871/هـ1288ول أربيع  18 ،17نابلس 7
 .م1892/هـ1310 –م 1851/هـ1268 سالمه اليونس،أوراق خاصة،  .م1871/هـ1288

 27 ،34نابلس .115ص م،1883/هـ1301محرم  25 ،25نابلس .308ص م،1859/هـ1276شعبان  13 ،12نابلس 8
أوراق  .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر، أوراق خاصه، .50ص م،1897/هـ1315جمادى ثاني 

 .م1893/هـ1311شعبان  15 عقربا، عبد الرحمن االحمد، خاصة،
غرة  ،22نابلس .126ص م،1878/هـ1295شعبان  22 ،21نابلس .309ص م،1859/هـ1276شعبان  19 ،12نابلس 9

أوراق  .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر، أوراق خاصه، .65ص م،1879/هـ1297ول أربيع 
 ذو 12أوراق خاصة، حسين أبو شهاب، عقربا،  .م1892/هـ1310 –م 1851/هـ1268 عقربا، سالمه اليونس،خاصة، 
 .م1881/هـ1299رمضان  26عقربا،  عبد الرحمن الخاطر،أوراق خاصة، . م1910/هـ1328الحجة 

أوراق  .182ص م،1896/ـه1314ول أجمادى  8 ،32نابلس .197ص م،1862/هـ1279ربيع ثاني  9 أ،13نابلس 10
 .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر، خاصه،
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، وأبـــــــــو العطـــــــــويو  ،6الســـــــــالولو  ،5بـــــــــو شـــــــــهابوأ موســـــــــى،و  الشـــــــــما،و  مقبـــــــــل،و  داوود،و  ،4جفـــــــــال

 ،9و الحميـــــــدةأالحميــــــدي و  الدراوعـــــــة،الدراوشــــــة أو و  ،بــــــو مـــــــرادوأ ،األجـــــــربو  ،8الكــــــرديو  ،7حــــــالوة

ــــــدحو  عــــــودة،و  هويمــــــل،و  ،11القطــــــةو  ،10خــــــاطرو  ــــــدج أو قن ــــــو وأ ،2قصــــــقوصو  ،1الحــــــردانو  ،12قن ب
                                                                                                                                                                          

 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر، أوراق خاصه، .25ص م،1863/هـ1280غاية جمادى ثاني  ب،13نابلس 1
 .م1838/هـ1254عقربا، محرم  أوراق خاصة، عبد الرحمن الخاطر، .م1871/هـ1288

 أوراق خاصه، .71ص م،1875/هـ1292شعبان  22 ،20نابلس .53ص م،1864/هـ1281اني ربيع ث 11 ب،13نابلس 2
 .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر،

دار  أوراق خاصه، .265ص م،1908/هـ1326شوال  6 ،41نابلس .278ص م،1880/هـ1298رمضان  8 ،22نابلس 3
 .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، خاطر،

 أوراق خاصه، .115ص م،1883/هـ1301محرم  25 ،25نابلس .65ص م،1879/هـ1297ول أغرة ربيع  ،22لسناب 4
 –م 1851/هـ1268 سالمه اليونس،أوراق خاصة،  .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر،

صة، عبد الرحمن أوراق خا. م1910/هـ1328ذو الحجة  12أوراق خاصة، حسين أبو شهاب، عقربا،  .م1892/هـ1310
 .م1883/هـ1301ربيع ثاني  28 عقربا، الخاطر،

 أوراق خاصه، .36ص م،1910/هـ1328القعدة  وذ 10 أ،43نابلس .90ص م،1868/هـ1285ربيع ثاني  28 ،15نابلس 5
 –م 1851/هـ1268 عقربا، سالمه اليونس،أوراق خاصة،  .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر،

 .م1892/هـ1310
أوراق  .183ص م،1876/هـ1293ول أغاية ربيع  ،20نابلس .90ص م،1868/هـ1285ربيع ثاني  28 ،15نابلس 6

 .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر، خاصه،
أوراق  .282ص م،1874/هـ1291جمادى اول  14 ،18نابلس .322ص م،1870/هـ1287جمادى ثاني  22 ،16نابلس 7

م 1851/هـ1268 عقربا، سالمه اليونس،أوراق خاصة،  .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، ر،دار خاط خاصه،
 .م1909/هـ1327رمضان  8 عقربا، عبد الرحمن االحمد، أوراق خاصة، .م1892/هـ1310 –
أوراق  .268ص م،1882/هـ1300الحجة  وذ 4 ،24نابلس .221ص م،1871/هـ1288جمادى ثاني  14 ،17نابلس 8

صفر  25عقربا،  أوراق خاصة، حماد أبو حمد، .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر، ،خاصه
 .م1892/هـ1310

. 269، 249ص م،1871هـ1288رمضان  14 ،17نابلس .124ص م،1868/هـ1285جمادى ثاني  18 ،15نابلس 9
 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر، أوراق خاصه، .413ص م،1872/هـ1289رجب  15 ،17نابلس

 .م1871/هـ1288
 .284ص م،1882/هـ1300الحجة  وذ 17 ،24نابلس .300ص م،1880/هـ1298القعدة  وغرة ذ ،22نابلس 10

 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر، أوراق خاصه، .115ص م،1883/هـ1301محرم  25 ،25نابلس
 .م1871/هـ1288

أوراق  .183ص م،1876/هـ1293ول أغاية ربيع  ،20سنابل .373ص م،1869/هـ1286جمادى ثاني  2 ،15نابلس 11
 .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر، خاصه،

 21 ،17نابلس .333ص م،1870/هـ1287رجب  8 ،16نابلس .285ص م،1870/هـ1287ربيع ثاني  22 ،16نابلس 12
الحجة  وذ 17 ،24نابلس .176ص م،1874/هـ1291صفر  18 ،18نابلس .295ص م،1871/هـ1288شوال 
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ــــو عرعــــوروأ ــــو القطــــعوأ الســــمير،و  ،3ب ــــد،و  ،األشــــرمو  الحــــافي،و  ،4ب  بظبوظيــــة،و  ،5بــــو شــــيبةوأ العاب

هــــــم مــــــن الشــــــايب و و  مــــــنهم شــــــناعة،بــــــو شــــــيبة و وأ ،7عفــــــاطيو  دعمــــــس،و  ،6الصــــــالحو  الشــــــرابي،و 

 ر،الغبــــــو  الخجيــــــل،و  ،9بــــــو لحيــــــةوأ علــــــي، بــــــووأ بــــــو فرهــــــود،وأ النجمــــــة،و  بــــــو قتــــــب،وأ ،8العــــــديلي

 ،1اليـــــــــونسو  الخضـــــــــر،و  داوود،و  ،12الحســـــــــينو  ،11بـــــــــريشو  ،10بـــــــــو هـــــــــاللوأ النـــــــــوري،و  العبيـــــــــد،و 

  .2، والطهالرطروطو 
                                                                                                                                                                          

 عقربا، دار خاطر، أوراق خاصه، .115ص م،1883/هـ1301محرم  25 ،25نابلس .284ص م،1882/هـ1300
 .م1885/هـ1303محرم  19عقربا،  أوراق خاصة، عبد الرحمن الخاطر، .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240

 أوراق خاصه، .353ص م،1881/هـ1299محرم  21 ،22نابلس .498ص م،1872/هـ1289الحجة  وذ 5 ،17نابلس 1
 .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، دار خاطر،

دار  أوراق خاصه، .84ص م،1875/هـ1292رمضان  3 ،20نابلس .129ص م،1874/هـ1291محرم  15 ،18نابلس 2
 .م1880/هـ1298عقربا، شعبان  أوراق خاصة، حماد أبو حمد، .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240 عقربا، خاطر،

 – م1824/هـ1240عقربا،  دار خاطر، أوراق خاصه، .176ص م،1874/هـ1291صفر  18 ،18نابلس 3
 .م1885/هـ1303محرم  19أوراق خاصة، عبد الرحمن الخاطر، عقربا،  .م1871/هـ1288

 – م1824/هـ1240عقربا،  دار خاطر، أوراق خاصه، .187ص م،1874/هـ1291ول أربيع  10 ،18نابلس 4
 .م1868/هـ1285أوراق خاصة، عبد الرحمن الخاطر، عقربا، رجب  .م1871/هـ1288

 .325ص م،1875/هـ1292ول أربيع  27 ،19نابلس .208، 197ص م،1874هـ1291ول أربيع  17، 4 ،18نابلس 5
 .م1871/هـ1288 – م1824/هـ1240عقربا،  دار خاطر، أوراق خاصه، .81ص م،1875/هـ1292شعبان  23 ،20نابلس

 7 ،23نابلس .183ص م،1876/هـ1293ول أغاية ربيع  ،20نابلس .84ص م،1875/هـ1292رمضان  3 ،20لسناب 6
عقربا،  دار خاطر، أوراق خاصه، .115ص م،1883/هـ1301محرم  25 ،25نابلس .131ص م،1881/هـ1299شعبان 
 .م1871/هـ1288 – م1824/هـ1240

 – م1824/هـ1240عقربا،  اطر،دار خ أوراق خاصه، .115ص م،1883/هـ1301محرم  25 ،25نابلس 7
 .م1884/هـ1302صفر  27أوراق خاصة، حماد أبو حمد، عقربا،  .م1871/هـ1288

 27 ،34نابلس .35ص م،1893/هـ1311رجب  28 ،31نابلس .136ص م،1887/هـ1305ربيع اول  3 ،27نابلس 8
 .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240عقربا،  ،دار خاطر أوراق خاصه، .50ص م،1897/هـ1315جمادى ثاني 

 – م1824/هـ1240عقربا،  دار خاطر، أوراق خاصه، .50ص م،1897/هـ1315جمادى ثاني  27 ،34نابلس 9
 .م1871/هـ1288

 ،34نابلس .263ص م،1891/هـ1309ول أجمادى  4 ،أ29نابلس .307ص م،1888/هـ1306محرم  11 ،27نابلس 10
 دار خاطر، أوراق خاصه، .55ص م،1897/هـ1315رجب  2 ،34نابلس .50ص م،1897/هـ1315جمادى ثاني  27

 .م1879/هـ1297ربيع أول  25عقربا،  بو حمد،أحماد  أوراق خاصة، .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240عقربا، 
 – م1824/هـ1240عقربا،  دار خاطر، أوراق خاصه، .26ص م،1910/هـ1328القعدة  وذ 3 ،أ43نابلس 11

 .م1894/هـ1312صفر  11عقربا،  حمن االحمد،عبد الر  أوراق خاصة، .م1871/هـ1288
 – م1824/هـ1240عقربا،  دار خاطر، أوراق خاصه، .58ص م،1863/هـ1280شوال  19 ،ب13نابلس 12

 .م1871/هـ1288
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. 4من دار عواد أيضًا البشيرو  من الضباع عائلة بشارة،و  ،3منهم حمولة الضباعدار عواد و : عورتا

عائلة دار العبدات و . 7الدبسو  ،األعرجو  ،6الخاطرو  السرحان،و  الحجاز،و  ،5كما يوجد عائالت القطة

. 10مريشو  العثمان،و  العمرة،و  عودة،و  بو زيدية،وأ ،9القصوبيةوفيها أيضًا . 8عدوانومنهم عرموش و 

 عابـــد،و  يـــوب،األو  المالـــك،و  شـــحادة،و  بـــو الحبـــال،وأ بيـــدر،بـــو أ: عائلـــة القواريـــق ومـــنهمكمـــا ُوجـــدت 

نزل علـى الشـراربه حمـولتي عـواد  الحردان وقد :منهمائلة الشراربة و عووجدت . 11بو ديةوأ النصار،و 

 العمــوري،و  قعــدان،و  ،األقــرعو  ،األردنالخليــل وجــدهم مــن ضــبعه شــرق الدراوشــة  ومــن ،12الدراوشــهو 

 ،الصـــالحو  ،2طاقيـــةو  ،1بـــو العـــدسوأ ،زهـــرانكمـــا ُوجـــد عـــائالت . 13بـــو داليـــةوأ المعلـــى،و  الســـوقية،و 

  .3القصراويو  ملحم،الو  الدرويش،و حمد الزهران، أالمالح وهو لقب ُعرف به حسين و 

                                                                                                                                                                          

 ،أ43نابلس .284ص م،1882/هـ1300الحجة  وذ 17 ،24نابلس .90ص م،1868/هـ1285ربيع ثاني  28 ،15نابلس 1
 .م1871/هـ1288 – م1824/هـ1240عقربا،  دار خاطر، أوراق خاصه، .36ص ،م1910/هـ1328ذي القعدة  10

عقربا،   سالمه قاسم اليونس،أوراق خاصة،  .م1871/هـ1288 –م 1824/هـ1240عقربا،  دار خاطر، أوراق خاصه، 2
 ود،محم .م1910/هـ1328الحجة  وذ 12عقربا،  بو شهاب،أحسين  أوراق خاصة، .م1892/هـ1310 – م1851/هـ1268
 .144ص عقربا،

 11 ،22نابلس .172ص م،1871/هـ1288ول أربيع  18 ،17نابلس .136ص م،1878/هـ1295شوال  12 ،21نابلس 3
 .150ص م،1885/هـ1303جمادى ثاني  3 ،أ26نابلس .365ص م،1881/هـ1299محرم 

 .381ص م،1905/هـ1323جمادى ثانية  8 ،39نابلس 4
 .6ص م،1859/هـ1276ربيع ثاني  27 ،أ13نابلس .7ص م،1849/هـ1266ول أجمادى  21 ،12نابلس 5
 .295ص م،1870/هـ1287ول أجمادى  24 ،16نابلس 6
 .150ص م،1885/هـ1303جمادى ثاني  3 ،أ26نابلس .389ص م،1869/هـ1286جمادى ثاني  26 ،15نابلس 7
 11 ،22نابلس .172ص م،1871/هـ1288ول أربيع  18 ،17نابلس .136ص م،1878/هـ1295شوال  12 ،21نابلس 8

جمادى ثاني  3 ،أ26نابلس .219ص م،1883/هـ1301شوال  28 ،25نابلس .365ص م،1881/هـ1299محرم 
 .150ص م،1885/هـ1303

 .195ص م،1891/هـ1309ول أربيع  9 ،أ29نابلس .174ص م،1871/هـ1288ول أربيع  18 ،17نابلس 9
 .150ص م،1885/هـ1303جمادى ثاني  3 ،أ26سنابل .70ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 27 ،18نابلس 10
 7 ،ب13نابلس .176ص م،1862/هـ1279محرم  27 ،أ13نابلس .294ص م،1871/هـ1288القعدة  وذ 7 ،17نابلس 11

 .150ص م،1885/هـ1303جمادى ثاني  3 ،أ26نابلس .44ص م،1863/هـ1280ربيع ثاني 
 تاريخ، النمر، .192ص م،1898/هـ1316قعدة ذي ال 6 ،35نابلس .35ص م،1863/هـ1280شعبان  7 ،ب13نابلس 12
 .280ص ،4ج
 .150ص م،1885/هـ1303جمادى ثاني  3 ،أ26نابلس .69، 67ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 28، 27 ،18نابلس 13

 .280، ص4، تاريخ، جالنمر
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 ،5الصـليبيو  ،4الشـلبي العبيـد ومـنهمو  منصـور، :مثـل ألقـابعـائالت و  أيضاً  ُوجد في عورتاكما      

ـــدة،و  ـــةو  القاســـم،و  عـــواد،و  حمي ـــةو  ،7الشـــرابيو  حمـــد،و  ،6العطل ـــي،، و العقاون  زيـــدان،و  ،8المحـــروقو  عل

   المرشد،و  الصياف،و  ،10زقحو  بو قريش،وأ ،9الموسىو  هر،المُ و  الصعبي،و  قصقوص،و  االحمد،و 

  

  

    . 12األقرع، و العمانيو  المشعل،و  ،11الزاملو  بو رشيد،وأ

حــج محمــد ومــنهم عبــد الجليــل وعبــد و  بــو جــيش،وأ بــو ســالمة،أحنينــي ومــنهم : فــروش بيــت دجــن

ايشـة ومنهـا دار حنو  بـو حنـيش،وأ حامـد،و  العبيسـي،كمـا ُوجـد فيهـا  وكنعان، األسمرالرحمن ومفلح و 

  . 1منهم كنعانبت و بو ثا، وأبو سعادةأ

                                                                                                                                                                          

 8 ،35نابلس .150ص م،1885/هـ1303جمادى ثاني  3 ،أ26نابلس .244ص م،1858/هـ1275شوال  7 ،12نابلس 1
 .374ص م،1915/هـ1334محرم  14 ،47نابلس .288ص م،1899/هـ1317ول أربيع 

 6 ،35نابلس .150ص م،1885/هـ1303جمادى ثاني  3 ،أ26نابلس .136ص م،1878/هـ1295شوال  12 ،21نابلس 2
 .124ص م،1913/هـ1332ول أربيع  5 ،46نابلس .192ص م،1898/هـ1316القعدة  وذ
 .76ص م،1917/هـ1336خر آجمادى  6 ،50نابلس .150ص م،1885/هـ1303 جمادى ثاني 3 ،أ26نابلس 3
 .294ص م،1871/هـ1288القعدة  وذ 7 ،17نابلس .284ص م،1859/هـ1276ول أوائل ربيع أ ،12نابلس 4
 .6ص م،1859/هـ1276ربيع ثاني  27 ،أ13نابلس .7ص م،1849/هـ1266ول أجمادى  21 ،12نابلس 5
 .146ص م،1864/هـ1281ول أربيع  21 ،ب13نابلس .303ص م،1837/هـ1253خر آربيع  10 ،9نابلس 6

 .44ص م،1863/هـ1280ربيع ثاني  7 ،ب13نابلس
 .248ص م،1868/هـ1285الحجة  وذ 17 ،15نابلس. 7ص م،1849/هـ1266ول أجمادى  21 ،12نابلس 7
 م،1891/هـ1309ول أربيع  9 ،أ29نابلس. 185، 174، صم1871/هـ1288 ربيع ثاني 3، ولأربيع  18 ،17ابلسن 8

 .192ص م،1898/هـ1316القعدة  وذ 6 ،35نابلس .195ص
 وذ 4 ،39نابلس .333ص م،1870/هـ1287رجب  8 ،16نابلس .70ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 27 ،18نابلس 9

 .318ص م،1904/هـ1322الحجة 
 .206ص م،1874/هـ1291الحجة  وذ 29 ،19نابلس .219ص م،1883/هـ1301شوال  28 ،25نابلس 10
 م،1904/هـ1322محرم  4 ،39نابلس. 263، 259ص م،1886/هـ1304ول أربيع  8صفر،  28 ،أ26نابلس 11

 .123ص م،1895/هـ1313القعدة  وذ 10 ،32نابلس .119ص
 ،أ29نابلس .150ص م،1885/هـ1303جمادى ثاني  3 ،أ26نابلس .136ص م،1878/هـ1295شوال  12 ،21نابلس 12
ول أخر ربيع آ ،ب13نابلس .92ص م،1903/هـ1321شوال  23 ،39نابلس .138ص م،1890/هـ1308القعدة  وذ 8

 .100ص م،1864/هـ1281
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، المـــــدرع، و الشـــــنتير، و الزيـــــدان، و الصـــــالح، و الخضـــــر عـــــائالت مـــــنهممولـــــة دار العملـــــة و ح: قـــــبالن

بـو ، وأالعمـار، و الـواوي، و العـودة، و العبـد الكـريم، و االبـراهيم، و البدران، و العثمان، و الخطفي، و اليوسفو 

  .2بو خلف، وأبو شحروج، وأالسملق، و حسين، و مصطفى، و طوق

، األحمـد، و يعقـوب، و اسـماعيل، و ياسـين، و عبـد الغـافر، و علي، و ومنها عودة األزعرولة دار حم     

، حـرز اهللا، و منهـا حامـدو  األقـرعحمولـة دار كما ُوجـد . 3الحسين، و المحمد، و تالزغتي، و بو سمحانوأ

، خليــل، والصــالح، و محســن، و ناصــر، و عــايش، وعــودة، و حمــدان، و بــو قطمــة، وأاألحمــد، و عبــد اهللاو 

  .4عبد الخالق، و الطبل، و سليمان، و عطا اهللا، و الحمد، و الخضر، و يوباأل، و الحمود، و بد الهاديعو 

 عبـــد الوهـــاب،و  عليــان،و  الصـــباح،و  ،6عيـــادو  حمــاد،و  ،5الجـــزار :ُوجــد فـــي قـــبالن أيضــًا عـــائالت    

 داوود،و  يــونس،و  ،بــو زينــة أو زيتــةوأ ٕالطيــف،و  يــوب،وأ ان،عمــر و  ،الصــوصو  ،اســماعيلو  ،7هنصــر و 

                                                                                                                                                                          

 ،، مجلس قروي فروش بيت دجن، فروش بيت دجنسنة 58 عبد الرحيم محمد حج محمد، توفيق، مقابلة شخصية 1
 .م27/1/2014

 8 ،22نابلس .133ص م،1864/هـ1281صفر  27 ،ب13نابلس .352ص م،1859/هـ1276صفر  26 ،12سنابل 2
جمادى ثاني  22 ،28نابلس .222ص م،1876/هـ1293ول أادى جم 18 ،20نابلس .373ص م،1881/هـ1299صفر 
خر آربيع  13 ،50نابلس .369ص م،1905/هـ1323جمادى اول  22 ،39نابلس .230ص م،1889/هـ1307
 .359ص م،1918/هـ1337

 6 ،49نابلس .41ص م،1884/هـ1302القعدة  وذ 13 ،أ26نابلس .133ص م،1864/هـ1281صفر  27 ،ب13نابلس 3
 .89ص م،1916/هـ1335صفر 

 .133ص م،1864/هـ1281صفر  27 ،ب13نابلس. 207ص م،1862/هـ1279ربيع ثاني  13 ،أ13نابلس 4
 .161ص م،1864/هـ1281ول أجمادى  13 ،ب13نابلس

 .33ص م،1863/هـ1280رجب  21 ،ب13نابلس .312ص م،1859/هـ1276شعبان  25 ،12نابلس 5
 .94ص م،1870/هـ1287الحجة  وذ 26 ،17نابلس .43ص م،1860/هـ1277شعبان  11 ،أ13نابلس 6
 م،1881/هـ1299صفر  8 ،22نابلس .33، 6ص م،1863/هـ1280ول أجمادى  11رجب،  21 ،ب13نابلس 7

 .173ص م،1895/هـ1313رجب  8 ،33نابلس .118ص م،1895/هـ1313القعدة  وذ 2 ،32نابلس .373ص
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 و الــوردي،أالــوردة و  ،3االعمــىو  شــطارة،و  ،2العيــدو  الغريــب،و  زيــدان،و  ،1الطــبشو  زيــادة،و  الســخلة،و 

  . 4الصليبيو  النصر،و  نصر اهللا،و 

دار  :حمولــة البــوم ومــنهمو . 5حمــدو  عــوده،و  ناصــر،، و ســعادة لــة حــج محمــد ومــنهم دارحمو : تقريــو 

، نــــزالو  االبــــراهيم،و  ،األســــعدو  ان،عثمــــوفيهــــا . 6دار بــــن مــــره، و دار حمــــدان، و دار محمــــود، و حامــــد

 بــــو شــــلخة،وأ ،العبــــده أو العبــــداتو  الشــــعبانية،و  العبيــــد،و  العمــــور،و  ،7عباديــــة أو عبــــادو  شــــاهين،و 

هـو لقـب العبـد حمـد بـو رحمـة و وأ سـالمة،و  ،األحمدو  المقدح،و  ،سالمو  البدوي،و  االخرس،و  البركات،و 

بو نجم وكساب وعيسى وحسن وخليل أاوده و موسى والمر و عازم  :معمر ومنهمو  المحسن،و  السليمان،

  .8اسماعيلو 

                                                           

 22 ،39نابلس .264ص م،1911/هـ1329شوال  7 أ،43نابلس .33ص م،1863/هـ1280رجب  21 ب،13نابلس 1
 .369ص م،1905/هـ1323ول أجمادى 

 م،1881/هـ1299صفر  8 ،22نابلس .264، 181ص م،1876/هـ1293الحجة  وذ 18، غرة ربيع ثاني، 20نابلس 2
 .41ص م،1884/هـ1302القعدة  وذ 13 أ،26نابلس .223ص م،1878/هـ1296صفر  20 ،21نابلس. 373ص

 .182ص م،1881/هـ1299شوال  8 ،23نابلس .190ص م،1887/هـ1305جمادى ثاني  4 ،27نابلس 3
 .364ص م،1895/هـ13131القعدة  وذ 10 ،31نابلس .230ص م،1889/هـ1307جمادى ثاني  22 ،28نابلس 4

 .369ص م،1905/هـ1323ول أجمادى  22 ،39نابلس
 15، 35نابلس .302ص ،1882/هـ1300القعدة  وذ 27 ،24نابلس .3ص م،1865/هـ1282ول أجمادى  7 ،14نابلس 5

شوال  25 ،41نابلس .199ص م،1902/هـ1320الحجة  وذ 18 ،38نابلس. 159م، ص1898/هـ1316شعبان  15
 م،1859/هـ1276ول أع وائل ربيأ ،12نابلس .89ص م،1843/هـ1259محرم  14 ،10نابلس .24ص م،1907/هـ1325

 .279، ص4النمر، تاريخ، ج .281ص م،1884/هـ1302صفر  12 ،25نابلس .284ص
شوال  25 ،41نابلس .378ص م،1877/هـ1294شوال  16 ،20نابلس. 89ص م،1843/هـ1259محرم  14 ،10نابلس 6

 .279، ص4النمر، تاريخ، ج .24ص م،1907/هـ1325شوال 
 وذ 21 ،20نابلس .389ص م،1869/هـ1286رجب  4 ،15نابلس .123ص م،1861/هـ1278رجب  19 أ،13نابلس 7

 24 ،17نابلس .288، 282ص م،1874/هـ1291ول أجمادى  14،12 ،18نابلس .116ص م،1875/هـ1292القعدة 
 .321ص م،1872/هـ1289محرم 

 .378، 376ص م،1877/هـ1294شوال  16 ،20نابلس .183ص م،1864/هـ1281شوال  27 ب،13نابلس 8
 16 ،41نابلس .24ص م،1907/هـ1325شوال  25 ،41نابلس .302ص ،1882/هـ1300القعدة  وذ 27 ،24نابلس

صفر  12 ،45نابلس .18ص م،1917/هـ1336محرم  18 ،50نابلس .346ص م،1909/هـ1327محرم 
 .279ص ،4ج تاريخ، النمر، .278ص م،1914/هـ1333شعبان  18 ،47نابلس .90ص م،1912/هـ1331
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 هامنفرح و ، و دعاس، و احميد، و عثمان، و محيسن، و شتيويو  حمولة دار حسن ومنهم يوسف،: قصره

، كما وجد أيضًا كنعان وأصـولهم مـن سعادهحمولة حج محمد ومنها السّعيد والنصار و و . 1السماعيل

 عائالت كذلكفيها و . 4البدرانو  ،العيدةو  ،3العوضو  ،ديالواو  ،منها العظمو  ،2حمولة عودهو . جوريش

 ،6المهــرو  عــدوي،و  االعمــر،و  ،ومنهــا الصــباح نــزالوال بــو الجــزر،وأ ،5فريجــة: وألقــاب مثــل عــائالت

 الصـــبح،و  بـــو شـــموط،وأ ،7بـــو ســـروروأ ،"االن هالقـــاطن قصـــر "ورد األســـم مـــع عبـــارة وقـــد البيروتـــي و 

بـو وأ عويضـة،و  الظـاهر،و  ،9الصـبيحو  ناصـر،و  س،يـونو  بو عيسى،وأ ،8الجابرو  سليمان،و  سلمان،و 

  .11بو ريدهوأ السعيد،و  ،األحمدو  بو بكر،وأ النصر،و  حسن،و  ،10المحمدو  بو صقر،وأ

                                                           

 .284ص م،1326القعدة  وذ 11 ،41نابلس .112ص م،1881/هـ1299جب ر  13 ،23نابلس 1
 ،20نابلس .136ص م،1864/هـ1281ول أربيع  5 ب،13نابلس .288ص م،1859/هـ1276ول أجمادى  ،12نابلس 2

رجب  13 ،23نابلس .161ص م،1881/هـ1299رجب  5 ،23نابلس .372ص م،1877/هـ1294شوال  17
 .10القصراوي، قصره، ص .302ص ،1882/هـ1300القعدة  وذ 27 ،24نابلس .112ص م،1881/هـ1299

 .285ص م،1874/هـ1291ول أجمادى  14 ،18نابلس .146ص م،1864/هـ1281ول أربيع  22 ب،13نابلس 3
 16 ،50نابلس .288ص م،1908/هـ1326القعدة  وذ 11 ،41نابلس .372ص م،1877/هـ1294شوال  17 ،20نابلس
 .252ص م،1918/هـ1337ول أربيع 

 11 ،41نابلس .372ص م،1877/هـ1294شوال  17 ،20نابلس .288ص م،1859/هـ1276ول أجمادى  ،12نابلس 4
 .36ص م،1911/هـ1329القعدة  وذ 27 ،44نابلس .284ص م،1326ذي القعدة 

 5 ،23نابلس .370ص م،1877/هـ1294شوال  18 ،20نابلس .132ص م،1869/هـ1286القعدة  وذ 8 ،16نابلس 5
 .161ص م،1881/هـ1299رجب 

 أ،29نابلس .302ص م،1882/هـ1300الحجة  وذ 27 ،24نابلس .147ص م،1861/هـ1278شعبان  17 أ،13نابلس 6
شوال  21 ،14نابلس .22ص م،1863/هـ1280غرة ربيع ثاني  ب،13نابلس .151ص م،1890/هـ1308الحجة  وذ 8

 .291ص م،1867/هـ1284
 ،41نابلس .378ص ،1881/هـ1299محرم  17 ،22نابلس .370، 369ص م،1877/هـ1294شوال  18 ،20نابلس 7

 .284ص م،1326القعدة  وذ 11
 .374، 372ص م،1877/هـ1294شوال  19، 17 ،20نابلس .285ص م،1874/هـ1291ول أجمادى  14 ،18نابلس 8

 .263ص م،1899/هـ1317صفر  18 ،35نابلس .127ص م،1878/هـ1295رجب  17 ،21نابلس
 وذ 27 ،24نابلس .378ص ،1881/هـ1299محرم  17 ،22نابلس .124ص م،1878/هـ1295عبان ش 25 ،21نابلس 9

  .287ص م،1911/هـ1330شعبان  27 ،44نابلس .302ص م،1882/هـ1300الحجة 
 ،35ابلسن .175ص م،1885/هـ1303شوال  13 ،أ26نابلس .302ص م،1882/هـ1300الحجة  وذ 27 ،24نابلس  10
 .284ص م،1326القعدة  وذ 11 ،41نابلس .60ص م،1898/هـ1316صفر  7
 تاريخ، النمر، .252ص م،1918/هـ1337ول أربيع  16 ،50نابلس .224ص م،1910/هـ1328صفر  24 ،أ42نابلس 11
 .283ص ،4ج
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 نصــر،و  رداد،و  عــودة،و  ، مّ لَ مَســو  الســلعوس،و  بــو صــوان،وأ عثمــان، حمولــة دار: مجــدل بنــي فاضــل

 ،3الخليــلو  الشــيخ محمــد،و  الشــيخ رزق،و  الصــبح،و  الصــيام،و  الجــابر،و  ،2حمــدانو  حســين،و  ،1زبــنو 

ـــراهيم،وإ  و الســـليمان،أالســـلمان و  زيـــن و  البـــدوي،و  بـــو ســـرية،وأ االعمـــر،و  الســـمرين،و  بـــو شـــلبان،وأ ب

  .4الدين

   .6رسالنو  هم من البشناق،القشيك و و  ،5بشناقو  ،ناصرو  غنايم،: يانون

 

  

  

  

  

  

  

  .العالقة بين السكان. 2

  .الزواج. أ

  .الِخطبة •

                                                           

 28 ،16نابلس .208ص م،1865/هـ1282صفر  20 ،ب13نابلس .147ص م،1861/هـ1278شعبان  11 ،أ13نابلس 1
 .125ص م،1874/هـ1291شوال  20 ،18نابلس .379ص م،1870/هـ1287شعبان  28

 .298ص م،1912/هـ1331شوال  23 ،45نابلس .221ص م،1871/هـ1288جمادى ثاني  14 ،17نابلس 2
 وذ 8 ،19نابلس .125ص م،1874/هـ1291شوال  20 ،18نابلس .116ص م،1869/هـ1286شوال  26 ،16نابلس 3

 .118ص م،1878/ـه1295رجب  20 ،21نابلس .181ص م،1874/هـ1291الحجة 
 21 ،أ29نابلس .256ص م،1874/هـ1291ول أربيع  7 ،18نابلس .290ص م،1884/هـ1302صفر  15 ،25نابلس 4

القعدة  وذ 11 ،41نابلس .180ص م،1904/هـ1322ول أجمادى  7 ،39نابلس. 263ص م،1891/هـ1309ول أجمادى 
 .288ص ،4ج تاريخ، النمر، .298ص م،1912/هـ1331شوال  23 ،45نابلس .284ص م،1326

 .238ص م،1911/هـ1329شعبان  17 ،أ43نابلس .167ص م،1866/هـ1283ول أادى جم 27 ،14نابلس 5
 29 ،48نابلس .361ص م،1911/هـ1330القعدة  وذ 6 ،44نابلس .234ص م،1911/هـ1329شعبان  10 ،أ43نابلس 6

 .319م، ص1905/هـ1323محرم  1، 39نابلس .169ص م،1915/هـ1334شعبان  29
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عكست عـادات الِخطبـة والـزواج السـائدة ثقافـة المجتمـع المحلـي المحافظـة وكـان مـن ضـمنها        

مفهــوم ِســتر البنــت، فكانــت ُتخطــب فــي كثيــر مــن الحــاالت وهــي قاصــرة، وفــي إحــدى الحــاالت لــم 

وكانـت تـتم عمليـة الِخطبـة باالتفـاق . 1نيتجاوز عمرها سنة ونصف في حين كان عمـر الطفـل يـومي

، فــي الشــارع أو فــي جلســات الســمر علــى ســطح "الِعطيــة"بــين األوليــاء كيفمــا أتفــق ضــمن مصــطلح 

، ويكــون الــزواج بعــد البلــوغ والحــيض وٕاكتمــال نمــو 4، أو حتــى فــي الســجن3، أو علــى البيــدر2البيــت

  .5"مطيقة للوطيء"جسمها عندما تصبح 

للرجـل ويكـون لديـة عـدة أبنـاء دون تحديـد ألي مـنهم سـتزوج بـل جـرت " ُتعطـى"وكانت البنت        

جرى ذلك على حسـب عـادة الفالحـين بنـاءا "العادة أن التحديد يتم وقت عقد النكاح كما تشير عبارة 

وهبــت بعــض النســاء نفســها هبــة نكــاح، وتشــير المصــادر  ، فــي حــين6"فــي وقــت قصــد عقــد النكــاح

علـى  -فـي حـال قبولـه لهـا  –النكاح كانت تختار رجـًال زوجـًا لهـا، ويتفقـا  بوضوح أن المرأة في هذا

  .7تحديد المهر المعجل والمؤجل وموعد الزواج وأمام الشهود

تســير كمـا يجـب دومـًا فعنـد البلــوغ تُـزوج المـرأة لرجـل آخـر وهــو " المعاطـاة"أو " العطيـة"لـم تكـن      

نــت الفتــاة نفســها تــرفض أحيانــًا الــزواج المقــرر ، وكا8األمــر الــذي كــان محــط خــالف وصــل للمحكمــة

وهــو أمــر يــدفع بإتجــاه تغييــر النظــرة التقليديــة للمــرأة والتــي ُتظهرهــا . 9ســلفًا عنــد بلوغهــا ســن الرشــد

في حين كانـت . 10مسحوقة وال رأي لها، ومهما يكن فقد أنتهت بعض الزيجات وديًا قبل عقد النكاح

                                                           

 .356ص م،1882/هـ1300ول أجمادى  7 ،23نابلس 1
 .51ص م،1905/هـ1323جمادى ثاني  5 ،أ40نابلس 2
 .356ص م،1882/هـ1300ول أجمادى  7 ،23نابلس. 524م، ص1872/هـ1289محرم  1، 17نابلس 3
 .40ص م،1908/هـ1326صفر  12 ،41نابلس 4
 2 ،31نابلس .365ص م،1888/هـ1306صفر  21 ،27نابلس .21ص م،1872/هـ1289صفر  14 ،17/4نابلس 5

 .161ص م،1894/هـ1312ول أجمادى 
 .313ص م،1877/هـ1294رجب  19 ،20نابلس 6
 .202م، ص1906/هـ1324رمضان  24أ، 40نابلس. 126م، ص1902/هـ1320رجب  17، 38نابلس 7
 .95الجاغوب، فلكلور، ص .311ص م،1882/هـ1300الحجة  وذ 19 ،24نابلس 8
 .365ص م،1888/هـ1306صفر  21 ،27نابلس 9

 .299ص م،1912/هـ1331شوال  26 ،45نابلس 10
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، فيمـا كـان 1ضغط فيقوم األب بتزويج ابنتـه لدائنـة فـرارًا مـن ديونـهالديون المالية سببًا للوقوع تحت ال

  .2في كثير من الحاالت زواج بدل

كمـــا جـــرت العـــادة فـــي بعـــض القـــرى عنـــد أخـــذ العـــروس لقريـــة أخـــرى فـــإن وليهـــا أو وكيلهـــا ال       

دة وعلــى حســب عــا"يســلمها لعريســها وأهلــة إال بعــد دفعهــم مبلــغ مــن مهرهــا كمــا تشــير لــذلك عبــارة 

، األمـر الـذي يؤكـد التـرابط اإلجتمـاعي 4كما تساعد األقارب بدفع مبالغ مالية إلتمام الـزواج. 3"البالد

  .اإلجتماعي بين سكان المنطقة

ســـجلت المحكمـــة حـــاالت زواج مـــن القـــرى فـــي المدينـــة أو بعـــض القـــاطنين فيهـــا القـــادمين مـــن      

ي القـرى وبشـكل محـدود جـدًا مناطق بعيدة خاصة العساكر، كما سـجلت حـاالت زواج مـن المدينـة فـ

 .ويمكن تفسير ذلك بإختالف نمط الحياة بين القرية والمدينة. 5وغير موفق في بعض الحاالت

 

  

  .المهر •

وفـــي حـــاالت أخـــرى كـــان المهـــر عينـــًا زيـــت  ُحـــدد مبلـــغ المهـــر بـــالقرش فـــي أكثـــر الحـــاالت،       

، 8ًا وحصــص أراضــي وأشــجار زيتــون، أو مختلطــًا عينــًا كــالقمح والشــعير ونقــد7، أو ثــور بقــر6زيتــون

ولم يكن ذلـك بسـبب قلـة النقـد بقـدر مـا هـو تعبيـرًا عـن أهميـة طاقـة العمـل التـي يجسـدها ثـور البقـر، 

                                                           

 .161ص م،1894/هـ1312ول أجمادى  2 ،31نابلس 1

 .89ص م،1868/هـ1285ول أجمادى  10 ،15نابلس 2
 .305ص م،1884/هـ1302ربيع ثاني  7 ،25نابلس 3
 .م1858/هـ1275ذي الحجة  16بيتا،  يلي،العدحمدان  صة،أوراق خا 4

 ،37نابلس. 19م، ص1893/هـ1311شعبان  18، 31نابلس. 293م، ص1891/هـ1309جمادى ثاني  18، 29نابلس 5
 .148م، ص1906/هـ1324جمادى ثاني  23أ، 40نابلس .3ص م،1901/هـ1319رجب  3

 .284ص م،1882/هـ1300الحجة  وذ 17 ،24نابلس 6
 .111ص م،1890/هـ1308ربيع ثاني  17 ،أ29ابلسن 7
 .19ص م،1893/هـ1311شعبان  18 ،31نابلس .172ص م،1887/هـ1305ول أجمادى  11 ،27نابلس 8
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كمــا أن مهــر الثيــب كــان أقــل دومــًا مــن . واإلنتــاج الــذي تجســده هنــا األرض والزيــت والقمــح والشــعير

نـد زفافهـا وخروجهـا الـى بيـت زوجهـا، فقـد حصـلت العـروس علـى الكسـوة ع ومهما يكن. 1مهر الِبكر

مصـنوع مـن الخشـب تضـع فيـه مالبسـها وحليهـا " السمرافرنجي"وتضمنت كذلك صندوق ُيطلق عليه 

  .3فيما كان نقوط العريس جرة زيت زيتون في أحد الحاالت. 2وأغراضها الخاصة

حـاالت عنـد عمليـة كما ُحدد المعجل والمؤجـل ومقـدار النقـدي والكسـوة منـه، وفـي كثيـر مـن ال       

، وفــي 4العطيـة حيــث كــان يــتم قــبض جــزء مــن المهــر بيــد الــولي أو الوكيــل وال تأخــذ البنــت منــه شــيئاً 

حاالت لجأت الزوجة للمحكمة للمطالبة بمهرها المعجل رغم قيام الـزوج بدفعـه لوليهـا دون علمهـا أو 

دفع بقية المهـر معجلـة ومؤجلـة، ، ولم ُيعقد النكاح في كثير من الحاالت إال بعد 5إذنها عند خطبتها

ومؤجلة، فمثًال يشتكي حسن علي موسى مـن قريـة ديـر الحطـب علـى فاطمـة عبـد الـرحمن مـن قريـة 

قــرش معجــل مــن ) 1500(برقــة، ألنهــا تــرفض األنصــياع لــه التمــام الــزواج، علمــًا أنــه دفــع ألبيهــا 

طمـة عـدم دفعـه قـرش، وقـد أثبتـت فا) 2000(قرش، وبقـي لهـا بذمتـه ) 3500(مجموع المهر البالغ 

وقد ُوجد . 6بقية المهر لها، فحكم النائب الشرعي بأن لها أن تسلمه نفسها بعد أن تقبض بقية مهرها

ُوجد حاالت حصلت فيها بعض النساء على بقية مهرهـا المعجـل بعـد الـزواج، أو عنـد وقـوع الطـالق 

  . 7أحياناً 

ي المنطقــــة بــــين الســــنوات دعــــوة مرتبطــــة بــــالزواج فــــ) 57(ُحســـب المعــــدل العــــام للمهــــور فــــي       

قـرش، ويشـمل ذلـك الفتيـات القاصـرات ) 2518.5(فكـان ) م1915/هــ1334 –م 1850/هـ1267(

  -:والبالغات، الِبكر والثيب، وقد ُوجد خمسة مستويات للمهور وفقًا لتكرار العقود على النحو التالي

                                                           

 .251ص م،1918/هـ1337صفر  15 ،50نابلس .126ص م،1902/هـ1320رجب  17 ،38نابلس 1
 ،أ42نابلس .123ص م،1906/هـ1324ول أجمادى  18 ،أ40نابلس .311ص م،1859/هـ1276شعبان  19 ،12نابلس 2

 .294م، ص1899/هـ1317محرم  8، 35نابلس .156ص م،1909/هـ1327القعدة  وذ 14 ،أ42نابلس
 .م1864/هـ1281صفر  13 بيتا، أوراق خاصة، حمدان العديلي، 3
 .44ص م،1893/هـ1311القعدة  وذ 2 ،31نابلس .311ص م،1882/هـ1300الحجة  وذ 19 ،24نابلس 4
 .98ص م،1908هـ1326ول أربيع  14 ،41نابلس 5

 .330ص م،1872/هـ1289صفر  2 ،17نابلس 6
 .377ص م،1910/هـ1328شعبان  17 ،أ42نابلس .183م، ص1887/هـ1305جمادى أول  17، 27نابلس 7
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  ، معدالت مهر المرأة)9(جدول رقم 

  الثيب  ِبكرال  عدد العقود  قيمة المهر بالقروش
500  - 950  5  4  1  
1000 - 1500  13  10  3  
2000 - 2500  13  13   --  
3000 - 3800  21  21   --  
4000 - 4500  5  5   --  

  

إن تحليًال بسيطًا للجدول ُيظهر أن معدل مهر المرأة الِبكـر أعلـى بكثيـر مـن الثيـب عمومـًا      

نــرى أن معــدل مهــر الثيــب قــرش فــأعلى، فــي حــين ) 2500 – 2000(عنــد معــدل المهــور بــين 

قرش، وهو المعدل نفسه الذي يتضمن مهر بعـض الفتيـات ) 1500 – 1000(عمومًا يقع بين 

الِبكــر، ويمكــن تبريــر ذلــك بــاإلطالع علــى الحالــة اإلجتماعيــة للــبعض مــنهن، فمــثًال هنــاك فتــاة 

بالسـن  ، أو متقدمـة1تحت والية ابن عمها الذي عقد نكاحها وهي قاصـر عمرهـا أحـد عشـر سـنة

  .  2مقارنة مع زوجها، وأخرى وهبت نفسها ِهبة نكاح

  

  .الزوجية والطالقالخالفات  •

الزواج بامرأة أخرى سببًا رئيسًا في الخالفات الزوجية، حيث كان يدفع بعض النسـاء للمطالبـة       

ولـة ، مثـل إهانتهـا ومحا3ببقية مهورهن وبيت آخر ونفقة، خاصة إذا عانت من ضرر الزوجة الثانيـة

كمـــا كانـــت حضـــانة األوالد محـــل خـــالف قـــاد الـــزوجين لتســـوية . 4تســـميمها مـــثًال أو ضـــربها وشـــتمها

                                                           

 .284م، ص1882/هـ1300ذو الحجة  17، 24نابلس 1
 .179م، ص1902/ـه1320ذو القعدة  24، 38نابلس .22م، ص1893/هـ1311شعبان  21، 31نابلس 2
 .132م، ص1892/هـ1310جمادى ثاني  9، 30نابلس. 178م، ص1891/هـ1309صفر  15أ، 29نابلس 3
 .205م، ص1900/هـ1318جمادى أول  29، 36نابلس. 37م، ص1888/هـ1306جمادى أول  25، 28نابلس 4
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فــي حــين شــكلت الهجــرة للبلقــاء أو أمريكــا أو حــوران مــثًال . 1الخــالف فــي المحكمــة أو الــى الطــالق

  .2وترك الزوجة بال ُمنِفق سببًا للمطالبة بالنفقة من خالل المحكمة

، وعــدم كفايــة المصــروف والكســوة الصــيفية والشــتوية، ومبيــت 3ن مــع األهــلالمســك كمــا شــكل      

الرجل خارج البيت أسبابًا للخالف بين الزوجين وصل للمحكمة، فكانت المحكمة ُتلزم الزوج بمسـكن 

خلقـين ولباسـين "، أو 4منعزل عن أهلة وكسوة دارجة تتكون من ثـوب قمـاش وديمايـة ومنـديل وعبايـة

قــروش فــي الخمســين ) 3 – 1.5(، ومصــروف يــومي تــراوح 5"صــبة وعبايــةونصــف كمخــة زنــار وع

، وأحيانـًا شـكل عـدم 7، وأن يعاشر زوجتة بالمعروف ولـو ليلـة بعـد ليلـة6سنة األخيرة من فترة الدراسة

  .8عدم انصياع الزوجة لفراش الزوجية سببًا يدفع الزوج لعدم اإلنفاق عليها

واليمــين الكـــاذب ، 9نشــوز المـــرأةو علـــى دفــع المهـــر، ومــن أســباب الطـــالق أيضــًا عـــدم القــدرة       

فكانــت الزوجــة تطلــب التفريــق وتحصــل عليــة إذا ثبــت ادعاءهــا، وكانــت تحصــل علــى مؤجــل مهرهــا 

كمـا لعـب الفقـر دورًا فـي التفريـق بـين . 10عند وقوع الطالق إذا لم تكن أصـًال قـد قبضـته عنـد النكـاح

  .11شرين سنة ونتج عنه أوالدالزوجين حتى بعد زواج دام ثالثين سنة أو ع

                                                           

جمادى  18أ، 40لسناب. 53م، ص1897/هـ1315رجب  5، 34نابلس. 37م، ص1892/هـ1310محرم  17، 30نابلس 1
 .123م، ص1906/هـ1324اول 

 3، 50نابلس. 261م، ص1911/هـ1330رجب  15، 44نابلس. 256م، ص1914/هـ1333ربيع أول  6، 47نابلس 2
 .272م، ص1918/هـ1337ربيع ثاني 

 .377م، ص1910/هـ1328شعبان  17أ، 42نابلس 3
 .145م، ص1889/هـ1307محرم  9، 28نابلس 4

 .32ص م،1917/هـ1336 محرم 20 ،50نابلس 5
 ،30نابلس. 138م، ص1890/هـ1308ذو القعدة  8أ، 29نابلس. 280ص م،1870/هـ1287خر آيع رب 15 ،16نابلس 6
 .277م، ص1918/هـ1337ربيع ثاني  20، 50نابلس .132ص م،1892/هـ1310جمادى ثاني  9

 .280ص م،1870/هـ1287خر آربيع  15 ،16نابلس 7
 .172ص م،1871/هـ1288ربيع ثاني  15 ،17نابلس 8

 18 ،38نابلس .111ص م،1890/هـ1308ربيع ثاني  17 ،أ29نابلس .145ص م،1889/هـ1307محرم  9 ،28نابلس 9
ذو القعدة  14أ، 42نابلس .3ص م،1904/هـ1322شعبان  15 ،أ40نابلس .104ص م،1902/هـ1320جمادى ثاني 

 .156م، ص1909/هـ1327

 17 ،27نابلس .212ص م،1874/هـ1291ول أربيع  17 ،18نابلس .35ص م،1869/هـ1286رجب  25 ،16نابلس 10
 .183ص م،1887/هـ1305ول أجمادى 

 .125ص م،1904/هـ1322محرم  9 ،39نابلس .233ص م،1903/هـ1321صفر  22 ،38نابلس 11
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جرى الطالق أحيانًا على شكل صـفقة، فمقابـل الطـالق تعفـي المطلقـة طليقهـا مـن بقيـة المهـر       

والنفقة، أو باالتفاق على دفع الزوج مبلغ مقطوع لطليقته مقابل إعفاءه من بقية مهرها ونفقتها مقابل 

  .1حاالتومن خالل المحكمة في كثير من ال حصولها على الطالق

كما طلبت الزوجة في بعض الحاالت الُخلع من عصمة زوجها بسبب عدم اإلنفاق عليها، أو       

، وأحيانـًا ُأهملـت )ضـعيف جنسـياً ( ، أو لكون الزوج عنينـاً 2بسبب عدم انتظام العالقة الجنسية بينهما

 لخالفــات الزوجيــةا حــاالت ومهمــا يكــن فقــد بلــغ عــدد. 3الزوجــة وُتركــت معلقــة بــدون نفقــة أو رعايــة

) م1912/هـ1331 –م 1869/هـ1286(الفترة ما بين  المحكمة خالل فيطالق والُخلع المسجلة الو 

    -:، وهي على النحو التالي4حاله في قرى المنطقة) 92(

م 1869/هـ1286(والطالق في المنطقة بين األعوام الخالفات الزوجية حاالت ، )10(جدول رقم 

  )م1912/هـ1331 –

  عدد الحاالت  الطالق وأسبابه  عدد الحاالت  فات الزوجية وأسبابهاالخال

  20  أسباب غير مذكورة  25  حول النفقة والمسكن

  6  النفقة  10  المطالبة بالمهر

  4  زوجة ثانية  4  زوجة ثانية

  2  الطالق بتراضي الطرفين  4  الهجرة خارج المنطقة

                                                           

 .112، 111ص م،1890/هـ1308رجب  16 ،أ29نابلس .167ص م،1866/هـ1283ول أ جمادى 27 ،14نابلس 1
 .53ص م،1892/هـ1310محرم  29 ،30نابلس

 8 ،33نابلس .186ص م،1896/هـ1314القعدة  وذ 23 ،33نابلس .22ص م،1893/هـ1311شعبان  21 ،31نابلس 2
 .120ص م،1896/هـ1314الحجة  وذ
 ،36نابلس .263ص م،1896/هـ1314القعدة  وغرة ذ ،32نابلس .318ص م،1867/هـ1284الحجة  وذ 1 ،14نابلس 3
 .267ص م،1900/هـ1318القعدة  وذ 1
 .299ص م،1912/هـ1331شوال  26 ،45نابلس .280ص م،1869/هـ1286رجب  25 ،16نابلس 4
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  2  خالفات زوجية  3  حضانة األوالد

  1  دم اإلنجابع  2  إثبات الِخطبة

  2  نشوز الزوجة  1  نشوز الزوجة

  2  اليمين الكاذب  1  اليمين الكاذب

  2  عدم المعاشرة بالمعروف  1  الخدمة العسكرية

  

يمكننا مالحظة مدى الظلم واإلجحاف ليس فقط فـي التعامـل مـع المـرأة بـل بـالنظرة إليهـا، مـن       

الــى معيشــتها مــع زوجهــا بــذات المســكن مــع  وُتخطــب دون وزن لرأيهــا،" ُتعطــى"اللحظــة التــي كانــت 

أهلــه، وطالقهــا فــي حــاالت وقوعــه، وهــو األمــر الــذي ســبب مشــاكل بــين الــزوجين الحقــًا، فلــو أخــذنا 

أن المرأة نادرًا ما قبضت مهرها المعجـل بيـدها  –وفقًا للمصادر  –الجانب المالي بالموضوع لوجدنا 

ه بـل وليهـا إذا كانـت قاصـرًا، أو وكيلهـا إذا كانـت بالغـة وبالتالي يمكن لنا التخيل أنهـا لـن تسـتفيد منـ

وفي أغلب الحـاالت، وٕاذا كانـت المـرأة عـاقرًا أو غيـر متفقـة مـع زوجهـا أو تـزوج عليهـا زوجهـا، ففـي 

مثــل هــذه الحالــة قــد يتركهــا بــال نفقــة حتــى لــو أنجبــت لــه أوالدا، وفــي حــاالت الطــالق كانــت الزوجــة 

ع إبــراء زوجهــا مــن كامــل حقوقهــا، مــن نفقــة ومهــر مؤجــل، وفــي تتوجــه للمحكمــة لطلــب الطــالق مــ

، وهـو األمـر 1حاالت حيث كان الطالق على شكل صفقة يدفع فيها الزوج مبلغ مقطوع بـدل حقوقهـا

قـــد أذاق زوجتـــه األمـــّرين حتـــى يـــدفعها  –فـــي حـــاالت معينـــة  –الـــذي يجعلنـــا نعتقـــد بقـــوة أن الـــزوج 

  .قوقهاللتخلص من زواجها مقابل إبراءة من ح

مــن الناحيــة اإلنســانية كــان تــزويج الفتــاة مــن أجــل الُســترة، وٕانجــاب الكثيــر مــن األبنــاء فــي فتــرة      

وفقــــًا للثقافــــة الشــــعبية الســــائدة  -خصــــوبتها، والحفــــاظ علــــى النســــل وتشــــكيل قــــوة عمــــل اقتصــــادية 

ذ ال رأي للفتـاة هو أمر ايجابي وٕان حمل القسوة فـي التعامـل فـي كثيـر مـن الحـاالت، إ –والمحاِفظة 
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فــي زواجهــا، كمــا عانــت مــن اإلهمــال وعــدم مســاواتها مــع الزوجــة الثانيــة، وعانــت أيضــا مــن عــدم 

نضـــوجها الجســـماني للعمليـــة الجنســـية، ففـــي إحـــدى الحـــاالت ُعقـــد النكـــاح علـــى بنـــت عمرهـــا عشـــر 

، 1مــن خــالل المحكمــة -وهــو ابـن عمهــا  –سـنوات فهربــت مــن البيــت وطالــب بهـا زوجهــا مــن وليهــا 

  .عبئ يجري التخلص منه بأول فرصة شير القصة إلى أن الفتاة أحياناً وت

بالرغم من ذلك فقد أخلصـت الزوجـة لزوجهـا وأوالدهـا وبيتهـا وقـدمت مهرهـا وأمالكهـا لزوجهـا        

وشاركته العمل وعاشت معه حتى مـع زوجـة ثانيـة، وفـي حالـة عاشـت زوجـه مـع زوجهـا لمـدة إثنتـي 

ء، ولجـأت للمحكمـة طالبـة الطـالق فطلـب زوجهـا مهلـة لمـدة سـنة فـُأعطي، ثـم عشرة سنة وهـي عـذرا

بعد سنة ذهبت الزوجة للمحكمة وطالبـت بـالطالق، فأثبـت الـزوج أنـه بالخمسـة شـهور الماضـية كـان 

مريضًا وطلب مهلة خمسة شهور اخرى فُأعطي وانصاعت الزوجة لحكم المحكمة، ِعلمًا أنها كانـت 

  . 2قرش من مالها) 1600(قد أقرضته مبلغ 

  

  

  .حاالت القتل والدّية. ب

، المـوت أو اإلصـابة بعاهـات دائمـة فـي بعـض 3نتج عن الشجارات والتي ُتسمى محليًا طوشـة      

، وبالتــالي نــتج عنهــا الســجن لفتــرة تصــل لعشــر ســنوات، ورافــق كثيــرًا منهــا حــاالت انتقــام 4الحــاالت

إذ ُأســتخدم فيهــا كــل مــا . 5ب للبيــوت ومحتوياتهــاوتخريــب للممتلكــات كتقشــير األشــجار لتتلــف، ونهــ
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، والحجـــارة، واليطقـــان وهـــو ســـكين تركـــي شـــفرتها 1وصـــلت لـــه األيـــدي  كالبـــارودة، والخنـــق باليـــدين

، والعصـي، 3، والجالوشة أو القالوش وهي آلة جارحة شـبيهة بـالخنجر لحصـد القمـح والشـعير2طويلة

  .5لزور في المحكمة في بعض الِشجاراتكما دفع البعض رشوى لشاهد ا. 4وشرخات الحديد

انتهت بعض حاالت القتل غير المعروف فيها القاتل ونتجت عن سرقة، بأن يدفع الدّية        
المعاقلة وهم خمسون رجال من أهل القرية أو على عاقلة أهل الحارة المتواجدين فيها حين وقعت 

لفهم اليمين على عدم قيامهم بالقتل وعدم الحادثة، سواء كان القتيل ذكرًا أو أنثى، وذلك بعد ح
  . 6معرفتهم بالقاتل، تُقسم الدّية عليهم وُتقسط على ثالث سنوات، مع وجود فتوى لبعض الحاالت

وفي حالة معرفة القاتل أو القتلة مع إقرارهم بالقتل فإن الدّية ُتقسم بينهم جميعًا وُتدفع ايضًا     
م من أي دعوى بهذا الخصوص بعد إكتمال مبلغ الدّية لذوي ، وكان يتم إبراءه7على ثالث سنوات

  .8القتيل

كما ُوجد حاالت قتل ناتجة عن سرقة عوقـب فيهـا القاتـل الـذي قُـبض عليـة بـالموت والقصـاص      

، أو تقوم السلطات بإعدامه في حاالت أخرى، وفـي الحـالتين 9منه بتسليمه لذوي القتيل ليقتصوا منه

ين عائالت الطرفين يتضمن؛ اإلقـرار بعمليـة القتـل، وٕاسـقاط أهـل الحالتين يجري توقيع صك صلح ب

القاتــل والقتيــل ألي حــق عنــد الطــرف الثــاني، ومهمــا يكــن فــإن قــرار اإلعــدام يصــدر بموجــب فتــوى 

  .لتنتهي القصة على قاعدة قتيل بقتيل. 10شرعية
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حرج حجــر حصــلت حــوادث قتــل بالخطــأ؛ مثــل إنفــالت طلــق بــارودة، أو أثنــاء العمــل حيــث تــد     

، أو هيجـان ثـور هـاجم 1كبير من رأس الجبل ليستقر بالوادي مسـببًا بقتـل أحـد المـزارعين علـى الفـور

أمرأة ونطحها، وفي كل الحاالت ُعرف المسؤول وحوكم بدفع الدية لذوي القتلى مع اإلبراء من تهمة 

  .2القتل

طحها ثور وماتـت، تبنـى قضـيتها تجلب جرائم القتل مشاكل عائلية من نوع آخر فالمرأة التي ن      

ـــى ) 22(فـــي المحـــاكم أخوهـــا بتوكيـــل رســـمي مـــن والـــدهما، وبعـــد  ـــذهب والـــدها إل يـــوم مـــن مقتلهـــا ي

المحكمة ويتنازل عن دعواه ضد صاحب الثور، وهو أمر يدلل علـى ثقافـة التسـامح عنـد الكثيـر مـن 

ابنــه عــن الوكالــة وقــام بــالَحجر ســكان المنطقــة، وفــي اليــوم التــالي تمامــًا يعــود األب للمحكمــة ويعــزل 

لسنا بحاجة لتفكير عميق لندرك أن خالفًا نشأ . 3عليه ليمنعه من أي تصرف في امالكه وموجوداته

نشــأ بــين األب وابنــه حــول التنــازل عــن الــدعوى علــى صــاحب الثــور، األب يتســامح ويتنــازل واالبــن 

تـــي أعطاهـــا البنـــه ليضـــمن عـــدم يـــرفض، وردًا علـــى ذلـــك يقـــوم األب بـــاليوم التـــالي بفســـخ الوكالـــة ال

  .تصرفه باألمالك

كمـا ُوجـد قتلـى . 4حصلت ِشجارات نتج عنها إصابات قادت إلى القتل واالنتقـام ورفـض الصـلح     

بــبعض الحــاالت ضــمن أراضــي قريــة أخــرى، ُأتهــم بــه جماعــة منهــا فــأنكروا وأصــروا علــى إنكــارهم، 

بـدفع ديـة ألهـل القتيـل وقيـامهم " الصلح عن إنكـار"فكان يتم التدخل من كبار ومتنفذي المنطقة ليتم 

  .5بإبراء المتهمين بقتل ابنهم من تهمة القتل

بــدت العصــبية القبليــة العائليــة واضــحًة فــي كثيــر مــن دعــاوي القتــل حيــث ُتــتهم العائلــة بأكملهــا      

" اليمــينحلـف "بالقتـل، وتتشـارك أيضــًا بالقتـل فـي كثيــر مـن الحـاالت وبالصــلح حيـث تجـري القســامة 
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على عاقلة أفراد العائلـة برمتهـا، وُتقسـم الديـة علـى عاقلـة العائلـة كلهـا، وبإسـتثناء قضـايا القتـل علـى 

خلفيــة الســرقة والقتــل الخطــأ، فــإن المصــادر ال تــذكر صــراحة أســباب حــوادث القتــل األخــرى، ولكــن 

ائلــة متنفــذة وأخــرى بــين ع" إداريــة عائليــة"لــيس مــن الصــعوبة الــتكهن بــذلك، فهنــاك قتــل علــى خلفيــة 

، وربمـــا بســـبب التحـــزب 1كمـــا تـــوحي بـــذلك بعـــض األســـماء -إن جـــاز لنـــا التعبيـــر  -كانـــت متنفـــذة 

  .2للقيسية واليمن، وفي حالة واحدة بسبب العمل في َبد الزيتون

أمــا الالفــت لالنتبــاه هــو عــدم تســجيل ألي دعــوى حــول القتــل علــى خلفيــة التعــدي علــى الشــرف      

ــ ِقلــة هــذه : ى نســاء أو زنــا، وهــو أمــر يقــود إلــى احتمــالين فــي ظــل مجتمــع محــافظســواء التعــدي عل

، ويمكـن لنـا االسـتناد 3الحوادث من جهة أو إنعدامها، أو التستر عليها خوفًا من الفضيحة إذا وقعت

بهذه النقطة على قصة تلك المرأة التي رفعت قضية طـالق بعـد مكوثهـا أكثـر مـن عشـر سـنين وهـي 

، وما يهمنـا 4قرش كان استقرضها منها وهو أمر أنكره الزوج) 1600(زوجها بمبلغ  عذراء، وطالبت

تشـــكل ِغطـــاء معقـــول ومقبـــول يمكـــن  –بغـــض النظـــر عـــن صـــحتها أم ال  –هنـــا أن قصـــة القـــرض 

للزوجــة وأخيهــا ولزوجهــا اســتخدامه لتبريــر ذهــابهم للمدينــة ودخــولهم المحكمــة أمــام تســاؤالت ســكان 

ا، بدًال من الحديث عن كونها عذراء منـذ عشـر سـنوات، وهـو أمـر يـدلل علـى القرية حين يعودون له

التـزام المـرأة بشـرفها ودينهـا وقيمهـا االجتماعيـة، كمــا يشـير لحقهـا فـي اإلنجـاب، ومهمـا يكـن فــالزواج 

 .المبكر ونمط المالبس والثقافة السائدة كلها تعبر عن مجتمع محافظ متمسك بالعادات والتقاليد

  .والبيتاألسرة . ج

  .أفرادها •

                                                           

 .357ص م،1872/هـ1289ربيع ثاني  6 ،17نابلس .337ص م،1872/هـ1289صفر  14 ،17نابلس 1
 .265ص م،1869/هـ1286محرم  19 ،15نابلس 2
 .332ص م،1807/هـ1222القعدة  وذ 17 ،6نابلس 3
 .17ص م،1869/هـ1286رجب  17 ،16نابلس .318ص م،1867/هـ1284الحجة  وذ 1 ،14نابلس 4



 163

قريـة مـن قـرى ) 17(أسـرة وردت فـي حجـج حصـر اإلرث فـي ) 118(ُوجد عند تحليل بيانات       

، )261(، أن عــدد األوالد الــذكور 1)م1884/هـــ1302 –م 1868/هـــ1285(المنطقــة بــين الســنوات 

ُيضـاف ) 461(، فيكـون عـدد األوالد الـذكور واإلنـاث )27(، واُألسر ذات الزوجتان )200(واإلناث 

هـــو عـــدد الزوجـــات الثانيـــة، فيكـــون ) 27(هـــو مجمـــوع اآلبـــاء واألمهـــات ويضـــاف لهـــم ) 236(لهـــم 

فردًا، وعند تقسيم عـدد األفـراد علـى عـدد اُألسـر فـإن معـدل األسـرة الواحـدة المكونـة ) 724(المجموع 

  .2فرد، ومهما يكن فقد ُوجد عائالت بدون أوالد) 6.135(من الوالدين وأوالدهما هو 

  .المالبس •

تكــون لبــاس الرجــل بشــكل عــام مــن قمــيص وقنبــاز وهــو رداء خــارجي مــن حريــر محــزز يرتديــه      

الرجـــل والمـــرأة، وديمايـــة وهـــو رداء واســـع بطـــول الجســـم مفتـــوح مـــن األمـــام ويلـــبس مـــع حـــزام مثبـــت 

بــاة وغطــاء بالديمايــة نفســها وُيــرد الجــزء األمــامي األيمــن فــوق الجــزء األيســر علــى طــول الديمايــة، وع

الــرأس طربــوش وزنــار أو حطــة، وشــريحة وهــي حــزام جلــد عــريض يســتخدمه الرجــل لحفــظ حوائجــه 

،  )50 – 20(، والعباية 4)12 – 5(وقد تراوح سعر القميص للرجل بالقرش بين . 3كالنقود والدخان

نـوع القمـاش ، تبعًا ل6)10(، والطربوش والزنار حوالي )15(، والقنباز حوالي 5)25(والديماية حوالي 

  .القماش المستخدم ومقداره

، "ِإْلَبـاْس "، وسـروال ُلفـظ "َخلَـكْ "تقصـيرة جـوخ، وثـوب لفظـه المحليـون  فيما تكون لباس المـرأة مـن    

فيمـا ُفصـل للطفـل . 8أو شالة أو منديل" ِخرقة"، وديماية وغطاء للرأس ُيسمى 7وزنار وعصبة وعباية

                                                           

 .364ص م،1884/هـ1302جمادى ثاني  1 ،25نابلس .90ص م،1868/هـ1285ربيع ثاني  28 ،15نابلس 1
 .181ص م،1876/هـ1293ول أربيع  28 ،20نابلس 2

سرحان،  .342ص م،1881/هـ1299محرم  11 ،22نابلس .69ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 28 ،18نابلس 3
 .717، 679، 650، ص3موسوعة، ج

 .198، 197ص م،1874/هـ1291 أولربيع  4، 2 ،18نابلس .69ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 28 ،18نابلس 4
 .124 ،123ص م،1878/هـ1295شعبان  25 ،21نابلس .197ص م،1874/هـ1291ول أربيع  4 ،18نابلس 5
 .342ص م،1881/هـ1299محرم  11 ،22نابلس 6
 .32ص م،1917/هـ1336محرم  20 ،50نابلس .311ص م،1859/هـ1276شعبان  19 ،12نابلس 7
 .205ص م،1900/هـ1318جمادى  29 ،36نابلس .330ص م،1872/هـ1289صفر  2 ،17نابلس 8
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وأحيانـــًا كـــان يـــتم شـــراء القمـــاش خامـــًا . 1للطفـــل عنـــد ختانـــه قنبـــاز مـــن قمـــاش الكمـــخ ُيســـمى قفطـــان

وتفصــيلة الحقــًا، وفقــًا لألحجــام والحاجــات دون أن يمنــع ذلــك شــراء مالبــس جــاهزة كمــا ُيســتدل مــن 

وتعهــد لهــا بإحضــار ثمانيــة أذرع خــام مســبوغ أزرق ثــوب وديمايــة مفصــلة مخيطــة، ذراعــين "عبــارة 

  .2"ونصف منصوري زنار

صـرطية، وعبايـة " خلقـان"وفقًا لنوع القماش، فمثَال ثالث هدوم أو اختلفت أسعار مالبس النساء     

قــرش، بينمــا بلغــت ) 200(غــزاوي وديمايــة مفصــلة جــاهزة وهــي ضــمن مهــر عــروس، بلغــت قيمتهــا 

  .3قرش) 50(أحدهما بفت واالخر شبت " خلقين"قيمة 

  .الُحلي •

عقـــوص "، و"يتات فضـــةجـــوز أســـاور وســـل"و" جـــوز مطـــاويح"تكونـــت ُحليـــة المـــرأة عمومـــًا مـــن       

وهــي أشــرطة مــن  أو كرمــول "قرمــول"حلــق األذنــين، و" وز تراكــيجــ"، وقــالدة خــرز وطــوق، و"فضــة

يوضع بنهايتها بعض القطع الذهبيـة او الفضـية وُتلـف مـع جـدايل ) سم 60×3(أبعادها حرير أسود 

أس تحــت وزري وُتلــبس علــى الــر  ـالريــ )120(، وصــمادة ُيعلــق بهــا نقــود ذهــب تصــل الــى 4الشــعر

مكونــة عــادة مــن مســكوكات ذهبيــة معلقــة ، وكــردان وهــي المــرآة" مــرآة نــور"، وغطــاء الــرأس" رقــةالخِ "

  .  5لية على صدر المرأةحُ بخيط أسود يتدلى كَ 

  .البيت •

                                                           

 .716ص ،3ج موسوعة، سرحان، .294ص م،1899/هـ1317محرم  8 ،35نابلس 1
 .147ص م،1896/هـ1314شوال  10 ،33نابلس 2

 .244ص م،1895/هـ1313صفر  1 ،31نابلس .177ص م،1890/هـ1308صفر  8 ،أ29نابلس 3

 .720، ص3سرحان، موسوعة، ج .311ص م،1859/هـ1276شعبان  19 ،12نابلس 4
صفر  1 ،31بلسان .19ص م،1893/هـ1311شعبان  18 ،31نابلس. 240ص م،1822/هـ1238ول أجمادى  ،8نابلس 5

 .720-648، ص3سرحان، موسوعة، ج .244ص م،1895/هـ1313صفر 
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وســاحة تكــون محــددة مســيجة بأحجــار  ،يشــمل المصــطلح بيــت عقــدو ُتســمى الــدار أو الســقيفه       

وسـقيفة  .1أو بـدون شـجر مـثالً  وطـابون وشـجرة تـين أو نخـل "خشـة" وُتسمى محليًا قاع الـدار، وفيهـا

لســكن ولخــزن مؤونــة عقــد مــع أو دون راويــة مــن حجــر، أو ســقيفة خشــب بقنطــرة أو أكثــر ُتســتخدم ل

، ، كمـا خبـأ الـبعض فيهـا الُحلـي والنقـودالشـتاء خصوصـاً فـي نات أحيانًا و مبيت الحيواالبيت وأثاثة، و 

  .2"أدب خانه"الراحة أو  بئر ماء، وبيت كذلك تشملو 

، فيمــا اســتأجر 3"نصــف بيــت عقــد"تشــارك بعــض األقــارب فــي ملكيــة البيــوت كمــا تشــير عبــارة       

حـين  فـي .5، وقـد رهـن الـبعض بيـوتهم فـي سـبيل الحصـول علـى مـال نقـدي4البعض بيتـًا للسـكن فيـه

يـوان ومطـبخ، وآخـور كانت بيوت الزعماء أو األغنياء أكبـر بحيـث تشـمل بيـوت علويـة وسـفلية مـع ا

أو أكــوام الحجــارة مــن " رجــوم"ومهمــا يكــن فقــد كــان التــراب و .6للحيوانــات وطعامهــا، ومنــافع ومرافــق

  .7المواد األساسية التي تدخل في بناء البيوت ويتم شراؤها لمن لم تتوفر له مجاناً 

ــًا أبنــاء الحمولــة أو العائلــة ا      لواحــدة ُســميت شــكلت كــل مجموعــة مــن البيــوت حــارة ضــمت غالب

مـــن حامولـــة اليمــق مـــن الـــدير "، كمــا توضـــح ذلـــك عبــارات 8محلــة، وشـــكل مجمــوع المحـــالت القريـــة

، فيما ُقسـمت بعـض القـرى جغرافيـًا "من حامولة دويكات من الدير الفوقاني"و" التحتاني من قرية بيتا

                                                           

 ،36نابلس .350ص م،1893/هـ1311ول أوائل جمادى أ ،30نابلس .149ص م،1868/هـ1285رجب  13 ،15نابلس 1
سالمه  أوراق خاصه، .298ص م،1912/هـ1331شوال  23 ،45نابلس .117ص م،1899/هـ1317الحجة  وذ 26

 . م1881/هـ1299أوراق خاصة، حسين أبو شهاب، عقربا، آخر شوال  .م1882/هـ1300فر ص 1عقربا،  اليونس،
 5 ،35نابلس .20ص م،1873/هـ1290ل شوا 26 ،18نابلس .58ص م،1870/هـ1287القعدة  وذ 18 ،17نابلس 2

 .702ص م،1873/هـ1290رجب  25 ،17/4نابلس .117ص م،1898/هـ1316صفر 
 20 ،50نابلس .389ص م،1881/هـ1299صفر  22 ،22نابلس .68ص م،1873هـ1290القعدة  وذ 28 ،18نابلس 3

أوراق خاصة، . م1872/هـ1289ربيع أول  22بيتا،  العديلي،حمدان  أوراق خاصة، .32ص م،1917/هـ1336محرم 
 .م1881/هـ1299حسين أبو شهاب، عقربا، آخر شوال 

 .249ص م،1918/هـ1337ول أربيع  10 ،50نابلس .156ص م،1909/هـ1327القعدة  وذ 14 ،أ42نابلس 4
 .م1872/هـ1289صفر عقربا،  بو حمد،أحماد  أوراق خاصة، 5

 .61ص م،1912/هـ1331محرم  29 ،45نابلس .381ص م،1905/هـ1323جمادى ثاني  8 ،39نابلس 6
 . 211ص م،1865/هـ1282ول أربيع  8 ،ب13نابلس .12ص دون تاريخ، أ ،13ابلسن 7
 أوراق خاصه، .357ص م،1872/هـ1289ربيع ثاني  6 ،17نابلس .337ص م،1872/هـ1289صفر  14 ،17نابلس 8

 .م1900/هـ1318ول أجمادى  9عقربا،  اليونس،سالمه 



 166

  .2"محلة الحننه"، و"ني جابرحارة ب"، أو عائليًا فيقال 1"حارة عورتا الفوقا وحارة عورتا التحتا"فيقال 

  

  

  

  

  

  

  

  

       )9(صورة رقم )                                                 8(صورة رقم 

             

  .قوش من داخل بيت أحمد الجبر، بيت فوريكن

                                                           

 29 ،45نابلس .263ص م،1900/هـ1318شوال  24 ،36نابلس .269ص م،1893/هـ1311رم مح 26 ،30نابلس 1
 .61ص م،1912/هـ1331محرم 

ول جمادى ا 9عقربا،  اليونس،سالمه  أوراق خاصه، .702ص م،1873/هـ1290رجب  25 ،17/4نابلس 2
 .م1900/هـ1318
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             )11(صورة رقم )                                      10(صورة رقم 

              

  ).11و 8) (10و 9(يلي، أوصرين، الحظ نمط البناء الموحد في المنطقة بين الصور ل العدن بيوت آوش منق

  

  

  

  

  

  

  .أثاثهمحتويات البيت و  •

ضم البيت عند عامة الناس من األثاث والموجودات حصيرة، وصينية قش، ومنخل، وباطيـة،       

،  2و فخـار، وقبـاع قـش مفردهـا ُقبعـة، ومنجـل، وِقـدرة نحـاس أ1وزير ماء فخار، وفأس حديـد أو أكثـر

، 3ووســائد حســب عــدد ســكان البيــت" جنبيــة"مفردهــا ُطّراحــة ويلفظهــا المحليــون " طراحــات"وألحفــة و

                                                           

 .288، 285م، ص1874/هـ1291أول جمادى  14، 18نابلس .58ص م،1870/هـ1287القعدة  وذ 18 ،17نابلس 1
 .63ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 26 ،18نابلس 2

 .19م، ص1893/هـ1311شعبان  18، 31نابلس .147ص ،م1868/هـ1285جمادى ثاني  28 ،15نابلس 3
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، وطنجــرة نحــاس كبيــرة أو صــغيرة، وقصــعة أو 2، وطاحونــة يــد، وجاروشــة1وصــندوق  الســمرافرنجي

، ودست 4غربال، وِقَرب ماء، وحبل مصنوع من شعر الغنم، و 3صحن نحاس أو أكثر، وأقداح خشب

، ولوح دراس، وبـارودة للـبعض حتـى لـو كانـت معطلـة، وهـو 5نحاس، وسالل قش، وجلد غنم أو بقر

أمر يعكس أهمية الشـعور بـاالمن والهيبـة الـذي تـوفرة البـارودة المعلقـة علـى كتـف الرجـل، وقـد زينهـا 

   .6البعض بالفضة

صندوق خشب، وصحون قيشاني عنـد " سحارة"وة، وكما ضم البيت قالية، وابريق وجرن للقه       

وٕاذ ال ينطبـق ذلـك علـى كـل البيـوت فقـد تشـارك الـبعض بـاألدوات كمـا تفيـد . 8، وعدة حراثـة7البعض

  .9"نصف طنجرة نحاس صغيرة"، و"ثلث طاسة نحاس"عبارة 

  

  .مستوى المعيشة •

: أحـد دعـاوي النفقـة يتكـون مـن كان مقدار النفقة الشهرية الُمقدرة على الزوج لزوجته وابنـه فـي      

كغـــم، وثـــالث أواق زيـــت زيتـــون، ونصـــف صـــاع عـــدس بمـــا يـــوازي ) 10(طبـــة قمـــح أي مـــا يـــوازي 

كغم، ونصف رطل أرز، وثالث أواق صـابون، ) 1.5(كغم، ونصف رطل لحم ما يوازي ) 1.622(

                                                           

 18أ، 40نابلس. 244م، ص1895/هـ1313صفر  1، 31نابلس .311ص م،1859/هـ1276شعبان  19 ،12نابلس 1
 .156م، ص1909/هـ1327ذو القعدة  14أ، 42نابلس. 123م، ص1906/هـ1324جمادى أول 

 .280ص م،1874/هـ1291ول أجمادى  7 ،18نابلس 2
 .186م، ص1876/هـ1293ربيع أول  26، 20نابلس .67ص م،1869/هـ1286رجب  26 ،16نابلس 3
 .284، 282ص م،1874/هـ1291ول أجمادى  14، 13 ،18نابلس 4
 .185ص م،1874/هـ1291الحجة  وذ 9 ،19نابلس .65ص م،1873/هـ1290 القعدة وذ 25 ،18نابلس 5
 .364ص م،1884/هـ1302جمادى  1 ،25نابلس. 288، 280م، ص1874/هـ1291جمادى أول  11، 7، 18نابلس 6
 .119ص م،1878/هـ1295شعبان  21 ،21نابلس 7
 .388ص م،1869/هـ1286خر آجمادى  27 ،15نابلس 8

 .74ص م،1870/هـ1287الحجة  وذ 3 ،17نابلس .148ص م،1868/هـ1285ي جمادى ثان 28 ،15نابلس 9
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: رياً فـي حـين كانـت للزوجـة فقـط فـي دعـوة أخـرى شـه. 1وثالث أواق كاز، ورطل بصـل، ورطـل ملـح

  .2سبعة أرطال قمح، وثالث أواق زيت زيتون، وثالث أواق ملح، ونصف رطل بصل

حكمــت المحكمــة فــي كثيــر مــن دعــاوي النفقــة أيضــًا علــى الــزوج بــدفع مصــروف يــومي لزوجتــه      

قــــرش، وُســــمح للزوجــــة باالســــتدانة علــــى أســــم زوجهــــا بمــــا ال يتجــــاوز ) 3 – 1.5(نقــــدًا تــــراوح بــــين 

  .3مقدرالمصروف اليومي ال

تعطينا البيانـات صـورة تقريبيـة عـن مقـدار المصـروف الشـهري للبيـت بالنسـبة لعـدد األفـراد فيـه،      

لالعتقـاد أنهــا تـدخل فــي عمليــات  -وهــي كبيــرة ألغـراض الطــبخ  –كمـا تــدفعنا كميـة الملــح المـذكورة 

فـي كثيـر " السـتدانةالسـماح لهـا با"تمليح بعض األغذيـة للحفـاظ عليهـا وخزنهـا، كمـا أن تكـرار عبـارة 

مــن قضــايا النفقــة يعطــي انطباعــًا قويــًا عــن قلــة ومحدوديــة النقــد فــي أيــدي كثيــر مــن الســكان اغلــب 

يؤكــده أن بعضـــهم قــدم القمـــح والزيــت هديـــة فــي العيـــد لِصـــلة ربمـــا أوقــات الســـنة، وهــو األمـــر الــذي 

  .4الَرِحم

قُـدر سـعر الـدار المشـتملة علـى  ، فيمـا5قـرش) 750 – 500(ُقدر سـعر البيـت أو السـقيفة بـين      

، 6قرش وفقًا  لحجم ومساحة الساحة والبيت نفسه) 2100 – 1125(بيت وساحة وبئر ومرافق بين 

  -:، فيما تراوحت أسعار محتوياته وفقًا لحجمها ونوعها وحالتها بالقرش كالتالي6نفسه

، 2)10 – 3(، ومخـــــدة )45 – 10(، وطراحـــــة 1) 60 – 15(، ولحـــــاف 7)10 – 3(حصـــــيرة     

، 6)9 – 5(، وصـحن نحـاس 5)2 – 1(، وقدح 4)75 – 15(، وطنجرة نحاس 3)12 – 2(وباطية 
                                                           

 .147ص م،1896/هـ1314شوال  10 ،33نابلس 1
 .251ص م،1918/هـ1337صفر  15 ،50نابلس 2
 .37ص م،1888/هـ1306ول أجمادى  25 ،28نابلس .183ص م،1887/هـ1305ول أجمادى  17 ،27نابلس 3

 .53ص م،1892/هـ1310محرم  29 ،30نابلس

 .52ص م،1865/هـ1282رجب  17 ،14نابلس 4
 ،18نابلس .319ص م،1869/هـ1286ربيع ثاني  27 ،15نابلس .99ص م،1868/هـ1285ربيع ثاني  28 ،15نابلس 5

 .8ص م،1873/هـ1290شوال  11
 ،35نابلس. 319ص م،1869/هـ1286ربيع ثاني  27 ،15نابلس .280م، ص1874/هـ1291جمادى أول  7، 18نابلس 6

 .117ص م،1898/هـ1316صفر  5 ،35نابلس
 .119ص م،1878/هـ1295شعبان  25 ،21نابلس .63ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 26 ،18نابلس 7
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، ودســت نحــاس 9)2.5 – 1(، وِقــدرة فخــار 8)10 – 5(، وزيــر 7)24 – 20(، وطاســة نحــاس 6)9

 1.5(، وصـينية قـش 12)30(وِقـدرة نحـاس  ،)1.5(، وُقْبَعـة 11)5 – 2(، وِقربة ماء 10)70 – 45(

، 15)5 – 2(، ومنجـــــــــل 14)9 – 5(، وغربـــــــــال 13)7 – 3.5(ومنخـــــــــل ، )2(، وســـــــــلة قـــــــــش )2 –

 – 5(، وحبــــــل شــــــعر 18)5(، وفــــــأس 17)30 – 10(، وعــــــدة حراثــــــة 16)70 – 20(وجاروشــــــة يــــــد 

  .20)5(خشب " سحارة"، و19)7.5

  .الترفيه •

ّشــكل الترفيــه المتــنفس الــذي عبــر مــن خاللــه الســكان عــن آمــالهم وطموحــاتهم وثقــافتهم، وجســد      

عكس إنصهارهم بهذه األرض وتشبثهم بها، وعكس أيضًا فلكلور المنطقة وتمثـل علـى واقع حياتهم و 

  -:النحو التالي

                                                                                                                                                                          

 .70ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 27 ،18سنابل .148ص م،1868/هـ1285رجب  1 ،15نابلس 1
 م،1878/هـ1295ان رمض 25 ،21نابلس. 295، 188ص م،1871/هـ1288 شوال 21، ربيع ثاني 25 ،17نابلس 2

 .122ص
 .288ص م،1874/هـ1291ول أجمادى  12 ،18نابلس .20ص م،1873/هـ1290شوال  26 ،18نابلس 3
 .67ص م،1873/هـ1290القعدة  وذ 28 ،18نابلس .498ص م،1872/هـ1289لقعدة ا وذ 5 ،17نابلس 4
 .286ص م،1874/هـ1291ول أجمادى  11 ،18نابلس .71ص م،1869/هـ1286رجب  18 ،16نابلس 5
 .71م، ص1873/هـ1290القعدة  وذ 24، 18نابلس. 67م، ص1869/هـ1286رجب  26، 16نابلس 6
 .272م، ص1869/هـ1286صفر  4، 15نابلس. 148م، ص1868/هـ1285جمادى ثاني  28، 15نابلس 7
 .71م، ص1874/هـ1290القعدة  وذ 27، 18نابلس. 58م، ص1870/هـ1287القعدة  وذ 18، 17نابلس 8
 .183م، ص1876/هـ1293، غاية ربيع أول 20نابلس. 63م، ص1873/هـ1290القعدة  وذ 26، 18بلسنا 9

 .68م، ص1873/هـ1290القعدة  وذ 28، 18نابلس. 61م، ص1873/هـ1290القعدة  وذ 7، 18نابلس 10
 .282م، ص1874/هـ1291جمادى أول  12، 18نابلس. 280م، ص1874/هـ1291جمادى أول  7، 18نابلس 11
 .69م، ص1873/هـ1290القعدة  وذ 28، 18نابلس .188م، ص1871/هـ1288ربيع أول  25، 17سنابل 12
 .71، 65، 64م، ص1873/هـ1290ذي القعدة  27، 26، 25، 18نابلس 13
 .67م، ص1873/هـ1290القعدة  وذ 27، 18نابلس. 295م، ص1871/هـ1288شوال  21، 17نابلس 14
 .183م، ص1876/هـ1293، غاية ربيع أول 20نابلس. 63م، ص1873/هـ1290القعدة  وذ 26، 18ابلسن 15
 .280م، ص1874/هـ1291جمادى أول  7، 18نابلس. 61م، ص1873/هـ1290القعدة  وذ 7، 18نابلس 16
 .300م، ص1880/هـ1298القعدة  وذ 1، 22نابلس. 319م، ص1869/هـ1286ربيع ثاني  27، 15نابلس 17
 .58م، ص1870/هـ1287القعدة  وذ 18، 17لسناب 18
 .185م، ص1874/هـ1291الحجة  وذ 9، 19نابلس. 284م، ص1874/هـ1291جمادى أول  13، 18نابلس 19
 .119م، ص1878/هـ1295شعبان  21، 21نابلس 20
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ـــنمط الحيـــاة وجـــدول  -أ ـــه قليـــل وفقـــًا ل األلعـــاب، حيـــث قضـــى الـــبعض أوقـــات فـــراغهم، وُيفتـــرض أن

األعمال اليومية، في لعب بعض األلعاب مثل الشطرنج والضامة والمنقلة، كمـا عـزف الـبعض علـى 

الربابـــة، وتســـامروا حـــول الموقـــد شـــتاءًا، أو فـــي المضـــافات لســـرد وتبـــادل الحـــديث حـــول أحـــداث  آلـــة

  .1يومهم، فيما دخن البعض الغليون

األمثال الشعبية، حيث َجّسد السكان المحليون الكثير من مواقف الحياة والمناسـبات علـى شـكل  -ب

حجـر، وكلـب الشـيخ الشـيخ، والجـود مـن خذ فالها من أطفالها، ومن الشجر لل: مثل شعبي منها مثالً 

الموجود، وكـل متعـدي خسـران، والعـم مـولى والخـال مخلـى، ولـو فيـك خيـر مـا رمـاك الطيـر، وجـارك 

القريب أحسن من أخوك البعيد، وٕاتعب أقدامك وال تتعـب لسـانك، وبـين عـذرك وال تبـين بخلـك، ومـن 

عليـه هـوين، وأم لسـان غلبـت أم فعـال، الح له البد يدرس، واللـي الجيـزة عليـه بـبالش يكـون الطـالق 

وضاع الجمل والجمال، وبرد الصيف أحد من السيف، والطمع ضيع وما جمـع، والغربـال الجديـد لـه 

  .2عالقه

األغاني الشعبية، حيث َجّسد السكان بعض المواقف من خالل أغـاني وأناشـيد شـعبية عكسـت  -جـ 

: طــر يخــرج األطفــال إلــى الحــارات وهــم يصــيحونآمــالهم ورغبــاتهم وطموحــاتهم، فمــثًال عنــد تــأخر الم

ال تضــــــــيع ..شــــــــوربله، بلــــــــوي يــــــــا جارنــــــــا..شــــــــوربله..شــــــــوربله مــــــــا بنــــــــروح اال فــــــــي بلــــــــه..شــــــــوربله

شــوربله، وبلــوي هــو مقــام ســليمان البلــوي فــي بيــت فوريــك، أو هــات يــا رب هــات ..شــوربله..مشــوارنا

  .3على البنايق والرهوات، هات يا رب هات

سبل عيونـه ومـد : ج حيث ُتحنى العروس وتغني لها النساء أغاني الحناء مثلوفي حفالت الزوا    

بـّرد هوانـا : أيده يحنونه شعره شاليل ذهب تضوي على عيونـه، وتغنـي النسـاء لوالـد العـروس قـائالت

  .4وطاب الليلة ملفانا يا بيي العروس دير ايدك في عشانا

                                                           

 .87، 85ص الحياة، فوردر، .55التميمي والكاتب، ص .332م، ص1807/هـ1222القعدة  وذ 17، 6نابلس 1
 .104-99ص قصره، القصراوي، .102ص فلكلور، الجاغوب، .153ص عقربا، محمود، 2
 .361،362ص تاريخ، غلمي، 3
 .96ص فلكلور، الجاغوب، 4
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بــاهللا يــا زوار قبــر محمــد :...نشــدها الرجــال منهــاكمــا ُوِدع الــذاهب ألداء فريضــة الحــج بأنشــودة ي    

مــن كــان مــنكم رائحــا أو غــاِد، اهــدوا إلــى المختــار ألــف تحيــة مــن عاشــق متفتــت األكبــاد، النــاس قــد 

حجوا وقد بلغوا المنى وأنا ما حجيت ومـا بلغـت مـرادي، يـا رب أنـت وصـلتهم وقطعتنـي فـبجمعهم يـا 

ى في ليلة عيد اكبـر األعيـاد، ضـحوا ضـحاياهم وسـال رب فك قيادي، تاهللا ما أحلى المبيت على من

ساء فتنشد لذات المناسبة، يا حنيني عليك حجة يا روحي دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، أما الن

يا قنديل الذهب فـي مكـة يلـوحي، علـى بيـر زمـزم توضـى النبـي فـي أيـده إبريـق بيضـوي ضـوي، وأنـا 

دخيلك يا نبي عليك السالم، على بير زمزم نصبوا الخيام، دقوا المزاهر ونصبوا األعالم وأنا دخيلـك 

  .1..يا نبي عليك السالم

يـا مـا : الة الوفاة، ندبت النساء الرجل عند وفاته فكانـت تقـول مـع البكـاء والصـراخ والعويـلفي ح -د

  .2حاس وياما داس، يا ما بدل في طوباس، والناس بدلوا مخاَمسه، وهو بدل راسين براس

  

  .التعليم. 3
ــــابلس موســــى طوقــــان كــــان ) م1825/هـــــ1241(أرســــلت الدولــــة فــــي العــــام        فرمانــــًا لمتســــلم ن

وان ".. وعه الحــديث عــن ضــرورة ايقــاف بعــض العــادات الســيئة، ويهمنــا مقطــع منــه جــاء فيــه موضــ

جميـع أهـل االسـالم مـن خـاص وعـام يتخـذو معلمـا لولـده ويدفعـه لـه ويسـعوا فـي تعليمـه الـى االمــور 

الدينية وعلم حالة وضرورات عباداتة واعتقاده التي فيها صالح احواله في الدارين وقبل اوان حكمه 

لوغه وال يأخذه من معلمه وال يدفعه الى الصنعة فاذا احتلم وبلغ مبالغ الرجال وتعلم علم الخبـرين وب

  .3.."ان يبقيه عند المعلم الى ان ينهي في العلم

يشير النص بوضوح الى عدم وجود المدرسة كمؤسسة تعليمية، ويشير للتعليم آنذاك فهو ديني      

لـذكور دون اإلنـاث، يـتعلم الطالـب وهـو بسـن الُحلـم والبلـوغ ثـم حر وفردي غيـر اجبـاري، ُيقصـد بـه ا

                                                           

 .364 ،363ص تاريخ، غلمي، 1
 .101ص فلكلور، الجاغوب، 2

 .363م، ص1825/هـ1241، 8نابلس 3
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وهو األمر الذي ينسجم مع نظام الكتاتيب الذي ساد فـي بعـض قـرى . يتعلم صنعه أبيه ويعمل معه

المنطقة وكان المسجد في القرية هو المكان لتعلم القراءة والكتابة والحساب وترتيل القـرآن، وقـد بقـي 

  .1)م1918/هـ1337(خروج العثمانيين عام  هذا النمط سائدًا حتى

ــــي الدســــتور الصــــادر فــــي        جمــــادى األول  24(بموجــــب نظــــام المعــــارف العموميــــة الــــواردة ف

يوجــد فــي كــل "تحــت عنــوان المكاتــب الصــبيانية ) 3(وفــي الفصــل األول المــادة ) م1869/هـــ1286

قــريتين ال أقــل مــن مكتــب  محلــة او قريــة أو بحســب المقتضــى فــي كــل محلــة او محلتــين وقريــة او

  .، وُيقصد بالمكاتب المدارس، والصبيانية اإلبتدائية2"واحد

بالفصـــــــل أعــــــاله فـــــــإن تكــــــاليف إنشـــــــاء المــــــدارس وتعميرهـــــــا ) 6و 5و 4(وبموجــــــب المــــــواد       

ومخصصــات معلميهــا يــدفعها عمــوم ســكان القريــة، وفتــرة الدراســة فيهــا أربــع ســنوات، يــتعلم الطــالب 

. 3واألخالق والكتابة والحساب ومقرر للمعلومات النافعة ومختصـر التـاريخ العثمـاني القرآن والتجويد

إســتنادًا لــذلك فــإن الدولــة العثمانيــة وٕان أصــدرت قــانون المعــارف وأقــرت إنشــاء المــدارس إال أنهــا لــم 

  . تتكلف شيئًا، فال غرابة في تأخر إفتتاح المدارس في المنطقة

فــي بيتــا، وعورتــا، وتلفيــت، وعقربــا، وبيــت  –وكانــت كلهــا ابتدائيــة  –فقــد ُأفتتحــت أول المــدارس    

، وفــي قصــره، وعزمــوط فــي ايلــول مــن عــام )م1887/هـــ1305(فوريــك فــي كــانون االول مــن عــام 

، كمـــا ُأفتتحـــت فـــي ســـالم، وروجيـــب، وبيـــت دجـــن فـــي كـــانون الثـــاني مـــن عـــام )م1888/هــــ1306(

  .4)م1893/هـ1311(من عام  ، وفي قريوت، وقبالن في نيسان)م1889/هـ1307(

لــم يتجــاوز عــدد ) م1915/هـــ1334(كمـا ُوجــدت مدرســة فــي كــل مــن بالطــه وعســكر فــي العــام     

وهــي  –طالبـًا، وتشــير أعـداد الطــالب فيهـا وفـي مــدارس سـلفيت وسبســطيه والنـاقورة ) 25(طالبهمـا 

يم عمومًا في أواخر العهد مقارنة بأعداد السكان، إلى عدم اإلقبال على التعل –خارج حدود المنطقة 

                                                           

. 130، ص1دروزه، مذكرات، ج. 253، 252عوض، االدارة، ص. 257م، ص1911/هـ1330رجب  7، 44نابلس 1
 .49قصره، صالقصراوي، 

 .187، 156، ص2الدستور، ج 2
 .157، 156، ص2الدستور، ج 3
 .440-432م، ص1903/هـ1321سالنامة  4
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، فــال غرابــة فــي عــدم اإلقبــال علــى التعلــيم فــي العقــدين األخيــرين مــن القــرن التاســع عشــر 1العثمــاني

  .الميالدي

ـــو أخـــذنا قصـــره مـــثًال ســـنجد      ـــًا للمصـــادر  –ل أن عـــدد الـــذين يقـــرأون ويكتبـــون فيهـــا عـــام  –وفق

ليم فيهـا آنـذاك بنظـام الكتاتيـب علـى يـد لم يتجاوز الثماني أشخاص، وكان التع) م1887/هـ1305(

أســرة آنــذاك، وٕاذا ضــربنا عــدد ) 85(أحــد الفقهــاء مقابــل إطعامــه، علمــًا أن عــدد اُألســر فيهــا حــوالي 

وهــو ) 8(فــردًا، وٕاذا قســمنا الــرقم ) 510(وهــو معــدل أفــراد األســرة، فيكــون النــاتج ) 6(اُألســر بــالرقم 

نســتخلص النســبة المئويــة ) 100(وضــربنا النــاتج فــي ) 510(عــدد المتعلمــين علــى مجمــوع األفــراد 

  .2%)1.56(وهي ) م1887/هـ1305(للمتعلمين في قصره عام 

ُيعتقـد أن بعـض هــذه المـدارس قــد ُأغلـق أو ُأهمــل أو لـم يلـق اســتجابة مـن بعــض األهـالي فــي       

بتدائيـة المقبولـة فـإذا جعلنـا المكاتـب اال: "بعض القرى، وقد عبـر عـن ذلـك التميمـي والكاتـب بقولهمـا

  .        3"نوعا ما على حدة وخرجنا للنظر في مكاتب القرى يرجع المفتش عليها وقد امتأل حزنًا وأسفاً 

وهـو الشـيخ احمـد بـن الشـيخ ) م1911/هــ1330(وفي عورتـا مـثًال ُعـين أحـد أبنـاء القريـة سـنة      

لنفــع العــوام فــي الجــامع "يس علــي حســن فــي وظيفــة إمامــة الصــالة فــي جــامع القريــة ووظيفــة التــدر 

وتشير العبارة بوضوح لدور المسجد، في حين لم تأتي على ذكـر المدرسـة التـي ُفتحـت " المشار إليه

عــام، ومهمــا يكــن فــإن القــائم بأعمــال التــدريس يجــب أن يكــون ُمزكــى مــن قبــل مخــاتير ) 25(قبــل 

  .4ي نابلس بالمحكمة الشرعيةوأعضاء القرية وأن يحمل إجازة في التدريس وأن يخضع الختبار مفت

ومهمـــا يكـــن فقـــد ُوجـــدت حـــاالت عنايـــة بالثقافـــة العامـــة، ففـــي بيـــت فوريـــك مـــثًال يقـــوم عـــزاب      

، كمــا اشــترى عبــد الــرحيم شــحاده المحمــود 5)قــرش 142(مصــطفى العيســى بشــراء كتــاب فقــه بمبلــغ 

  .6)باره 32قرش  و 43(من نفس القرية كتاب مجلة األحكام العدلية بمبلغ 

                                                           

 .183، 182ص والية، الكاتب،التميمي و  1
 .49ص ،هقصر  القصراوي،. 276م، ص1870/هـ1287سالنامة  2
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 .198ص م،1894/هـ1312ول أربيع  23 ،32نابلس 5
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كما عكست اللغة التي ُكتبت فيها بعض األوراق الخاصة وما فيها من أخطاء إمالئية ونحويـة      

ورداءة خـط؛ بسـاطة التعلـيم عنــد معظـم كـاتبي هـذه األوراق، دون أن يمنــع ذلـك إتقـان مهـارة الكتابــة 

  .1والخط واللغة عند آخرين

  

  

  

  

  

  

  

  
  .الصحة. 4

وصف العالج على نباتات الطبيعة الذي يعتمد في ث و المتوار االعتقادي ساد الطب الشعبي        

والميرميـة والنعنـع  نبـات الجعـدة :العلـل البسـيطة فـي الثقافـة الشـعبية مثـلو  األمـراضموادها لبعض و 

للرشـــح، واليانســـون لوجـــع الــبطن والنفـــاخ، والحلبـــه تســـتخدم كملـــين، والكينـــا ابونج البـــو  لوجــع الـــبطن،

وزيــت الخــروع والقهــوة  والشــومرالج األســنان والحــروق والحصــوة، لعــالج المالريــا، وجــذور النــتش لعــ

 "ةكَ مَ الَسـ"و أو كيهـا بالنـار، لطمـس الجـروح، رمـاد النـار أو" السـكن"لمـواد  باإلضـافة السكر،والملح و 

، فــي حــين عولجــت لســعة النحلــة أو الــدبور بــالقطين أو الثــوم، لحــاالت الســماط األحمــرالتــراب أو 

العجــين، والســعال لــيس الرقبــة بزيــت الزيتــون، والــدمامل بــالقطين أو البصــل أو والتهــاب اللــوزتين بتم

بالبابونج، ولفحة الهواء بكاسات الهواء ودهن الزيت، وأبو دغيم دهن الشحار أسفل الِقدر المستخدم 

بالطبخ على نار الحطب، ولسعة العقـرب بـالثوم، واألفعـى ربـط الطـرف الملـدوغ وشـرب الحليـب مـن 

                                                           

م 1824/هـ1240عقربا،  دار خاطر، أوراق خاصه، .194ص م،1880/هـ1298بيت فوريك،  ،، أحمد الجبرخاصةأوراق  1
أوراق خاصة، حمدان  .م1892/هـ1310 – م1851/هـ1268عقربا،  اليونس،سالمه أوراق خاصة،  .م1871/هـ1288 –

 .م1849/هـ1266دى أول جمابيتا،  العديلي،
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المعدة وعدم النوم، والحمى بكمادات الماء والخـل علـى الجبـين، كمـا قُـدمت ثمـار الرمـان اجل إفراغ 

  .2، فيما كان يستعمل الزيت أو السمن المغلي لقطع النزيف1للمرضى

ومــن األوبئــة التــي كانــت تســبب الوفــاة فــي حــاالت كثيــرة داء الحصــبة، الــذي كــان يعــالج بســقي    

ة إليجـاده وقـد ُشـفي د أضطر البعض للبحـث فـي القـرى المجـاور المصاب حليب األتان بعد غليه، وق

  .3كثير من المصابين بهذا العالج –دروفقًا للمص –

وفقــًا  –عولجــت المــرأة العــاقر بتملــيس بطنهــا بعــد انتهــاء الطمــث بهــدف إعــادة رحمهــا لمكانــه      

بنزيف أثناء الوالدة  وفي بعض الحاالت كانت تحمل، وعندما كانت تصاب المرأة –لالعتقاد السائد 

فلم يكن بالمستطاع عمل شيء لها سوى سقيها مغلي نبات الَسَلَمكِي  -في البيت أو أثناء العمل  –

أو زيت الخروع لوقف النزيف، وفي حاالت عدم توقـف النزيـف كانـت تمـوت، ومهمـا يكـن فقـد ُدهـن 

  . 4المولود بالماء المالح والزيت لحمايته من المرض وتقويته

ــًا  –متــزج الطــب الشــعبي بالغيبيــات ا     التقســيم علــى حيــوان ضــائع : مثــل –المنافيــه للشــرع أحيان

إلى حماية الحيوان الضـائع وتتضـمن قـراءة القـران أمـام سـكين مـع  –وفقًا للثقافة الشعبية  –وتهدف 

ة تحريف في بعض أحرف القرآن، وطاسة الرجفة اللتقاط الخوفة، والخرزة وهـي أنـواع وأشـكال عديـد

فـي رقبـة المـرأة التـي  –شيخ المسـجد عـادة  –، كما ُعلقت مسبحة رجل تقي 5وفقًا للغاية من تعليقها

  .6تعاني أآلالم المخاض لتخفف عنها هذه اآلالم

طبخنـا : وعولج المصـاب بالحسـد أو بـالعين بالـدعوق أو الرقيـة، وكـان ينشـد مـن يقـوم بهـا قـائالً     

زلمه عبس، اخرجي يا عين كما خرجت المهرة من الفرس، أو عدس وسقينا عدس، المرأة عزمت وال

، ومهمـا 7ِمخرز وانكسر في عين اللي نظر، في عين اللي شافك وما صلى على زيـن البشـر: تقول
                                                           

 فلكلور، لجاغوب،ا .42، 39ص ،2ج وسوعة، سرحان، .61 ، 57ص الحياة، فوردر، .64ص والية، الكاتب،التميمي و  1
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يكـن فــإن الكثيــر مـن وصــفات الطــب الشـعبي الغيبــي تعكــس جهـًال وعــدم معرفــة فـي تشــخيص كثيــر 

 .طرق وغيرهامن األمراض وبالتالي كان يتم اللجوء لهذه ال

فــي كــل  -فـي العــادة يكــون الحـالق أو المطهــر أو الدايــة أو أحـد البــدو  –ُوِجـد شــخص أو أكثــر    

قرية ممن ورث الطبابة الشعبية في الحـاالت الصـحية الخطيـرة مثـل تجبيـر كسـور العظـام باسـتخدام 

ل مســـاطر خشـــبية وصـــابون مبـــروش وبـــيض ومـــاء ســـاخن ولفهـــا حـــول العظـــم المكســـور، أو تعـــدي

  .1المفكوك منها لمكانه، وفي حاالت الوالدة بما يتعلق بالطب النسوي

كانــت النظافــة أمــرًا عســيرًا فــي ظــل قائمــة األعمــال اليوميــة التــي يؤديهــا الســكان وتــؤدي للتعــرق     

واتساخ المالبس لدرجة انبعاث رائحتها الكريهة أو وجود القمل على أجسـاد أصـحابها فـي كثيـر مـن 

فـــي المـــاء  –جانـــب محدوديـــة كميـــة الميـــاه المتـــوافرة والتـــي يحصـــلون عليهـــا أحيانـــًا  ، إلـــى2الحـــاالت

، فقطعـة القمـاش المسـتخدمة فـي غلـق األوعيـة الطينيـة المخصصـة 3مـع الـدواب واألغنـام –الجاري 

، ولــيس هنــاك عــادة غســل األيــدي بعــد األكــل عنــد عامــة 4لخــزن القمــح متســخة فــي بعــض الحــاالت

، وهــي تصــيب النســاء 5كثيــرون أن األمــراض هــي قــدر مــن اهللا واقعــة ال محالــةالنــاس، كمــا يعتقــد ال

أكثــر مــن الرجــال، كمــا كانــت شــوارع القــرى ضـــيقة وقــذرة، مغبــرة صــيفًا وموحلــة شــتاءًا تنتشــر بهـــا 

  .6الحشرات والهوام وهو األمر الذي سبب األمراض أحياناً 

الطــب العموميـة مــن الدســتور والصــادرة فــي الفصـل االول مــن نظــام إدارة ) 1(بموجـب المــادة       

يوجــد طبيــب بلديــة موظــف فــي كــل محــل تتعــين "ورد أنــه ) م1871/هـــ1288جمــادى أول  3(فــي 

يقـوم الطبيــب بمعاينـة المرضـى مجانــًا ) 7و 5(، وبموجــب المـواد .."حـدوده مـن طــرف أمانـة المدينـة
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معاينة من يراجعـه فـي أمـر مرضـه  مرتين أسبوعيًا سواء كانوا فقراء أو أغنياء، ويسارع الطبيب الى

  .1بالذهاب لبيته سواء كان فقيرًا أو غنياً 

رغــم عــدم تعيــين أطبــاء فــي القــرى بموجــب القــانون أعــاله، إال أنــه لــم يوجــد ســبب يمنــع ســكان      

السـكان التعـاطي بالطــب بعـض رفـض المنطقـة مـن الـذهاب للمدينـة والعـالج، وتشـير المصـادر الـى 

شخصـــًا مــن بيتــا تقـــديم  ونرفــض عشــر  )م1907/هــــ1325(فــي العــام فمـــثًال  بدايــة،الالرســمي فــي 

مـن  مجيـدي ـالري حدا بالحكومة تغريم كل واحد منهم مبلغ مماللتطعيم ضد مرض الجدري  أوالدهم

  .2خالل بلدية نابلس

 وكـان ومهما يكن فقد كـان يـتم التطعـيم فـي بيـت المختـار وكـان يـتم التشـديد علـى الحضـور،       

  :فكان ينادي قائالً  ، وناطور القرية إذا وجدبإيعاز من المختار عالن عن التطعيم يتماإل

بكـرة  أولكم محمد وأخـركم علـي، أو يا سامعين الصوت صلوا على النبي، يا أهل البلد، يا فالحين،"

ـــار، ـــع، التطعـــيم ضـــد الجـــدري فـــي ديـــوان المخت ـــم  ازغيـــر كبيـــر، والزم حضـــور الجمي والحاضـــر يعل

  .3"ال على حالهإال يلوم وال يعتب  واللي يتاخر، الغايب،

  الخاتمة

تناولــــــت الدراســــــة موضــــــوع الحيــــــاة االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة فــــــي منطقــــــة مشــــــاريق نــــــابلس       

وتوصـــلت إلظهـــار التفاصـــيل اليوميـــة الحياتيـــة للجوانـــب   )م1918هــــ1336-م1799/هــــ1214(

وتأتي  .ية المجتمع ونشاطه وتكيفه وتطورهاالقتصادية واالجتماعية واإلدارية للمنطقة، مما يثبت حيو 

في إطار الرد على مزاعم الصهيونية ومحاولتها تشويه وطمس التاريخ الحقيقي للمجتمـع الفلسـطيني 

  -:كجزء من األمة العربية اإلسالمية، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها

توضيح اسم المنطقة وجذوره، ومساحتها وجغرافيتها والعوامل المؤئرة فيها، مصادر المياه وكيفية . 1

عليهــــا لإلســــتفادة منهــــا فــــي حــــاالت ُشــــح المطــــر خصوصــــًا، وعــــدد التجمعــــات الســــكنية  المحافظــــة

                                                           

 .713، ص2الدستور، ج 1

 .157ص م،1907/هـ1325 ،27/5بلدية 2
 .306-305ص ،2ج موسوعة، سرحان، 3
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وأصــنافها ممــا يقــود إلــى توضــيح شــكل وحجــم النشــاط الزراعــي الكبيــر مــن خــالل التوســع فــي زراعــة 

  .األراضي خارج حدود القرى

، وٕان لــم يكــن تشــكيالتها اإلداريــة، فــي فتــرة اإلقطــاع والحكــم المصــري والحكــم االنتقــالي المركــزي. 2

للســكان دور فــي تشــكيلها، إال أنهــم المتــأثر األول فيهــا، ففــي فتــرة اإلقطــاع والحكــم المصــري بقيــت 

األرض كمـــا هـــي بالنســـبة لُزراعهـــا وُمالكهـــا ومـــا حصـــل أن التغييـــر بـــدأ منـــذ الحكـــم المصـــري وبعـــد 

ثريــة قضــايا خروجــه، وهــو تغيــر بطــيء بكــل األحــوال ولكــن انعكــس علــى أرض الواقــع إذ نجــد أن أك

انتقال األراضي وتسجيلها والخالف عليها بدأ بعد خروج المصريين، كما أظهرت الدراسة أن التبعيـة 

اإلدارية المباشرة بقيت لنابلس طوال الفترة، وأظهرت جهاز اإلدارة المحلي ضـمن التشـكيالت أعـاله، 

لمنطقـة، ويثبـت أن السـكان وكيف انعكست خالفات المتسلمين والـوالة بالمسـتويات العليـا علـى قـرى ا

  .وشيوخهم على صلة مباشرة باألحزاب القائمة وتجاذباتها وتقسيمها القيسي واليمني

صــنفت أنــواع األراضــي، والنشــاط الزراعــي الكبيــر الــذي تعــدى الحصــول علــى الغــذاء اليــومي، . 3

علـى النشـاط التجـاري، ليصبح إنتاج قائم على التصدير محليًا وٕاقليميًا ودوليًا، وهو أمر يؤكد ويـدلل 

وعــدم إنعزاليــة المنطقــة وســكانها، كمــا أظهــرت جوانــب الصــناعة التحويليــة البســيطة كزيــت الزيتــون 

وأهـــم  والجبنـــة والُحُصـــر، كمـــا صـــنفت المكاييـــل والمقـــاييس وأنـــواع العمـــالت التـــي درجـــت بالمنطقـــة

لمجــاورة، واخــتالف قيمــة المشــاكل التــي رافقتهــا، كــإختالف بعــض المكاييــل بــين المنطقــة والمنــاطق ا

  .العملة وتعدد أصنافها ما بين عملة صاغ وِشرك ومنافسة العمالت األجنبية

الحمـــوالت والعــــائالت المتفرعـــة عنهــــا وألقـــاب الكثيــــرين التـــي تحولــــت مـــع الوقــــت كإســـم عائلــــة، . 4

مرجعيـــة  والتقســـيم العـــائلي للقريـــة وحاراتهـــا، والحكـــام المحليـــون ودورهـــم الـــذي تعـــدى اإلدارة ليصـــبح

ألكثريــة الســكان فــي قضــايا الــزواج والطــالق والوصــاية والقتــل وحتــى تســليف األمــوال، كمــا أظهــرت 

ــــة التعــــاطي معهــــا وأهــــم  ــــزواج والطــــالق والشــــجارات وكيفي ــــي حــــاالت الِخطبــــة وال عالقــــة الســــكان ف

  .تفاصيلها
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بعــض القــرى،  كمــا تعرضــت لحالــة التعلــيم الســائدة وهــي الكتاتيــب حتــى بعــد إنشــاء المــدارس فــي. 5

واألمور الصحية والنظافة العامة، حيث ساد الطب الشعبي القائم على التعامل باألعشاب لكثير من 

األمراض وٕان يكن ناجع بنسبة كبيرة في كثير من الحاالت، فقد ساد أيضًا الطب اإلعتقـادي الغيبـي 

حة رجل تقي في رقبـة المـرأة القائم على التعاطي بالتقسيم وطاسة الرجفة إللتقاط الخوفة وتعليق مسب

في حالة الوالدة، وبينت الدراسة كيف تعامل كثير مـن السـكان بسـلبية تجـاه التعلـيم والطـب الرسـمي، 

  . مما يثبت تجذر الخوف والتوجس عند السكان من كل ما يرتبط بالدولة

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر والمراجعقائمة 

  .المصادر
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Abstract  

The term " Al-Mashareeq " , " Eastern " in English refers to the people or 

geographical area in Nablus District . It lies at the far south-east part of 

Nablus District , and was named after its location as it lies to the east of 

Nablus-Jerusalem main road . It's western borders form part of Palestine's 

middle mountains . While its eastern borders overlook " Al-Aghwar " ; 

Palestine's eastern low lands . Thus it is affected by two different types of 

climate where rainwater , collected in special wells , as well as springs 

formed the people's main source of water . 

The population of Al-Mashareeq were classified into three main categories 

; main villages , new ones and destroyed but inhabited , or used to be , 

villages . During the study period , although the region had three 

administrative diversifications : Feudalism , Egyptian Reign , and 

Transition period and Central Reign , its subordination remained to Nablus 

District . 

The region was mainly administered by two main families . These are : Aal 

, means family , " Al-'Edaily " and " Al-Hajj Mohammad " . Some light 

changes took place during the Egyptian Reign when Ibraheem As-Saleh 

was appointed as successor to Nasser Al-Mansour . And this led afterwards 



 c

to a new administrative kind of rule called " Al-Makhtara "; Mayoralty in 

English.  

Even the security responsibility was entrusted to the police officers , 

mayors in villages had played a crucial role in security keeping through 

what is called Tribal Judiciary .  

Land property varied a lot and had many forms : " Teemarat " ; assigning 

an area or a village to police officers  instead of a salary ,  " Za'amat  - the 

same as Teemarat , but larger areas " , " Sbaheya – an area or land assigned 

to soldiers and Knights who serve the state " , and Farming . There were 

also private land property . fiscal property , public property endowment 

property and mosques .  

Al-Mashareeq people mainly grew olive trees and that was accompanied 

with some simple industries such as taking out oil and olive wastes . For 

that , there was an olive mill in almost every village . They also grew grains 

, vegetables and some fruits as well . They raised some working animals 

and other livestock which give useful products .  

In terms of industry , the people had practiced crafts and simple industries 

such as : cheese making , carpentry , butchery and straw mats making . But 

sometimes they did trade and as a result , some measurements  and weights 

. These include : " As-Saa' ; 3.245 kg " , " Ar-Ratel ; 3 kg " , " Al-Qintar ; 

300 kg " , " At-Tabbeh ; 9.953 kg " , " Al-Fardeh ; 1.755 kg " , " Al-

Hakoura ; 500-1000 sq m " , " foot ", " metre "  and  "carat " . 

The used to pay some taxes , among these " Al-Meery ; a public land tax " , 

" The Tenth ; a tax equals a tenth of the crop " and " Al-Weirko ; a private 

property tax " .  
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Talking about money , the people used Ottoman currencies such as " Al-

Majeedi " , " Al-Qirsh " , "Al-Lira " and " Al-Barah " . They also used 

foreign ones especially French and English although their usage was 

associated with some problems ; their value differences  and their various 

types . These types are : (1) " Saagh " ; a coin made of only one pure metal 

. (2) " Sherk " ; a coin made of more than one metal . 

Each village consisted of many quarters and each one is inhabited with one 

ore or more families who had kinship . These villages were 

administratively surrendered to local people such as Mustafa Al-'Edaily and 

his son Omar in the villages of Beita and Usareen ,  Aal Hamzeh in Aqraba  

, Naser Al-Mansour and Ibraheem Khadher As-Saleh in Jalloud quarter and 

finally Ahmad Al-Jaber in Beit Foureek . 

Concerning marriage customs and traditions , some strange ones had 

prevailed . For example , underage girls used to be married orally between 

parents . The girl's dower during the study period was 2518.5 Qirsh divided 

into two parts . The first one paid on advance – given to the father – and the 

other to be paid later .  

Divorce took place due to different reasons : lack of residence , marrying 

another woman , disease and spouse problems . In many cases the wife 

acquit her husband from all her rights in return for divorce .  

From time to time , some quarrels happened between people . These are 

locally called " Tousheh " . In Tousheh , people used whatever they had in 

hands such as stones and " Qalousheh " scythe in English .  

In murder cases where the murderer is known , execution is the only 

punishment for the killer . While in cases of manslaughter or when the 

killer is anonymous , blood money or reconciliation is the solution .  
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In terms of family size , each family consisted of an average of six 

members . They all live in a small house containing simple furniture not 

exceeding a bed for every member .  

Education was so limited and unacceptable if compared to mosque 

education which is called " Katateeb " . In its best , education didn't exceed 

learning and writing .  

Talking about health , most people refused to deal with medicine in its 

early beginnings . Instead , they used folk medicine mainly based on herbs 

to cure diseases and pains . But sometimes , they cured them by using folk 

beliefs medicine wholly based on beliefs although they are often 

contradictory to religion .       
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