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  )م1918-1858( ملكية األراضي في قضاء جنين
  عدادإ

  محمود راجح محمد ابو الوفا
  شرافإ

  أمين أبو بكر. د

  الملخص

بتـداء  إوضاع الملكية في قضاء جنين في فترة التنظيمات العثمانية، أتعالج هذه الدراسة 

أول قانون يصدر والذي يعتبر  ،م)1858/هـ1275( راضي العثماني عامألمن صدور قانون ا

ولـى  عد هزيمتها في الحـرب العالميـة األ  راضي، حتى رحيل الحكم العثماني عنها ببشأن األ

-1858/هـ1337-1275(راضي في قضاء جنين تحت عنوان ملكية األ )م1918/هـ1337(

  .)م1918

ومن الجنـوب قضـائي    ،وحيفا ،والناصرة ،قضية طبرياأيحد قضاء جنين من الشمال 

ان يصل الى سـاحل البحـر   حيانا كأو ،وطولكرم ،ومن الغرب قضائي حيفا ،ونابلس ،طولكرم

  .ومن الشرق نهر االردن ،درونةمتوسط شمال حيفا عند مصب نهر االسكنبيض الاأل

التيمار والذي يتراوح دخلـه   :قطاع وهيإلقطاع ساد ثالثة مستويات من اوفي فترة اإل

-19000(والزعامات التـي يتـراوح دخلهـا السـنوي      ،قجةآ) 19000-3000(السنوي من 

  .وكانت تعطى لكبار قادة الجيش ،قجةآ) 99000

وتعتبـر   ،قجةآ) 99000(ما المستوى الثالث فهو الخاص والذي يتجاوز دخله السنوي أ

 ،وقادتـه  ،وكبـار وزرائـه   ،راضي وهو خاص بالسلطانخصب األأأراضي هذا األقطاع من 

ل عبد آقطاعات إمثال أجتماعي القطاع اإلقطاعات ساد في القضاء اإلإلى هذه اضافة باإل. وجنده

  .الهادي في قرية عرابه



 س 

علـى   بقيةأقطاع العسكري في الدولة العثمانية وإلحل ا )م1826/هـ1242(وفي عام  

عبـد  قطاع آل إ، وذلك من أمثال لى حينإ ستقرارالوا ،منألضبط ال وذلك ،جتماعيالقطاع اإلا

  .الهادي في عرابه

 ،جتماعيـة القطاعات االخر من حل انشغال الدولة بها أإو ،ن قدوم الحمة المصريةأال إ

ووجـدت   ،ضراباتإلوا ،مام معضلة كبيرة خوفا من الثوراتأوهو ما جعل الحكومة المصرية 

ة ذهبية صقطاعات فرإلم في حل جميع ا1839قدم علية السلطان عام أالحكومة المصرية في ما 

   قطاع المتوارث من عهد السالجقةإلهاز على بقايا اجإلتالي االوب ،قدم علية السلطانأنفاذ ما إل

إيجاد مصدر ية بغ ؛راضيألتنظيمات العثمانبية الخاصة بالجيش مع تنظيمات اتزامنت ال

وما  ،ضى التي سببتها الحملة المصريةوالفو ،ضراباتإلن حالة اأال ساسي لبناء الجيش إدخل أ

 ،م1858لى عام إراضي ألقانون تنظم ا خر صدورأجنبية قد أهلية وتدخالت أعقبها من حروب أ

راضي في حالـة مـن   ألدخل اأوهو ما  ،م على صعيد فلسطين1869عام لى إوتطبيقها ميدانيا 

وضاع في القضاء بسبب ضعف الدولة ألفوضى الملكية نتيجة لسيطرة المتنفذين على مجريات ا

حيـث   ،صحاب النفـوذ ، وأيدي المتنفذينراضي بأألمما ساعد على تركز مساحات واسعة من ا

راعتها ودفع ما يترتب عليها من مسـتحقات  وز ،رضألا زراعة بات يحكم الحيازة القدرة على

  .ضريبية

لة الملكيات غير المنقولة في مدني يعني بمسأقانون  أولراضي العثمانية أليعتبر قانون ا

وهـي  : راضي الملكأ :قسامأ لى خمسةإراضي في الدولة ألحيث قسم ا ،تاريخ السلطة العثمانية

موال الشخصية ألوتجرى عليها أحكام التصرف با ،لى ملكية خاصةإالتي تعود رقبتها راضي ألا

وهـي  : ميريـة ألراضي األاو .والقلع ،والزرع ،والهدم ،والبناء، والتوريث ،والهبة ،مثل البيع

راضـي  ألقسـام ا أكثـر  أوتعتبر  ،راضي الدولة وتعطى للمزارعين لزراعتها بموجب سنداتأ

 ،ومراعـي الشـتاء   ،لصـيف الربيع ومراعـي ا  ،ومنابت ،محالت الحقول:لف منوتتأ انتشارا

صطالح حـبس رقبـة   إلوفي ا ،الوقف في اللغة بمعنى الحبس: راضي الموقوفةألاو.واالحراش

إشـراف  وتحـت   ،مـن الحهـات   ورصد ريعها على جهة معينة،رقبتهارض ومنافعها دون ألا



 ع 

ـ ارألاو .وقاف غير الصحيحةأل، واوقاف الصحيحةألالمؤسسة الدينية ومنها ا : المتروكـة  يض

والسـكك   ،الطرقـات  :جل المنفعة العامة مثـل أراضي التي تركتها الدولة للسكان من ألوهي ا

 ، وال عمـار، راضي التي ال يوجد فيها سكنألوهي ا: ضي المواتراألاو .والساحات ،الحديدية

و ال تسمع فيها صيحة الرجل أ ،قصى العمران سير نصف ساعةأوتبعد عن  ،حدألوليست ملكا 

  .قصى العمرانأالجهور من 

: الملكيـات الصـغيرة   القضاء ثالثة مسـتويات، فقد عرف  ،ما عن مستويات الملكيةأ

، دونم )450-205(راضي ما بينالذين تتراوح حجم ملكيتهم لأل وتكونت من المزارعين الصغار

وتأتي في  ،الملكيات المتوسطةو م في الجبال،، أرض وموقعها في السهولألحسب طبيعة ا وذلك

ن حجمها يتراوح أوالتي اصطلح  ،وقبل الملكيات الكبيرة ،المرتبة الثانية بعد الملكيات الصغيرة

قـل مـن   ، وتتوزع في القضاء بشـكل أ دونم) 4500-2500(دونم الى ) 900-500(ما بين 

 ،والشـيوخ  ،فنديـة ألوا ،يدي كبار التجـار ، وتتركز في أالملكيات الكبيرةو الملكيات الصغيرة،

ل ، وآل رشيد، وآل عبد الهاديمثلة على أصحاب هذه الملكيات في القضاء آأل، ومن اوالمتنفذين

  .ل سرسق، وآمالك السلطان عبد الحميدوأ ،جرار

جمالها فـي عـاملين   إثرت في تلك الفترة بمجموعة من العوامل يمكن ن الملكية تأأال إ

مـراض  ألمطار والزالزل والثلوج واألوتتمثل في الحراره وا ،العوامل الطبيعية :رئيسيين هما

وفي مقدمتها الحـروب  : والعوامل البشريةعلى نمط الملكية، ًحاضواًا ثروبئة التي تركت أألوا

ثـر علـى   ؛ كـل ذلـك أ  جبـاري إلوالتجنيد ا ،والضرائب ،قطاعيإلومخلفات النظام ا ،هليةألا

  .لى من يملك المالإراضي أللى بيع هذه ا، مما دفعهم إغراقهم بالديون، وعمل على إالمزارعين

والتسجيل في القضاء  ،فقد بدأت عملية المسح ،والتسجيل ،ما بالنسبة الى عملية المسحأ

وامر السلطانية الصادرة من جناب السلطان بعـد صـدور نظـام الطـابو عـام      ألبناء على ا

ثبـات حـق   إومسـاحتها و  ،وحـدودها  ،رضألوما تخللها من التعريف با ،م1859/هـ1276

  .عطائهم سند رسمي بذلكإو ،سماء متصرفيهارض بأأللى تسجيل هذه اإ ًصوالالتصرف بها و
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  المقدمة

وبدأت بسلسلة  ،م1826/هـ1242صالحات العثمانية عام إلالتنظيمات وا جلةنطلقت عإ

قطـاع  ألوحـل ا  ،نكشـاري إلالقضاء على الجيش ا صالحات، وفي مقدمتهاإلمن التنظيمات وا

 ،صـدار القـوانين  إو ،وروبية الحديثـة ألالعسكري، وتشكيل جيش جديد على غرار الجيوش ا

ـ 1276م، نظام الطـابو عـام   1858/هـ1275راضي عام ألقانون ا :همهاأو، نظمةألوا  /هـ

  .م1867/هـ1284جانب عام ألوقانون تملك ا ،م1859

 ،قضية الدولة، بمـا فيهـا جنـين   أو وألويةثرت هذه القوانين على جميع واليات أوقد 

رض في الدولة بعد ما كانـت  ألول الذي ينظم كيفية التصرف باأللكون هذا القانون ا ،وقضائها

وضـاع  ألى تردي إدت أو ،رهقت المزارعينأثار آوما تبعه من  ي،اقطاعإللى النظام اإمرهونة 

  .نتيجة لتحكم قلة من السكان برقاب الغالبية العظمىالملكية في القضاء 

والبشـرية   ،وبقية العوامل الطبيعية ،راضي العثمانيةألثرت تنظيمات اأوفي ضوء ذلك 

وهو ما جعلها محط اهتمام الباحثين بغية التعـرف علـى    ،في تشكيلة واقع الملكية في فلسطين

نتـداب  إلاوفترة  ،ين خالل الفترة العثمانيةشهدتها فلسط التيجتماعية القتصادية واالات ارطوتال

نحـاء فلسـطين   أوتحوالتها في جميـع   ،حاطة بفعليات الملكيةإلونتيجة لصعوبة ا، البريطاني

فقد وقع  ،في الدراسات التاريخية ًواضحا ًالحرص على وضع دراسة معمقة تسد نقصابالتالي و

ختيار بعد وجود دراسـات محليـة   ألوتعزز هذا ا ،م)1918-1858(االختيار على قضاء جنين 

   .ضافة الى وجود المصادر المتوفرةإ ،وعدم وجود دراسات محلية موازية ،متشابهه

راضي أللى معالجة نظام الملكية في قضاء جنين بعد صدور قانون اإوقد هدفت الدراسة 

 ونظام ،راضيألثر قانون اأولها أ: والفرضيات ،جابة عن جملة التساؤالتإلالعثماني من خالل ا

وسماسرة الحركة الصـهيونية   ، وما واكبها من سيطرة المتنفذين،جانبألوقانون تملك ا ،الطابو

والحركـة  ،فهو التناقض بين العـرب مـن جهة   ،مر الثانياألما أراضي في المنطقة، ألعلى ا

راضي في ألفي السيطرة على ا ؛خرىأمن خارج فلسطين من جهه  والمالك العرب ،الصهيونية
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 ،مطـار ألوا ،وفي مقدمتها الجفـاف  ،سهام العوامل الطبيعيةإمر الثالث فهو مدى ألاو ،القضاء

وصراعات على  ،هليةأوالعوامل البشرية من حروب  ،وموجات الجراد ،وبئةألوا ،والمستنقعات

راضـي  ألجباري في التأثير على نظام ملكية اإلوالتجنيد ا ،والضرائب ،راضيألالسيطرة على ا

وما تبعـه   ،فهو موقف العائالت المتنفذة في القضاء من نظام الطابو ،مر الرابعألاوفي القضاء، 

  .راضي على المنطقةألمن مسح وتسجيل ا

 :تتمثل في فقد واجهت الدراسة العديد من الصعوبات ،والعقبات ،وفيما يخص الصعوبات

 طالع على دفاتر الطابو في جنين، والمتمثلة في عـد السـماح  إلوالقوانين الخاصة با ،نظمةألا

طـالع عليهـا   مر جهدا كبيرا ووقتا كثيرا لإلألمما تطلب ا ،و استعارتهاأ ،بتصوير هذه الدفاتر

، ممـا  وغيـر مفهرسـة   ،نها مكتوبة بخط اليدألى إضافة إوقراءتها، ونسخ المادة العلمية منها، 

كـذلك   ،وترميمهـا  ،نها تعاني من التلف بسبب عدم صـيانتها أوفهمها، كما  ،تهايصعب قراء

راضـي  أفي جميع منطقة الدراسة نظرا لوجود نسبة كبيرة من  ال الميدانيجوتنفاذ الإ ،صعوبة

   .م1948راضي المحتلة عام ألالقضاء داخل ا

 ،مرفقة بقائمـة بالمصـادر   وخاتمة ،وقد تم عرض محتوى الدراسة في خمسة فصول

   .شكالألومعززة بمجموعة من المالحق وا ،عليها توالمراجع التي اعتمد

 ،وتحليلهـا  ،والجغرافيا التاريخية للقضـاء المصادر لدراسةول األحيث خصص الفصل 

ساسها من جوالت ومابني على أ ،ودفاتر الطابو العثمانية ،وفي مقدماتها سجالت الحاكم الشرعية

  .ومقابالت ،ميدانية

وضاع الملكيـة قبـل   أعلى حيث تم التركيز ،الفصل الثاني لتنظيمات األرضي تفردوأ

ثيره على حياة السكان فـي  ومدى تأ ،راضيألوحيثيات صدور قانون ا ،راضيألقانون ا صدور

  .حراشألونظام ا ،جانبألوقانون تملك ا ،نظمة مثل نظام الطابوأوما تبعه من  ،القضاء

وهـي   ،راضـي ألراضي كما جاءت في قانون األقسام اأ لعرض: كرس الفصل الثالث

 ،راضـي المتروكـة  ألوا ،راضـي الموقوفـة  ألوا ،ميريـة راضي األألوا ،راضي المملوكةألا

  .ثر ذلك على حياة السكان في المنطقةأراضي الموات وألوا
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ووضع الفصل الرابع تحت عنوان حجم الملكية، وركزفي ذلك على حيثيـات تصـنيف   

 ،مستويات الملكية في القضاء والتي عرفت ثالثة مستويات من الملكية وهي الملكيات الصـغيرة 

والبشرية التي عصفت  ،ومدى تأثرها بالعوامل الطبيعية ،والملكيات الكبيرة ،والملكيات المتوسطة

  .على المنطقة ًارأثها ، وخلفت وراءبالمنطقة

 ،في حين خصص الفصل الخامس لعرض التطبيقات الميدانيـة للتنظيمـات العثمانيـة   

 ،حيث ركز على دور العائالت المتنفذة من هذا النظـام  ،والتسجيل ،ووضع تحت عنوان المسح

  .في القضاء ،نظمة على نمط الحيازةألوا ،ومدى تاثير هذه القوانين

فاق جديدة آغايتها فتح  ؛ليه الدراسة من نتائجإبينما تناولت الخاتمة خالصة ما توصلت 

ن فترة التنظيمات لما لهـا  باإ ،جتماعية للمجتمع الفلسطينيالوا ،قتصاديةالفي ميدان الدراسات ا

قت بظاللها على المنطقة العربيـة  لأمن دور بارز في تسليط الضوء على واقع التحوالت التي 

  .خاصة، وفلسطين عامة
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  الفصل االول

  وجغرافا التاريخيةدراسة في المصادر 
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  الفصل االول

  دراسة في المصادر وجغرافا التاريخية

  دراسة في المصادر :ًأوال

 سـجالت  :والمراجع فـي مقـدمتها   ،عتمدت هذه الدراسة على مجموعة من المصادرإ

مقابالت وال ،راضيألودفاتر الطابو العثمانية غير المنشورة، وقوانين ونظم ا ،المحاكم الشرعية

والمراجع المتخصصة بالتاريخ  ،ضافة الى المصادر التاريخيةإ ،والجوالت الميدانية ،يةالشخص

  االقتصادي 

  الت المحاكم الشرعيةسج -أ

 سجالت محكمة نابلس الشرعية -1

منطقة الدراسة كانت  نألوذلك  ،عتمدت الدراسة على سجالت محكمة نابلس الشرعيةإ

 فكان البد من القيام بعملية دراسة هذه السجالت لتغطية الفترة التي سـبقت  ،تتبع لقضاء نابلس

حيث استفدنا من هذه السـجالت فـي الكثيـر مـن      ،منطقة الدراسة عن قضاء نابلس استقالل

وكيفية التصـرف قبـل    ،راضيألفي التعرف على طبيعة افادتنا أ :فعلى سبيل المثال ،النواحي

  .راضيألصدور قانون ا

خاصـة فيمـا    ، وغنيةوصف مادة السجالت بأنها مادة دقيقةمن خالل ما سبق يمكننا 

دبيـة  ألة ليست موجودة غالبا فـي المصـادر ا  نها تحوي مادأيتعلق بالجانب االقتصادي، كما 

دون  وتتناول قضايا المجتمع مباشرة ،ن السجالت تعالجألالمخطوطة، فذلك  أو ،المطبوعة منها

تحويـل   أو ،تـذكر دون تكلـف   ن هناك مراقبة على محتوى الوثائق، لذا فانها كانتشعور بأ

  .كتب لغير خدمة التاريخ صدق المصادر التاريخية ماأن أللمعلومات، وهنا يصدق القول 

ـ 1918-1816/هـ1337-1232تغطي هذه السجالت الفترة ما بين  تمل علـى  م، وتش

فادتنا في تغطية الفترة التي لم تصـلنا فيهـا   ًاوقد  ،)50-8(وتنحصر بين سجل  ،ًسجال) 42(
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 ،وزودتنا بمعلومات قيمة عن حل نظام االقطاع ،وبذالك سدت النقص القائم ،سجالت مدينة جنين

هليـة التـي   ألوالحروب ا ،راضيألراضي مثل عهد تنظيمات األصابت اأوفوضى الملكية التي 

  م1869نقاضها ميدانيا عام أو ،ل جرارآل عبد الهادي وآويمن بين  ،احتدمت بين صفي قيس

 سجالت محكمة جنين الشرعية -2

وتزامن مـع اسـتحداث    ،م1882/هـ1302تغطي هذه السجالت الفترة الممتدة ما بين 

 ،)20-1(وتم تسلسلها من ،ًسجال )20(مل على توتش ،م1918/هـ1337قضاء جنين حتى عام 

والعناية  ،والترتيب ،وعلى درجة عالية من الحفظ ،والتزال محفوظة في محكمة جنين الشرعية

لـى متصـرفية نـابلس قبـل عـام      إفقد كانت منطقة الدراسة ضمن نواحيها الـثالث تتبـع   

 نأشارات الصريحة الواردة في ثنايا سجالت نابلس وجنين إللى اإستنادا إم،و1882/هـ1302

 ، وآخـرى طبيعيةسباب ألنها لم تصلنا أال إم 1882محكمة جنين الشرعية كانت قائمة قبل عام 

  .بشرية

م هذه السجالت بالكثير من المعلومات االقتصادية من خـالل حجـج تقسـي    زودتناوقد 

ونظم الملكية قبل صدور  ،رضألنشطة الحيوية المختلفة على اتلك الحجج األالتركات، اذ بينت 

وكيفيـة   ،وملكيتهـا  ،راضـي ألنواع اأفادتنا في التعرف على أكما  ،قسامهاأراضي وألقانون ا

والتبادل  ،والعملة المستخدمة ،ومالكها، كما بينت نوع المزروعات، ومستوى المعيشة ،ستغاللهاإ

ن كالبيع والشراء والرهن والدين، كما تظهر هذه الحجج الحيوانات التي بين المواطني ،التجاري

في التعرف ً فادتنا ايضاو ،و للغذاءأ ،والزراعة ،غراض العملألسواء  ،كانت تربى في المنطقة

  .الضرائب التي كانت تفرض على المواطنين وطريقة جبايتهاعلى 

وذلك بموجب موافقة خطية من سماحة  ،طالع عليها في محكمة جنين الشرعيةإلوقد تم ا

جنـين   محكمـة  تاحت المحكمة ممثلة بفضيلة قاضـي أوعليه فقد  ،قاضي القضاه في فلسطين

مر األوالكتابة  ،والنسخ ،والمتابعة ،وكوادرها المجال المناسب للدراسة ،وهيئة المحكمة ،الشرعية

  .يجابيا على بنية الدراسةإ نعكسإالذي 
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ول ألا :لـى قسـمين  إنقسـم  إفقد  ،فعلى صعيد الحجم: عدة سماتوتتسم هذة السجالت ب

سـجالت بينمـا   ) 5(وهي عبارة عن ،سم) 25(سم بعرض )35(ويتراوح طوله ،صغير الحجم

  .سم) 35(سم بعرض ) 55(والتي يتراوح طولها  ،الثانية الكبيرة

تقسيم هـذه  وتم ، فقد تنوعت المعلومات التي احتوتها هذه السجالت ،ما بالنسبة لمضمونهاأ

  :السجالت على النحو التالي

ـ 1303-1300)1(تيـة ألا رقـام ألسجالت وتحمل ا) 6(سجالت ضبط الدعاوي وهي .1  /هـ

ـــ1325-1307) 3(م، و1882-1885 ـــ1320-1315) 6(و م،1902-1889/ه  /ه

 /هـــ1334-1330) 16(م، و 1912-1909/هـــ1330-132) 12(، وم1897-1902

 .م1918-1916/هـ1337-1335) 20(و م، 1915 -1912

ـ 1309-1307) 4(تيـة  ألا رقـام ألوتحمل ا تسجال) 8(السجالت العامة فقد بلغت  .2  /هـ

-1909/هـ1330-1327)9(م، و1901-1897/هـ1319-1315)7(وم، 1889-1891

-1912/هـــ1333- 1330)15(و ،م1908-1902/هـــ1326-1320)10(وم، 1912

ـ 1329- 1319)18( و م،1915-1913/هـ1334-1332)17(و م،1914 -1898/هـ

 .م1918-1914/هـ1337-1333) 19(و  ،م1911

-1899/هـ1319-1317) 8(سجالت وتحمل ارقام ) 3(سجالت االحكام وهي عبارة عن  .3

ـ 1333-1330) 14(ورقم  ،م1908-1902/هـ1326-1320) 11(ورقم  ،م1901  /هـ

 .م1912-1914

ـ 1307-1304) 2( تيةألا رقامألعالمات وهي عبارة عن سجلين وتحمل اإلسجالت ا .4  /هـ

 .م1896-1882/هـ1314-1300) 5(م، ورقم 1886-1889

ـ 1319-1317) 13(سجل ناحية بيسان والقرى التابعة لها ويحمـل الـرقم    .5 -1899/هـ

 م، 1901
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حبـار  أوبـأقالم و  ،فقد كتبت بخط يدوي من قبل كتبة المحكمة ،صعيد الكتابة ما علىأ

رغم من ذلك تشيع في الوب -)8(حق رقمللمزيد إنظر مل -وبعضها غير واضحة،  ،محلية الصنع

 ،والرسمية الشائعة في ذلك الحـين  ،والمصطلحات المحلية ،والنحوية ،مالئيةإلخطاء األثناياها ا

رغم من التغيرات التـي  الوب ،جتماعي والثقافي للسكان في ذلك الحينالمر الذي يعكس البعد األا

همية تقف علـى درجـة   ألدرجة كبيرة من انتابها في االطار الفني فانها قدمت لنا بيانات على إ

و  ،نمـا لخدمـة غايـات اقتصـادية    إو ،كونها لم تكتب لغرض التاريخ، عالية من الموضوعية

  .اجتماعية هدفها خدمة الدين والدنيا والشريعة الغراء

وموضـوعي بحيـث    ،ن معلومات السجالت ذات طابع محلي وشامليمكن القول أً ذاإ

طالع علـى هـذه   إلخ الحديث لفلسطين عامة من غير اي التارين تعطيصعب على أي دراسة أ

  .السجالت

 دفاتر الطابو العثمانية   - أ

جـل  أوموضوعية كونها لم تكن مـن   ،تعتبر دفاتر الطابو العثمانية ذات صبغة قانونية

 ،حتالل عليهـا الوحتى حكومة ا ،ردنيةألوا ،ومما يؤيد ذلك اعتماد السجالت البريطانية ،التاريخ

دفتر طابو محفوظة في دائرة الطابو في ) 130(فقد تم الكشف عن وجود  ،لى الدراسةإواستنادا 

وقد اطلع عليها الباحث  ،م1918-1868/هـ1337-1285وهي تغطي الفترة الممتدة من  ،جنين

 ،راضي ممثلة بمديرهاألوبذلك هيأت دائرة ا ،بموجب موافقة خطية من وزارة العدل الفلسطينية

 .فادة من محتوياتهاإللدراستها وا ،دارة الظروف المناسبةإلوهيئة ا

فقد نظمت صفحاتها علـى هيئـة    ،صعيد الرسم ، فعلىوقد اتسمت بياناتها بعدة سمات

والوجبـات الضـريبية    ،والحصص ،والمساحات ،خصصت خانات لبيانات المتصرفين ؛جداول

ولهذا خلت مـن   ،نظرا الرتباطها بغايات قانونية ؛خذت بياناتها الطابع الجديأو ،المترتبة عليها

خـذ  أان يله البد  فان تعديله ،غير قصدبو أ ،ن وقع خطأ بقصدإو ،ستجداءإلوا ،عبارات التذلل

لى بعض المصـطلحات  إضافة إ ،معظمها باللغة العربيةوقد كتبت  ،ًمنظما ًدارياإوترتيبا  ًبعدا
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رخت بالتاريخ المالي أرض مشجرة، وأ التي معناهاو "باغ " و ،ارض سليخ"ترال" :مثل العثمانية

 .باطها بخزينة الدولةتنظرا الر

دراسة هـذه الـدفاتر    ثناءلى دقة أإطبيعة توزيع الحصص بين المالك بحاجة  نأكما 

خراج المتـوفي مـن   وإ ،كان يتم نقل هذه الحصص كلها حد المالكأنه في حالة وفاة وخاصة أ

ة يظـن للوهلـة   ، ودرايعلم ، والمطلع على هذه الدفاتر يغيروتوزيع تركته على الورثة ،الدفتر

 ،رقاما غير صـحيحة مما يعطي أ ؛وتحسب في كل مرة للمالك ،مالك مختلفةألن هذه اأولى ألا

يكون بسـبب  ولى وأي تكرار لها ألت في الصفحة اءمالك هي كما جاألإن هذه ا ولكن بالحقيقة

كي تعطي صورة حقيقية  ؛وال تحسب جميعها بل مرة واحدة ،بين المالكطبيعة توزيع الحصص 

  .عن مساحة المنطقة المراد دراستها

راضي بناء على اللجـان المكونـة مـن    ألفقد كانت تسجيل هذه ا ،ما طريقة التسجيلأ

ثناء عملية أوبالتالي فقد كانت تواجه اللجان بعض المعيقات  ،راضيهاأالمناطق التي يراد تسجيل 

لكون هذه السهول خالية من العوائق الطبيعيـة التـي    ؛ترسيم الحدود في السهول :التسجيل من

إلى الخالفات التي كانـت تحـدث   باالضافة  ،وترسيم الحدود ،ثناء تسجيلأيمكن االعتماد عليها 

راضـي  ألوالمتنفذين من تسجيل مساحات واسعة مـن ا  ،ودور المخاتير ،ثناء عملية التسجيلأ

ن طريقة التسجيل كانت تمر في عدة مراحل كما زودتنا بها دفاتر ألى إضافة إلوهذا با ،سمائهمبأ

حيث كانت لجان المسح والتسجيل تقوم بتسجيل هذه المعلومات على دفاتر خاصة فـي   ،الطابو

على توخي الدقة وتصـحيح   ؛خرىأوهناك يتم نسخها مرة  ،ثم ترسل الى دائرة الطابو ،القرية

والتي تقـوم   ،ومن ثم ترسل هذه الدفاتر الى متصرفية نابلس ،في الدفتر االولخطاء الواردة ألا

 طالع، والمصادقة عليهاإلطنبول وبعد اسومن ثم إلى إ ،رسالها الى والية بيروتوإ ،بمراجعتها

يترتب على من يقـوم  وبالتالي  الى المنطقة التي ارسلت منها، بنفس التسلسل ترسل هذه الدفاتر

وبالتالي كان يتم  ،سنوات) 10(كون التسجيل كان دوري كل بدراستها أن يتوخى الدقة والحظر 

والتبـدالت التـي    ،عتبار التغيـرات إلخذ بعين األمع ا علومات في كل مرة كما هينقل هذه الم

  .مالكألو بيع هذه اأ ،حد المالكأنتيجة لوفاة  ؛خرىألوا ،تحصل بين الفترة
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وبعضها  ،طرافهاألكل الطبيعي أن تعاني من التلف، والتآفمن  ن حالة هذه الدفاترما عأ

 ،وعديمة الفائدة في ظـل عـدم ترميمهـا    ،مما يجعلها غير صالحةبدرجة كبيرة، ً وجد متأكال

 ،روف المناخيةوعدم تأثرها بالظ ،حتى تبقى على حالتها ؛ماكن مناسبةأوحفظها في  ،وصيانتها

 ،والرطوبـة  ،ن من وجودها على رفوف معرضة لتأثير الحـرارة آلعليه اوليست على ما هي 

 ،كـل كـي تبلـى وتتآ   ؛نها لم تدم فترة طويلةترمم فإذا لم مر الذي زاد من تلفها، وإألا ؛والغبار

  .ًمهما ًتاريخيا ًوارثا ،من مصادر التاريخ المحلي للقضاء ًامهم ًامصدر التالي نفقدوب

  :ت على نوعين هماالدفاتر، فقد جاءنواع هذه من حيث أما أ

 )اليوقلمة(الدفاتر  .1

كي يسـهل   ،وهي صغيرة الحجم ،عضاء اللجان في القرىأوالتي كانت تكتب من قبل 

 ؛والخـرابيش  وراق الملغيـة، ألوا ،خطاءألوتتميز بكثرة ا ،ثناء عملية المسح والتسجيلأحملها 

 ،سـم ) 27(وعرضها  ،سم )40(يبلغ طولها حوالي ، حيثراضيألكونها مسودة لتسجيل هذه ا

 ن دفتر بوقلمة اليامون بلغت عدد صـفحاته أمتباينه حسب طبيعة المنطقة، فنجد  اوعدد صفحاته

بصـفحة   أوتبد ،وهي مكتوبة بخط اليد ،صفحة) 30(بينما دفتر يوقلمة الزاوية  ،صفحة) 250(

 .منطقةراضي هذه الأوتسجل  ،غير مرقمة تكتب عليها سنة مسح

الخـط   نأسـتخدمه، اال  إكثر من كاتب أن ألى إ يروخطوط هذه الدفاتر متباينة مما يش

نتيجـة   الدفتر؛ خرأق في صوراق جانبية تلأيلحق بالدفتر  ما كانً مقروء بصورة عامة، وغالبا

ممـا   ؛حـد ألرضـه  ، أو بيع أحد المالك أحد المالكأو وفاة ، ألتكرار عملية التسجيل الدورية

  .دخال التعديالت عليهاإو ،يستدعي نقل هذه المعلومات

ول دفـاتر بوقلمـة   ألا :دفتر مقسومة الى قسمين) 100(وقد بلغ هذا النوع من الدفاتر 

 ًادفتـر ) 73(وعددها  ،مالك الخاصة بتلك القريةألال اإخاصة بكل قرية بحيث ال يسجل داخلها 

  .في جنين
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كثر من قرية بحيـث كـان يسـجل    أ فإنها تشتمل على،ما القسم الثاني من تلك الدفاتر أ

ثناء تكرار عملية التسجيل الدورية كل مجموعة من القرى القريبة من بعضها البعض أالمفتشون 

 ممـا  ؛كثر من قريةأمالك مع بعضها البعض في ألاالمر الذي زاد من تداخل ا ؛في دفتر واحد

تغطي وقلمة في القضاء يدفتر ) 27(الدفاتر وقد بلغت هذه  ،ودراية عند دراستها ،يتطلب معرفة

  .جميع اراضي القضاء

 دفاتر الضبط .2

 ،ًادفتـر ) 30(وعـددها   ،وهي عبارة عن الـدفاتر الدائمـة   :ساس الدائميألوتعرف با

 ،، وتكون كبيرة الحجموالمفتشين ،عضاء اللجانأمنسوخة عن دفاتر اليوقلمة التي كتبت من قبل 

ـ سم) 55(وعرضه ،سم) 80(حيث بلغ طول الدفتر منها  دة فـي جميـع   ، وعدد صفحاتها موح

صفحة وتعد كل صفحتين  ،)200(، وحتى تصل الى )1(الدفاتر حيث كانت تبدأ من صفحة رقم 

ومجلدة بطريقة فنيـة   ،صفحة) 400(متقابلتين صفحة واحدة وبالتالي يبلغ عدد صفحاتها الفعلية 

كونها مخصصة  ؛ويصعب حملها ،وبالتالي فهي ثقيلة ،و نزع في داخلهاأ ،عتظهر أي عملية قط

وجميل مختومة على الـورق   ،وتتميز هذه الدفاتر بعبارات مطبوعة بشكل بارز ،لداخل الدائرة

 ىءومتسلسل مبتد ،وتكتب المعلومات في هذه الدفاتر بشكل منظم ،)الدولة العليا العثمانية(باسم 

و القريـة والقضـاء   أالمدينة  :ومن ثم يبين اسم المنطقة ،متسلسل ، بشكلمن وجود رقم للنمرة

 ،اعطائـه السـند  ، وتاريخ عطاء السندإوجهة  ،ومساحتها ،وحدودها ،ونوع االرض ،التابع لها

  .رضوتخمينات قيمة األ ،واسم المتصرف

فتـرة  وحتى في  ،رضتغير على األ عليها كللى خانة المالحظات التي دون وصوال إ

ساسـية مـع خلوهـا مـن     ألنها مطابقة للغة الدفاتر افإ ما من حيث اللغةأنتداب البريطاني، إلا

الورقة الواحدة مما يدل على  بل على ،نها متباينة ليس بين الدفاتر فحسبأما الكتابة فإخطاء، ألا

ولكن هذه الـدفاتر ال   ًكثر من كاتب في القضاء وفي نفس الوقت وهي مدونة تصاعدياأوجود 

ن بعـض  أثناء عملية الترقيم،في حين نجد أبل دمج النوعين السابقين  ،رقاما خاصة بهاأل تحم

سماء القرى الخاصة بكـل دفتـر، وقـد    أمما دفعنا على التوثيق بناء على  ةالدفاتر غير مرقم
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ونظام  ،م1858/هـ1275راضي ألعالن قانون اإوضاع الملكية بعد أعززت الرسالة في معرفة 

نعكاسـها  وإ ،والتسجيل ،ثناء عملية المسحأجراءات إوما رافقها من  ،م1859/هـ1276الطابو 

  .على المزارعين

  لقوانين ا -ج

  رضيألقانون ا -1

راضي التابعة أليعنى با ول قانون مدني يصدر في الدولةأرضي العثماني أليعتبر قانون ا

دارة إوسـلطتها المركزيـة علـى     ،تهـا نهيمعادة بسط إرغبة السلطة في وهو يعكس  ،للدولة

ول مـن القـرن   ألالضعف الذي طرأ عليها خالل النصف ا و ،ضراباتإلحالة ا راضي بعدألا

مـن  لقيام بخطوات حاسمة ل واستدعى ،خزينة الدولة على مرألذلك ا انعكس ، حيثالتاسع عشر

 )132(م الـذي جـاء  1858/هـ1275ضي عامارألفكان صدور قانون ا ،قاذ مالية الدولةانجل أ

وقـد اعتمـد    .مـوال أقدر ممكن من اكبر أجل الحصول على أراضي من ألامادة كلها خاصة ب

هميـة  أهذا القانون من  يمثله؛ نظرا لما سة للقضاءاعالن القانون كبداية تحديد فترة الدرإتاريخ 

 الدراسة فـي تقسـيم   تفادأحيث  ،جتماعي على حياة المزارعينالوا ،قتصاديالعلى الصعيد ا

 ،األميريـة  واألراضـي  ،المملوكـة  األراضي وهي :إلى اقسامها الخمسةراضي في القضاء ألا

كما بين كيفية التصرف في كل ، الموت ألراضياو ،المتروكة ألراضياو ،الموقوفة ألراضياو

 ؛فـي القضـاء   لى مكان انتشارهاإضافة إلبا،واالعتبارات التي تحكمها ،والشروط ،واحدة منها

  .رض من قبل الدولةألضبط ا لىإدى أي الذمر ألا

  ام الطابو ظن -2

ـ 1276 عامعلن عن نضام الطابو،أشهرأبتسعة راضي ألقانون اعالن إبعد ، م1859/هـ

 ،راضـي ألا عـديات علـى  لتلجل وضع حد أالحكومة من ته ذي ارتأللدور ال ًالذي جاء مكمالو

 ة خاصـة اسومنطقة الدر ،التي انتشرت في فلسطين عامة زةالحيا فوضىرض من ألوتخلص ا

  .وب االهليةرف بالحعرما تثناء أ
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جل تثبيت حقهم أفيها من المتصرفين سماء أراضي بألحيث عملت الدولة على تسجيل ا

مـر الـذي   ألا ،رضألاقيمة من  ) %5(والبالغ ،المثلبدل فع مبلغ من المال يسمى دفيها مقابل 

ن تـوفي  أحتـى تسـطيع   و ،عباء الديون المتراكمة عليهاأمن ساعد الدولة على سد جزء كبير

 ًاحـافز  توالتي شـكل  ،مها المختلفةقسابأ اراضيهأع يجمب علم الدولة على باتتحيث بالتزاماتها،

شـجار  ألوحتى زراعة ا ،راضي باالمحاصيل الزراعيةألجل زراعة هذة اأمام المزارعين من أ

ـ رض لـم  أي أتحل  كانتكون الدولة ،رباحألاالذي عاد على الدولة بالعديد من  م صـاحبها  يق

 ،عن دفع ما ترتب عليها من ضرائبوعند العجز أ ،كثر من ثالث سنوات متواصلةألبزراعتها 

  .موالأو

جراءات التـي تتطلبهـا عمليـات    إلهذا النظام الدراسة في الوقوف على اساعدة حيث 

ومخلفـات نظـام    ،خليصها من فوضـي الحيـازة  تو ،راضي في القضاءلألوالتسجيل  ،المسح

والتي تعـرف بسـندات    ،وراق رسميةراضي بأألوذلك بتثبيت حق المتصرفين بهذه ا ،قطاعإلا

قـانون  عالن إوخاصة بعد  ،لى قطع الطريق على سماسرة الحركة الصهيونيةإباالضافة ،الطابو

   .كبر مساحة من فلسطينأوزيادة المنافسة بين الدول االجنبية في السيطرة على  ،جانبتملك األ

  قةالدراسات الساب -د

من جميـع الجوانـب    والمعاصر ،سات تاريخ فلسطين الحديثدراالكثير من ال لجتعا

  :دارية والسياسية ومن هذه الدراساتإلوا ،جتماعيةالوا ،قتصاديةالا

وهي عبـارة   :بو بكرأمين أم للدكتور 1918-1858القدس  راضي في متصرفيةألملكية ا .1

ردنيـة سـنة   ألعن دراسة قدمت لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث في الجامعـة ا 

وجاء الكتاب من مقدمـة   ،وهو كتاب منشور من قبل مؤسسة عبد الحميد شومان ،م1996

ول عـن  األربعة فصول تحدث فـي الفصـل   أو ،والمراجع ،مشتملة على تحليل للمصادر

وعـن  راضـي،  ألوتحدث في الفصل الثاني عن تنظيمات ا ،رفةالجغرافية التاريخية للمتص

 ،رض الزراعيـة ألهليـة علـى ا  أللحـروب ا قطاع وتأثير اإلر ابان عصوضع الملكية إ
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وقانون  ،ونظام الطابو ،راضيألجانب التملك وصوال الى قانون األومحاولة ا ،والمزارعين

راضي في ألقسام االث عن ألثاين تحدث في الفصل حراش، في حألونظام ا ،جانبألتملك ا

هم النتائج التـي  أو ،والتسجيل ،للحديث عن المسح ، أما الفصل الرابع فقد أفردتهالمتصرفة

فـي   ًفادتنا هذه الدراسة كثيراألمستويات الملكية في المتصرفية، لقد  ًترتبت عليها وصوال

بقت خاصة عند الحديث عن الفترة التي سثب على طبيعة الملكية في فلسطين الوقوف عن ك

 ،راضي على الرغم من كون الدراسة واسعة من حيث المناطق التي تغطيهاألعالن قانون اإ

 .صورة عامة عن هذه المناطق أنها استطاعت ان تعطيناال إ

 ،م للدكتور محمد ماجد صالح الدين الحزماوي1948 -1918راضي في فلسطين ألملكية ا .2

ردنية في التاريخ الحديث عام ألمعة ادرجة الدكتوراه من الجا على والتي حصل بناء عليها

فادتنا في فصلها أنها أال إت بعد الفترة التي تهمنا أن الدراسة جاء من وعلى الرغم. م1993

علـى   ًامركز ،واخر العهد العثمانيأوضاع الملكية في فلسطين في أول عند الحديث عن األ

راضي في فلسـطين  ألقسام اأو ،راضي وبعد صدورهألوضاع الملكية قبل صدور قانون اأ

نتـداب  إلوبدايـة ا  ،رض في عهد الدولـة العثمانيـة  ألعن طبيعة ا واضحةمكونة صورة 

 .البريطاني

م لمعـين  1948-1918البريطـاني   نتدابألفي قضاء جنين خالل فترة ا راضيألملكية ا .3

وهي عبارة عن دراسة قدمت لنيل درجة الماجستير فـي جامعـة    :محمد اسماعيل عبداهللا

ن أوعلى الـرغم مـن    ،وهي رسالة غير منشورة ،م2009/هـ1429ة سنة النجاح الوطني

فادتنا في فصلها الثاني حيـث تنـاول   أنها أال إالدراسة تناولت الفترة الالحقة لهذه الدراسة 

مما ساعد على تكوين صورة واضـحة عـن    ،وحجم الملكية في القضاء ،راضيألقسام اأ

 .ها الدراسةتناولت بان الفترة التيإطبيعة الملكية في القضاء 

جتماعية فـي مدينـة جنـين مـن عـام      الوا ،قتصاديةالورسالة دولت شعبان الحياة ا

وهي رسالة نوقشت في جامعة النجـاح الوطنيـةعام    ،م1918/ـه1337-م1864 /ـه1281

  .م2009/ـه1430
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ورسالة هاال ادريس مصطفى ابراهيم االوضاع االدارية واالقتصادية واالجتماعية فـي  

وهي رسالة نوقشت في جامعة النجاح الوطنيـة   ،م1831-1799/ـه1247-1214جنين لواء 

  م2011عام 

  الجغرافيا التاريخية:ًثانيا

  جغرافية القضاء  - أ

  لتسميةا -1

أي  1سم عين جانيماحيث أطلق عليها  ،س أكثر من مرةسم جنين في الكتاب المقداورد 

وهي مدينة كنعانية أقيمت على الطريق الجنوبي  2عين الجنائن لكثرة مياهها وبساتينها وبياراتها

حيث تكثر الينـابيع فـي    ،يةراضي فلسطين الزراعالذي يعتبر من أخصب األ 3لمرج بن عامر

نسان في تلك المنطقة فنشأت المدن فمنها عين وفر بيئة مالئمة الستقرار األيمما  ،وديتهأبطون 

لوقوعها في الوادي الذي يصل مرج بن عـامر  طلق عليها اسم باب الساحرة نظراً أكما  4جنيم

وقد ذكر المؤرخ اليهودي يوسيفوس خالل رحالته باالسم الذي . 5بالجبال التي تؤدي الى نابلس

  .6كانت تعرف به في ذلك الوقت بجبشيتا

وقد أطلق عليها في  ،7وقد أقيمت المدينة الحالية على أنقاض مدينة عين جانيم الكنعانية

وبعد هذا االسم حتـى   ،8جينا،ألنها تواجدت على أرض قرية كانت تدعى جيناي العهد الروماني
                                                           

  151ص ، موسوعة المدن الفلسطينية، 35ص ، 15 صحاحاأل، الكتاب المقدس 1
  12ص ، مدينة جنين دراسة اقليمية. كمال، عبد الفتاح 2
والسهل مثلث الشكل قاعدته بين جبل الكرمل ومدينـة  . نسبة إلى عامر بن عوف من قبيلة كلب احدى القبائل القحطانية 3

دونما ويتصل مع سهل بيسان بواسطة ممر  1400كم بمسافة  15كم وعرض  23جنين ورأسه عند مدينة الناصرة بطول 
. كما يتصل مع سهل عرابة بواسطة ممر جنـين ) سهل يزراعيل(يه وهي القرية التي أطلق الكنعانيون اسمها عل، زرعين

  23ص ، معجم العشائر، شراب.103ص ، 2ج، صبح األعشى. القلقشندي
  22ص ، ج، المدن موسوعة، أبو حجر. 34ص ، 2ج، بالدناالدباغ . 64ص، 2ج، القسم العام، الموسوعة الفلسطينية 4
 7ص ، االقتصادية واالجتماعية في مدينة جنينالحياة : دولت، شعبان. 12ص، مدينة، كمال، عبد الفتاح 5
 34ص ، 11، بالدنا، الدباغ.276ص ، بلدان فلسطين ممعج، محمد، شراب 6
  220ص ، 1ج ، موسوعة، أبو حجر.34ص ، 5ج ، معجم، الدباغ 7
 7ص، 2مج ، القيم العام، الموسوعة الفلسطينية 8
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أثناء الحكم البيزنطي للمدينة وعند فتح المسلمين لها بعد طرد البيزنطيين،أطلقـوا عليهـا اسـم    

أما ،لى جنين حيث حذفت الياء االولى من اسـمها إومع مرور الوقت حرف هذا االسم  ،1جينين

بعد انتهاء ) جنين(عليها خالل حكم فلسطين جراند جرين وعاد اسمها القديم الصليبيون فأطلقوا 

   2نلغزو الصليبي لتستقر عليه حتى اآلا

  الموقع  -2

ا سوفي المنطقة التي تشكل تما3 ،تقع مدينة جنين عند نهايات سفوح جبال نابلس الشمالية

حيث يفصل هذا السهل المثلث الشـكل بـين جبـال     ،ا ما بين مرج بن عامر وهذه الجبالستما

   4الجليل من جهة وجبال الكرمل من جهة أخرى

حد أذا الموقع أهمية بالغة باعتباره وله ،الرأس الجنوبي لهذا المثلث عندوبذلك تقع جنين 

 :ع التقاء البيئات الجغرافية الثالثقوكذلك يمثل هذا المو ،هة الجنوبمداخل مرج بن عامر من ج

هـذا الموقـع   وقد كان ل .5ما أكسبها تنوعا زراعيا وزاد من جمالها ،الجبلية و السهلية والغورية

وأقربها بين شـمال فلسـطين   ،ا تمر أسهل الطرقففيه ،ي حياة جنين قديما وحديثاثر األكبر فاأل

كما  ،م1882وما يدل على أهمية هذا الطريق هو قيام الدولة العثمانية بتعبيده منذ عام  ،وجنوبها

ارتبطت جنين بسكة الحديد التي توصلها مع مدن العفولة وبيسان ومن هناك الى و طبريا عبـر  

   6قنهر االردن لتصل الى دمش

قع المدينة على أطراف مرج بن عامر بشكل كبير في ازدهارها من الناحية وكما ساهم م

والوديان على أطرافـه ممـا    ،نظرا لخصوبة أرض هذا المرج وتوافر مياه الينابيع ،االقتصادية

  ي مساحات من أراضيه وزراعتها بالبساتين والخضار التي اشتهرت بها منطقة جنين ربسمح 

                                                           

 105ص ، معجم، شراب، 34 2، 5ح ، بالدناالدباغ  1
  143ص ، تاريخ، فريدربك 2
  27ص ، موسوعة، ابو حجر. 83ص ، 2مج ، القسم العام، موسوعة الفلسطينيةال3
  9ص ، مدينة، عبد الفتاح 4
  34ص ، 5مج ، بالدنا، الدباغ 5
  220ص ، 1مج ، موسوعة، ابو حجر. 10ص ، مدينة، عبد الفتاح 6
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  المساحة والحدود  -3

أمـا القضـاء فقـد تـم      كم) 752(بلغت مساحة األراضي التابعة لقضاء جنين حوالي 

والشـعراوية   ارثـه بالد ح :ربع نواححيث تم تقسيمة الى أ م1882/ هـ 1300 استحداثه عام

قرية  )120(وارتفع هذا العدد الى ،قرية 81وكان يضم  الشرقية ومشاريق الجرار وغور بيسان

 1.م منها ناحية بيسان1917عام 

) نهر األردن(يحده شماال قضاء طبريا والناصرة وشرقا نهر الشريعة فأما حدود القضاء 

لـى  عء نابلس وغربا قضاء بني صعب وحيفا الذي يفصل اللواء عن والية سورية وجنوبا قضا

  2ساحل البحر األبيض المتوسط

                                                           

 216ص، 1م، والية، محمد، بهجت 1
 .56ص ، تاريخ، مناع.216ص، 1م ، والية، محمد، بهجت. 10ص ، 9 نابلس 2
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 قضاء جنين) 1(خريطة 

  62، ص)أبو كشك(كنعانة، القرى، 

  السكان-4

تطابقت الخصائص السكانية في منطقة جنين مع الخصائص العامة لسكان فلسطين مـن  

ويالحـظ   سنة )15(ونسبة الفئات العمرية المعالة دون  ،حيث ارتفاع معدالت المواليد والوفيات

واالقتصادية  ،يةجتماعفترة وأخرى وذلك تبعا للتغيرات االبأن هناك تذبذبا في عدد السكان بين 



19 

عـداد  أ تلى جانب المسلمين وجدإوتعددت عناصر السكان داخلها ف ،التي كانت تشهدها المنطقة

  2والمسيحيين 1من اليهود قليلة جدا

  3م1922_1849عدد سكان مدينة جنين وقضائها من سنة ) 1(جدول 

 المجموع اخرون يهود مسيحيين مسلمين القضاء المدينة السنة

1849 800 24035 21810 3025   24035 
1872 672 21370 21200 842   21370 
1904 1155 30476 30834 629 4  30476 
1922 2637 33534 35288 661 7 215 33534 

م 1872_1849اقض خـالل الفتـرة مـن    ضاء قد تتنقعدد السكان ال يظهر الجدول أن

والتنافس بين الزعامـات المحليـة مـن أجـل فـرص      ،سبب هذا التراجع هو حالة الصراعو

  4وال جرار ،بين ال عبد الهاديوتحديدا ،السيطرة

  المناخ -5

خاصـة  ،جنين مع وجود بعض الفروقات البسيطةفي قضاء  يسود مناخ البحر المتوسط

في السفوح الشرقية للجبال المطلة على األغوار وأراضي ناحية بيسان بفعل تأثير المناخ شـبه  

  5.وصيف جاف حار ،ويمتاز مناخ القضاء بشتاء معتدل الحرارة ،الصحراوي الذي يسود

  األودية واألنهار  -6

ويمكننا ان نقسـم   ،باقي األراضي الفلسطينيةيتشابه الوضع المائي في قضاء جنين مع 

   :أقسام ةمصادر المياه في جنين الى ثالث

وتنقطع بعد  ،ول المطروديان فصلية مؤقتة تسيل عند نز ،الوديان :وأبرزها :المياه السطحية -أ

ولعل الفضل الكبير  نلى يوم أو يوميإن هذه الوديان قد تستمر إذا نزل المطر بغزارة فإو .توقفه
                                                           

 156ص ، 17 نينج. 94ص ، 4 جنين 1
 31ص ، 4 جنين 2
 23ص ، ملكية، معين، عبد اهللا 3
  198، 196ص ، ملكية، ابو بكر. 41ص، تحوالت، شولش 4
 84ص ، 2مج ، القسم العام، الموسوعة الفلسطينية 5
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تزيد من مخـزون الميـاه   الذي تقدمه هذه الوديان هو اختراقها الطبقات الصخرية ـ وبالتالي  

  :نتشرة في منطقة جنينمومن أشهر الوديان ال 1 الجوفية

بسببب وقوعه في المنطقة المسماة بذلك نظـرا   ينوسمي أيضا وادي عين ن :وادي جنين_ 1

كم  )6(ي جنين حيث يبلغ طوله حوالي ويعتبر من أطول الوديان ف ،لوجود عين ماء فيها

  .2ويبدأ من مدخل جنين الجنوبي الغربي وينتهي بالتقائه بنهر المقطع باعتباره أحد روافده

تنساب مياهه من مرتفعات جبل المـداح ويتجـه    ،من وديان مدينة جنين :وادي عز الدين _2

  3كم بوادي خروبه  )3(تقي على بعد فيل ،شماال

سمي بذلك نسبة الى تلة خروبة القريبة منه وتنحدر المياه من جبال فقوعة  :وادي خروبة _3

  4.نة متجها نحو مجرى نهر المقطعحيث يسير الى الشمال من المدي ،وجبلون وعربونة

رتفعـات جبـل ابـو    تغذية المياه المنحدرة مـن م  ،يقع جنوب غرب جنين :وادي باعمة _4

  5.هللحصول على الميابار كانت قد حفرت فيه آيحتوي على ،ظهير

يبدأ جريانه من قرية فحمة جنوبي غربي جنين ويتجه شرق عرابة وينتهي : وادي دعوق _5

  .6في سهل عرابة

ويتحد مع وادي  ،ل الغربييقع إلى الغرب من جنين حيث يبدأ من نهاية الجب :وادي برقين _ 6

  .7لى الجنوب من قرية الجلمة متجها إلى نهر المقطعإكسالن 

                                                           

  17ص ، الحياة، شعبان. 39ص ، مدنية، عبد الفتاح1
 21ص ، الحياة، شعبان.21ص ، ملكية، عبد اهللا. 39ص ، مدنية، عبد الفتاح 2
 103ص ، 3جنين 3
  29ص ، وضاعاأل، هال، إبراهيم 4
  40ص ، مدنية، عبد الفتاح 5
  34ص ، فلسطين، النحال 6
  265، 264ص ، معجم، شراب 7
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ويمر بقباطيـة   ،والزبابدة ،لفيتتتنتهي فيه األمطار الساقطة على مرتفعات  :ادي الجبرو _7

  .1وسهل عرابة ويتجه نحو البحر األبيض المتوسط

ويقسم السهل الى نصفين ويعد مـن روافـد    ،يسير في منتصف سهل عرابة :وادي النص_ 8

وتصب فـي   ،قيساريةب كم جنو )4(نهر المفجر الذي يصب في البحر المتوسط على بعد

 قباطية مشكلة مـا بعـرف بـوادي    مطار ووديان تلفيت والزبابدة مارة فيأهذا الوادي 

  .2زيالج

عرف قديما باسم نهر قيشون بمعنى منحن وهو  ،يعرف أيضا باسم نهر حيفا :نهر المقطع_ 9

ذات المجـرى   النهر ذايبدأ ه، 3مك )13(نهار فلسطين المستمرة الجريان يبلغ طوله أ نيثا

وبيت قـاد   ،لى الشرق من مدينة جنين بجوار قريتي دير ابو ضعيفإوالمتعرج  ،الملتوي

رقا مرج ابن تثم يسير مخ ،والينابيع القادمة من شمال المدينة ،بعد أن يلتقي بمياه األنهار

ويمـر   ،الوادي القادم من جنـوب قريـة عـانين    فدهوير ،لى الشمالإمر من الجنوب اع

ليصب في البحر  ،ثم يتابع النهر جريانه ،والسيلة الحارثية ،وتعنك ،بأراضي قرية رمانة

  .4المتوسط

يصرف ميـاه األمطـار السـاقطة علـى      ،من روافد نهر األردن الفرعية :وادي جالود _10

من مرج ابن عامر في الشمال الغربـي   التي تشرف على غور األردن ابتداءالمرتفعات 

ويتشكل من أوديـة  ،وجبال فقوعة في الجنوب الغربي ،بيسان في الجنوب الشرقيوغور 

ومن أودية سيلية أخرى تتجمع شرقي بلدة  ،ىحسيلية تنحدر من السهول الغربية لجبل الد

لتسير نحو الجنوب الشرقي باتجاه قرية زرعين حيث يلتقي بمياه نبع يتدفق مـن   ،العفولة

   .5كم)31(ى حتى نهر االردنحوطوله من جبل الدمغارة صخرية تقع شرقي القرية 

                                                           

  19ص ، عرابة، حسين 1
 273 ص، 24مج ، القسم العام، الموسوعة 2
 273ص ، م.ن 3
 22ص ، ملكية، عبد اهللا، 30-29ص ، 5مج ، بالدنا، الدباغ 4
 3ص ، 2القسم العام ن مج ، الموسوعة 5
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جـوار قـرى   مـن   أويبـد  ،سقوط المطر في فصل الشـتاء يجري بعد  :وادي شوباش _11

ويصب في نهر االردن على الحدود الفاصلة بين غـور   ،وجلقموسوابزيق، با،ار،المغير

ويلتقي قبل مصبه بوادي المروع الذي يبدأ سيره من عين المـروع   ،نابلس وغور جنين

   .1الواقعة الى الجنوب الشرقي من خربة الجوفا في أراضي قرية فقوعة

كم شمال البحر الميـت  )32(يصب على بعد ،رافد من روافد نهر االردن :وادي الفارعة _12

الوادي بمسيالت تتجمع بين طوباس ومرتفعات نابلس التي تعـرف بجبـال عيبـال     أيبد

ـ وتلتقي كلها قرب الفارعة الدنيا ويلتقي  .والمسيالت القادمة من طلوزة  ،وادي البـاذان ب

نتيجة توفر التربـة   ،ضههمية اقتصادية ما جذب الناس لالستقرار في حوأيتمتع الوادي ب

   2لذا انتشرت الحقول على جانبيهيان والمياه الدائمة الجر الخصبة

ويقصد بها الينابيع حيث تعمل طبيعة التربة والصـخور الكلسـية علـى     :المياه الجوفية -ب 

الن طبيعة الصخور في مستوياتها السفلى قليلة النفـاذ أمـا    ،ظهورها وهذه الينابيع غير عميقة

  :فذة وحاملة للمياه ومن أهمهاالعليا فتكون من

تنبع من أمام القصبة على السفح الشرقي لوادي جنين وهي عين _ عين البساتين :البلدعين  -1

 ،ا كبيرا من بساتين المنطقةًوتروي جزء ،ةتظل المياه تجري منها معظم أيام السن ،غزيرة

وقد كان لهذه العـين دور كبيـر فـي ري     .لهذه العين في نشأة مدينة جنين لويعود الفض

  .3دينة مالمزروات في ال

 ،وهي أضعف منهام )200(بحوالي هعين الشريف وتنبع من بطن الوادي جنوبي عين نين -2

 حد قادة صالح الدين االيوبيألى إفي معظم السنين ينسب الوادي الذي تقع فيه  وتجف صيفا

  4نهر المقطع ويلتقيان معكم حيث يسيران  3ويلتقي مع وادي خروبة على بعد 

                                                           

  38ص ، 6مج ، بالدنا، الدباغ 1
  425-424ص ، 3مج ، القسم العام، الموسوعة 2
 31ص ، مدنية، عبد الفتاح.19ص ، 1 جنين 3
  29ص ، األوضاع، ابراهيم. 18ص ، ةياحال، شعبان 4
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  التضاريس -7

ما بين السهول واألغـوار   ،اجنين عن غيره في فلسطين بتباين تضاريسهيتميز قضاء 

  همية اقتصادية وخاصة في المجال الزراعي أكسبه أمما 

  السهول _ أ 

  مرج ابن عامر _ 1

وهـو المكـان    ،أي تذهب وتجـيء  :فيه الدراب جتمر ،األرض الواسعة كثيرة النبات :المرج

سمي المرج بهذا االسم نسبة الى عامر بن عوف من قبيلة  .1الندي ذو الخضرة الدائمة ،المعشب

  .2بنى كلب احدى القبائل القحطانية

ونان فقد أطلقوا أما الي .وقد عرف المرج بمسميات أخرى كمرج يزراعيل والسهل الكبير

درالون وفي العصـر الرومـاني سـمي بسـهل اللجـون تبلـغ مسـاحته        عليه اسم سهل اس

ويبلغ اعلـى   .ينة جنين وقراها الشمالية الغربية بنصيب األسد منهدونم تستأثر مد)400(حوالي

   3متر)50(متر وأدنى ارتفاع)500(ارتفاع له عن سطح البحر 

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

فلسـطين  د سلة خبر فلسطين ونظرا لكونه أخصب سهول نواعها حتى عأبوب على اختالف الح

حيث تصلح تربته للزراعة البعلية والمرويـة   ،واحدة من أخصب السهول في بالد الشام ،تربة

صراع بين العائالت المتتفدة سواء كانت من داخل القضاء لل طاألمر الذي جعله مح .على السواء

  .4مثال عائلة سرسق اللبنانيةأأو حتى من خارج فلسطين  ،أو من خارجه

   

                                                           

 50ص ، 1مج ، بالدنا، الدباغ.مادة مرج، لسان العرب، ابن منظور 1
  .247ص ، جنين، مخلص. 103ص ، 2ج، صحيح، القلقسندي 2
   25ص ، 5مج ، بالدنا، الدباغ 3
 188ص ، 5مج ، القسم العام، الموسوعة 4
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  سهل عرابة  -2

تقع في الشمال الشرقي  .يعتبر من أكبر السهول الداخلية شبه المغلقة في مرتفعات نابلس

 )30(كم وتقارب مسـاحته   )3(ومتوسط عرضه  ،كم )15(من قرية عرابة يبلغ طوله حوالي 

م تحيط به التالل من جميـع  )245_230(رضه عن سطح البحر بينأيتراوح ارتفاع  .ألف دونم

ويضيق في  .كم )4(ويصل اقصى اتساع له نحو  ،الشمالية والشرقية افهأطريتسع في  ،الجهات

الى ) باب امريحا(وال يتعدى اتساعه الكيلو متر واحد عند باب البويب  ،ربيةغاالجزاء الجنوبية ال

ل عبد الهادي بعد آويعرف سهل 1يزرع بالمحاصيل الصيفية والشتوية  ،الشمال مقابل تالل يعبد

  .أو السيطرة بالقوة ة من وضع يدها عليه سواء عن طريق الشراءان استطاعت العائل

   )رقغمرج ال(سهل صانور  - 3

حيث يمتد في الزاوية الجنوبية الغربيـة   ،أحد السهول الصغيرة الواقعة بين جبال نابلس

 .يقع في منتصف المسافة بين جنين ونابلس ،رقغيضا بمرج الأجبال نابلس ويعرف من سلسلة 

تحيط به المرتفعات من جميع الجهات وله ممر طبيعي واحد يصل نهايته الجنوبية الغربية عنـد  

ويعتبر جبل حريش في جنوب السهل  .قرية صانور ببقية المناطق الواقعة غرب وجنوب عرابة

م عن سطح البحر في جنين تصل االرتفاعـات  )764(على قمة تشرف على السهل بارتفاع يبلغأ

أمـا   ،م)548(وفي الجبال الغربية ،م)528(وفي الجبال الشمالية  )678(شرقية الىفي الجبال ال

واالجزاء المنخفضة منه عديمة التصـريف للميـاه    ،م)365(السهل نفسه فيبلغ متوسط ارتفاعه 

لتكون بحيرة مؤقتة قليلة العمق األمر  .ولذا تتجمع فيه مياه األمطار والسيول الشتوية ،السطحية

تربته خصبة تكونت بفعل المنقوالت التـي حملتهـا    ،رقغلى تسمية السهل بمرج الإذي أدى ال

الهابطة من المرتفعات الجبلية األمر الذي أدى الى ردم السهل بالمجروفـات والمـواد    السيول

  .2وسط منطقة جميلة صغيرة دةة مما كون سهال ذا تربة جيالناعم

                                                           

  12ص ، عرابة، حسين 1
 35ص ، فلسطين، النحال 2
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  1باروالجديدة وصير ومسلية والجوتشرف على السهل قرى صانور وميثلون وسيريس 

  سهل بيسان  - 4

السهل ابتداء من مجرى وادي البيرة على خط الحدود الشمالية مع لواء عكـا   ذاه يمتد

) 800000(ويعرف بالجفتلك السلطاني الذي يسيطر على مسـاحة  ) 330_  45(على مستوى 

ن يتصل مع سهل ألى إشمال الغربي على ضفتي نهر جالود دونم ويندفع ذراعه األيمن باتجاه ال

ما يعرف  امرج ابن عامر عبر ممر صغير بالقرب من زرعين ثم يتابع سيره نحو الجنوب مكون

  .2كان لقضاء جنين بما فيه ناحية بيسان الجزء الكبير من هذا السهلو ،بغور أريحا

  الجبال  -ب 

  هذه الجبال بارتفاعات مختلفة في المنحدرات الشرقية والجنوبية ونذكر منها رتظه

 ،متر فوق سطح البحر)764(يبلغ ارتفاعه ،كم شرق جبع)3.5(يقع على بعد  :جبل حريش )1

ويوجد على قمته مقام قديم يقال بأنه مقام نبـي اهللا   ،على الجبال في محافظة جنينأويمثل 

  3حرفيش 

متـر   )500 -400(التي يتراوح ارتفاعها ما بـين  :وفقوعة روالمزاجبال المطلة وجبلون  )2

  4فوق سطح البحر حيث تقع شرق منطقة الدرس

  دارية دارة والتشكيالت اإلاإل: ب

ة التشكيالت االداري :داري في قضاء جنين على ثالثة عناصر رئيسية هيبني الجهاز اإل

   .والجهاز االداري نفسه خالل الفترة موضع البحث ،داريةية اإلبعوالت

                                                           

 533_532ص ، 2مج ، العامالقسم ، الموسوعة 1
  62ص ، ملكية، ابو بكر.15ص ، نابلس، نييالرام 2
 60ص ، النقل، محمد، خطيب 3
 97_92ص ، 1مج ، بالدنا، الدباغ 4
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  تشكيالتها االدارية_ 1

دارية التي كانت سائدة في عهد في بداية حكمها على التقسيمات اإلقت الدولة العثمانية أب

ت أسجمت مع روح العصر وتطوره وقد بـد صالحات وتغيرات انإوجدت فيما بعد ، والمماليك

واسـتمرت حتـى الفتـرة     م1774/هـ 1188مصطقى الثالث  هذه التغيرات في عهد السلطان

الالحقة وبخاصة في منتصف القرن التاسع عشر الذي عرف بعصر التنظيمات واستمرت حتى 

وبموجب قـانون   ،وقد قسم العثمانيون الممالك التابعة لهم الى واليات ،1الحرب العالمية االولى

وضم اللـواء   ،تألفت كل والية من مجموعة سناجق أو الوية ،م1864هـ  1281الواليات عام 

  .2وشملت الناحية القرى المزارع ،تكون القضاء من نواحيو ،عدة أقضية

دارية فكانت في تبدل دائم انسجاما مع واقع التغيرات في منظومة أما تشكيالت جنين اإل

وبقيت على ذلك حتى القرن  يل طرباقطاعا آلإر كانت االدارة العثمانية ففي القرن السادس عش

   3الثامن عشر

لى جانـب  إاية القرن التاسع عشر كانت لواء بعض المصادر أن جنين مع بد وقد ذكرت

وبقيت كذلك حتى بعد دخول المصريين الى بالد الشام عام  4طلق عليها جبل نابلسألواء نابلس و

فقد عهد ابراهيم باشا للشيخ حسين  ،م في سبيل بناء جبهة مضاده لمحمد علي1831/هـ1247

وبعد خـروج المصـريين    ،5على ما قدمه له من الطاعة والوالء عبد الهادي بغنيمة مدينة ردا

شكلت مدينة جنـين مركـز ناحيـة واسـتمرت كـذلك حتـى عـام         ،م1841_  ـه1258

نواح هي بـالد   ربعألى مركزقضاء ملحق بمدينة نابلس ضم إحيث تحولت م، 1882/ـه1300

حيث اصبح  ن ذلك لم يستمر طويالأال إ 6ية والشعراوية الغربية وبيسانارثة الشعراوية الشرقح

                                                           

 35ص، الحياة، شعبان 1
  162ص ، ملكية، ابو بكر، 52ص، نابلس، رامينيال 2
 121ص، 1مج ، الموسوعة. 16ص، مدنية، عبد الفثاح 3
  91ص، تاريخ، العودة .65ص، 17 نابلس 4
  24ص، نابلس، الرامي.128ص ، 1م، المخطوطات، رسم 5
  343ص، 1ج، تاريخ، النمر. 35، 2، 1ص، 1جنين 6
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اء من الدولة لدفع عجلة تطوير وجاء هذا االجر ,تابعة لنابلس ةقامم م قائم1914/ـه1333عام 

ـ 1337عام  حتالل االنجليزيدخول اال وبقيت حتى 1دارية والتعليمية في اللواءإلوضاع ااأل  ـه

 .2م1918_

  اإلدرية تبعيتها -2

بعدها ضمت جنين  ،)سنجق اللجون(ر شى جنين حتى بداية القرن التاسع عكان يطلق عل

عنـد  و ،والتي كانت تتبع لواليـة الشـام   3لى نابلس وأصبح متسلم نابلس حاكم على المنطقتينإ

وبقي على هذا حتى رحيـل   اصبح سنجق نابلس يتبع والية صيدأدخول المصريين لبالد الشام 

/ هـ 1259عندها عاد سنجق نابلس في تبعيته الى والية الشام حتى  ،المصريين عن بالد الشام

لحقت بها جنـين التـي   أية الشام لتصبح متصرفيه مستقلة وم تاريخ فصل القدس عن وال1843

  4.داريا واحداإلى جانب نابلس جسدا إكانت تشكل 

س قـد م حجم مـن مكانـة ال  1864/ هـ 1281ادر في عام ن قانون الواليات الصأال إ

لوية الى متصرفية ملحقة بدمشق عاصمة والية سوريا حيث تراجعت من متصرفية لأل اإلدارية

صـبحت  أدها عب 6ها نهائيانانفصل قضاء نابلس وجنين ع5م1868 /هـ 1285بعدها وفي عام 

صـبحت  أم 1882/هـ1300وفي عام واء سوريا لقاء التابع لبجنين تابعة لنابلس ضمن لواء ال

 حيث باتت بعد ،م1887/هـ 1305وبقيت على هذا الحال حتى عام  ،7جنين قضاء يتبع نابلس

 /هـ  1337تتبع والية بيروت حتى رحيل الحكم العثماني عن البالد العربية عام  ،ا التاريخذه

  . 8م 1918

                                                           

 37ص ، الحياة، شعبان. 343ص، 1ج، تاريخ: النمو 1
  95ص، قرى مختلفة، 92بوقلمة، ط، د 2
  51ص ، نابلس، رامينيال 3
   38ص، الحياة، شعبان.343ص، 1ج ، تاريخ، مرنال. 1ص، 19 نابلس 4
  162ص ، ملكية، ابو بكر. 262ص، 15 نابلس. 153ص ، 14 نابلس 5
  175ص ، 17 نابلس. 155ص ، 16 نابلس 6
 10، 1ص ، 1جنين 7
 52 -35ص ، 20 جنين 8
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  الجهاز االداري _ 3

  يالجهاز المدن.أ

شؤون الوالية لحين حضـور   وهو الشخص الذي ينوب عن الوالي في تصريف :مقام القائم -1

كما أطلق على ممثلي الوالي في حكـم المقاطعـات القائمـة تحـت      ،لى مركز الواليةإالوالي 

وعزله عن الديوان السلطاني في استنبول وتصل الى مدينـة  أتعينه للمراسيم اوتصدر  ،1هاشراف

السائدة في تلك الفترة وغالبا ما كان هؤالء الموظفون من خارج دارية يبات اإلتالقدس حيث التر

الفترة التي تغطيهـا  وقد تولى هذا المنصب خالل 2اركة لألسر المحلية المتنفذة فلسطين مع مش

  .شخاص والجدول التالي يبين اسماءهمأالدراسة عدة 

   3م1913/هـ1332عام ين الذين تولوا هذا المنصب في جنين من قامم اسماء القائم) 2(جدول 

   3م1913/هـ1332

 الرقم قامم القائم السنة

 1 فنديأعبد القادر  م1881/ هـ 1299

 2 عابد زادة مصطفى بك م 1886/ هـ  1304

 3 فنديأحمد نايلي أ م 1887/ هـ  1305

 4 فنديأعبد الكريم  م1889/ هـ 1307

 5 عبد الهادي زادة م 1890/ هـ  1308

 6 فنديأعبد السالم  م 1894/هـ  1312

 7 محمد بيك م1899/ هـ  1317

 8 فريد بيك م1901/  هـ 1319

 9 فنديأسيف الدين  م1906/هـ 1324

 10 فنديأفوزي  م 1910/ هـ1328

 11 محمد فريد بيك م 1913/ هـ  1332

                                                           

  109ص ، 12 نابلس. 25ص، 8 نابلس. 270ص ، 10 نابلس 1
  219ص ، 12 نابلس 2
   41ص، الحياة، شعبان 3
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لقضـاء  ا فيدارة المحلية والشؤون المالية الصالحيات بمعالجة جميع أمور اإل وكان لهم

  1وحفظ األمن 

قام والحاكم الشرعي والمفتي ورؤسـاء الطوائـف   م دارة القضاء وتتكون من القائمإمجلس  -2

شـراف  ومهمة المجلـس اإل  ،2غير االسالمية من كتاب القضاء ومن أعضاء انتخبوا من القرى

نشاء الطرق ، وإوتوزيع التكاليف على القرى ،موال الدولة، وإدارة أعلى واردات ونفقات القضاء

/ هــ  1299وظهر هذا المجلس ألول مرة في جنين عـام   .3المبايعات والمقاوالت والنظر في

ومن األشخاص الذين شغلوا هـذا   ،ربعة أشخاص جميعهم من المسلمين، ويتكون من أم 1881

 ،وسعيد األسعد أفنـدي  ،لح الحسين افنديفندي ومصأجي االمنصب في القضاء حاجي محمد الس

  .4براهيم افنديوخليل إ

قضى قانون الواليات الجديد بانتخاب مجلس اختيارية لكل قرية زاد عدد  :مجلس االختيارية -3

 ،إلى عدد سـكانها ويرجع بالضبط ، )12 – 3(ويتكون المجلس ما بين ،نسمة) 20(سكانها عن 

 ،الذين ليس لهم ورثه خارج المدينةموال المتوفون وقد أشرف المجلس على توزيع الضرائب وأ

صالح ذات البين بين المتخاصمين من أفراد المدينة أو القرية و اإلشراف علـى  يه إكما كان عل

لذين تولو هذا المنصب في القضاء إمـام المسـجد   ومن األشخاص ا ،5األمور العامة في المدينة

بـن   وعبد الغنـي أفنـدي   ،رحمن محمد ابو رمحفندي عزوقة ومختاريها عبد الالشيخ راغب أ

وعبد الرحمن بن  ،فهم الحاج عبد الخالق بن عبد القادر ابو سخا ،عضاءأما األ ،حمدان السوقي

 6بن عبد الرحمن بن الحاج موسى أفنديوعارف  ،الحاج محمد الناصر

داري في الوالية يقوم بمساعدة رجال الدولة في تحصيل أموال هو أصغر موظف إ :المختار -4

حضار التي ترسل ألجـل طلـب بعـض    ويبلغ تذاكر اإل ،لى سكان القريةالدولة المفروضة ع

                                                           

 61ص ، لواء: غنايم 1
  55ص ، نابلس، الرامبني 2
  195-194ص ، ملكية، ابو بكر 3
  44ص ، الحياة، سفيان 4
 55ص ، نابلس، الرامبني 5
  45ص ، الحياة، شعبان، 63ص ، 5جنين 6
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ويساعد الحكومة  ،خبار مدير الناحية بجميع ما وقع في القرية من والدات ووفياتشخاص وإاأل

وكان لكل مدينـة أو  . خاتير القرى عن طريق االنتخابويتم تعيين م ،في القبض على المذنبين

ذا المنصـب فـي مدينـة    قرية مختار أو اكثر تبعا لعدد سكانها ومن االشخاص الذين شغلوا ه

  .1جنين

   2م 1917/ هـ 1336 -م 1881/هـ 1299سماء مخاتير مدينة جنين من أ )3(جدول 

  السنة  مختار ثاني  مختار أول  الرقم

1  
الشيخ عبد الرحمن محمد حمدان 

  ابو رمح
  م1881/هـ1299  -------- 

  م1886/هـ1304  عبد الرحمن ابو رمح  موسى ابو عوار  2
  م1889/هـ1307  --------   خليل عوادالشيخ موسى بن   3
  م1890/هـ1308  عبد الغني السوطي  غبد الرحمن ابو رمح  4

  عبد الرحمن بن محمد ابو رمح  5
الشيخ حسين بن عبد الغني 

  السوقي
-م1889/هـ1314

  م1900/هـ1318

  صالح بن مصطفى  6
لطفي بن الحاج بن محمد 

  العبد الخالق منصور
  م1908/هـ1326

7  
بن الحاج محمد بن غبد الوهاب 

  الحاج
صالح بن مصطفى بن 

  عودة الصباح
  م1912/هـ1331

  م1913/هـ1332  ---------   لطفي بن الحاج حسني العبد  8

  حسن بن محمد عودة  9
عبد الرحيم عبد الرازق 
  بن الحاج محمد السوقي

-م1914/هـ1333
  م1917/هـ1336

 1301ف المدن الفلسطينية سـنة  مختلتم تأسيس أول بلدية في جنين شأن -:المجلس البلدي -5

وقد كان يتم اختيار رئـيس   ،3برئاسة الحاج عبد المجيد عبد الخالق محمد منصور م1883/ هـ

مـن غيـر    ضور المفتي والقاضي ورؤساء الطوائـف البلدية عن طريق االنتخاب بح ءوأعضا

                                                           

 56ص ، نابلس، الرامبني 1
 48ص ، الحياة، شعبان 2
 12ص ، جنين، رواء، صوالحة 3
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والنظافة والميـاه   ومن صالحيات المجلس البلدي النظر في األمور المتعلقة بالصحة ،المسلمين

  .ومراقبة األوزان والمكاييل واألسعار ،واإلشراف على األبنية وشق الطرق وتسهيل المرور

 ،ومن األشخاص الذين تولوا هذا المنصب الحاج عبد المجيد عبد الخالق محمد منصور

   1وراغب بن أحمد السوقي ،وعبد الرحمن الحاج حسن الحافي

  القضائية  الجهاز -ب

 ،جنايات وفق الشريعة االسالميةأحكام القضاء واألحوال الشخصية والمعامالت والبقت 

 ،مما أدى الى ظهور المحـاكم النظاميـة   ،لى جانب األوامر السلطانية نتيجة لتطبيق التنظيماتإ

  :ويمكن تقييم المحاكم في الدولة العثمانية على النحو التالي

 المحاكم الشرعية  -1

واإلرث  ،والطـالق  ،وتتعلـق بـالزواج   ،في قضايا المسلمين وهي المحاكم التي تنظر

تقلـص دور   ،وبعد صدور التنظيمات العثمانية ،وتتبع الهيئة الدينية اإلسالمية ،والنفقة ،والوفاة

المحاكم الشرعية األمر الذي قلل من الدعاوي التي تدفع لهذ المحـاكم الخاصـة فيمـا يتعلـق     

   2ماء القضاة في قضاء جنينباألراضي والتركات وهذه قائمة بأس

   

                                                           

 52ــ  49ص ، الحياة، شعبان. 91ص ، 12 جنين 1
  43ص ، 17 جنين. 32ص، 4 جنين. 96ص ، 1 جنين 2
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  1م1891/ هـ 1333/م1881 -هـ 1299واب الشرع في المدينة من سماء نأ )4(جدول 

  الفترة الزمنية  النائب  الرقم

  م1881/هـ1299  ابو السعود أفندي  1

  م1886/ هـ  1304  أحمد المدني البغدادي  2
  م1891/هـ1309-م1887/هـ1307  أحمد بن محمد الخماسي  3

  م1892/هـ1310  روحي بن أحمد حسن  4
  م1894ـ/هـ1312  براهيم أفنديإ  5
  م1899/هـ1317  مصطفى أفندي  6
  م1901/هـ1319  محمد حسن أفندي  7
  م1907/هـ1325 -م1906/هـ1324  محمود فوزي الدجاني  8

  م1907/هـ1325  محمود سعيد مراد الغزي  9
  م1909/هـ1327  محمد سعيد الخاني  10

  م1909/هـ1327  عبداهللا حبايب  11
  م1909/هـ1327  عبد اللطيف زاده  12
  م1910/هـ1328  سيف الدين أفندي  13
  م1913/هـ1332  محمد سعيد أفندي  14
  م1914/هـ1333  محمد توفيق فخر الدين  15

 النظامية  كماحالم 2-

األول نظامية  ،اختصت هذه المحاكم بالقضايا التجارية والجنائية والمدنية وكانت قسمين

قضايا ذات وكانت محكمة جنين مخولة في البحث في ال ،والثانية نظامية استئنافية )بداية(ابتدائية 

نها مركز لواء وقد تبعت لى نابلس ألإاإلستئناف فقد كانت تحول  ىما دعاوأ ،الدعاوي االبتدائية

  النحو التالي  نت تشكيالتها علىوكا .أي وزارة العدل) عدلي نظارتي(هذه المحاكم 

  محكمة الصلح  -أ 

حيث كان غير مخول في  ،وكان يقوم مقامها مجلس االختيارية في المدينة قبل ظهورها

  .صالح بين الطرفين المتخاصمينإصدار الحكم وإنما يأخذ سندا باإل
                                                           

 6ص ، الحياة، شعبان 1
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م وكانت في بداية األمر محكمـة سـيارة   1912/ هـ 1331انشأت هذه المحكمة سنة 

سـرقة الحيوانـات    ،منفرد ومعاون له وكانت تنظر في القضايا البسيطة مثـل تتألف من قاض 

واستمر عمل هذه المحكمة حتى بعد رحيل الحكم العثماني عن البالد العربيـة ومـن    ،والديون

 1فنديأذا المنصب في القضاء الشيخ كمال األشخاص الذين تولوا ه

  محكمة البداية  -ب 

والجزائية الكبيرة مثل الخالف حول ملكيـة قطعـة    وكانت تنظر في القضايا الحقوقية

 ،غا الجزارآعبد القادر  :وفي فترة تبعية جنين لوالية سوريا بلغ عدد أعضائها ثالثة هم ،أرض

وكان لهـا   .فندي المحمدأفندي نويعر والرئيس سعيد أحسن وعيسى  فندي الحاجأوعبد الرحمن 

أما في فتـرة تبعيـة    .فنديأي فارس نمعاوفندي ومستنطق أنافع  خاص وهو محمد)باش كاتب(

وسـر كاتـب    ،فنديأوالنائب بشارة  ،فنديأبيروت فأصبح الرئيس محمد الصالح جنين لوالية 

  2فنديأفندي والضبط كاتبي يوسف أوالمستنطق معاوني حيدر  ،فنديأكامل 

   

                                                           

  67-66ص ، الحياة، شعبان. 242ص ، 20جنين 1
  67ص ، الحياة، شعبان. 75-31ص ، 40جنين 2
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  الفصل الثاني

  يتنظيمات األراض

  الملكية قبل التنظيماتأوضاع  .1

مـن  حالـة  تعـاني  التاسع عشـر   لعقارية في النصف األول من القرنكانت الملكية ا

 ،التي كانت تحكم األراضي واإلجراءات ،النظم ،هزالهإلى ويرجع ذلك  ،والفوضى االضطراب

  :الموضوع على النحو اآلتي معالجة لتعرف على حقيقة ما كان يجري يمكنول

  اإلقطاعنظام  -أ 

،والذي صنف بمرور الزمن إلـى  1ورثت الدولة العثمانية نظام اإلقطاع عن السالجقة 

  :أهمهاعدة مستويات ومن 

يتـراوح وارده مـابين   يعد التيمار أدنى مستويات اإلقطاع في الدولـة العثمانيـة و   :التيمار-1

، القرن الثامن عشرمع أواخر قجة أ)2000(د انخفض الحد األدنى إلى وق 2قجةأ)3000-9000(

ويشـترط علـى صـاحب     ،4وفقا لنظام اإلقطاع 3"السباهية"وكانت التيمارات تمنح إلى فرسان 

 ًاوكان على صاحب التيمار أن يقـدم جنـدي   ،5اإلقامة في السنجق الذي يقع فيه تيماره التيمار

وهـي أكثـر    ،6شـيوعا  طاعياتاإلق أكثرنوع لويعتبر هذا ا ،جةقآالف  مقابل كل ثالث ًاواحد

                                                           

  203ص، ملكية، ابو بكر 1
بروصـة عـام   وتعني السكة البيضاء وهي وحدة نقد ضربت ألول مرة في عهد السلطان اورخان في مدينـة  : األقجية 2

، معجم، انظر الخطيب، غم) 2.82= (غم وخمس دراهم والدرهم)4.223= (وتزن ربع مثقال والمثقال. م1729/هـ1326
  .13ص

قطاعات من صنف تيمار ووقع على عاتقهم تقديم فارس مجتهد للحـرب مقابـل   إالسباهية وتعني الفرسان الذين منحوا  3
ـ 761(ول أللى عهد السلطان مراد اإقطاع السنوي ويرجع تأسيس فرق السياهية إلأقجة من دخل ا) 3000( ). م1389/هـ

  310ص، المعجم، التوينجي. 27ص، معجم، الخطيب
، نظـام ، موسـى صـابر  ، 220ص، 2مــج ، تاريخ، ألنمر. 126ص، فلسفة، بيهم محمد. 13ص، 1ج، أحكام، ألمر 4

بيـان  . 204ص، الملكيـة ، ابو بكـر . 650ص، الدولة، الديناوغلى اكمل . 194ص، تاريخ، السيد محمود. 77-76ص
  .110ص، دراسات، فاضل

 .128ص، االوضاع، ابراهيم هاال. 238ص، تاريخ، نجم زين العايدين. 111ص، دراسات، بيان فاضل 5
 .238ص، تاريخ، نجم زين العايدين. 25ص، الملكية، الحزماوي 6
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وردت أوقـد   ،ا في السهول التي تكاد تكـون معدومـة  را في المناطق الجبلية عن نظيرتهانتشا

وهي جميع قرى  ،ض القرى التيمارية في منطقة جنينسجالت محكمة نابلس الشرعية أسماء بع

 ،وكفـردان  ،وكفيرت ،عطارةلوا ،راسينفوا ،وكفر قود ،1وقرى غور بيسان ،ناحية بني حارثة

 ،وبـرقين  ،الشـمالية  وعصـيرة  ،وبيـت يـاروب   ،)سيلة الظهر(والسيلة  ،2وفحمة ،اردبوال

  .3وباقة الغربية ،ومسلية ه،وعج ،والفندقومية

وإقداما  ،والفرسان الذين يظهرون شجاعة ،قطاعات منحت إلى كبار قادة الجيشا :تالزعام -2

-19000(وكانت تدر دخـال يتـراوح بـين     ،في ساحات الحرب كنوع من المكافأة من الدولة

وكانـت   ،والزعامة هي عدد من القرى يعطى واردها كراتب للـزعيم  ،4جة سنوياقأ )99000

والمالحظ من الزعامات إنهـا قـرى    ،باسم القرية التي تتخذ مركز لها أو ،الزعيمتسمى باسم 

وقد منحت بعض الزعامات المحليـة هـذا    ،5وليست في جهة واحدة ،متفرقة في القضاء جميعا

مثلة على هذا النوع من اإلقطاع زعامات فحمة التـي  ومن األ ،6النوع من اإلقطاعات بعد حلها

  .7ًارشق) 57000(وبلغ دخلها السنوي حوالي ،أعطيت للشيخ حسين عبد الهادي

قـادة  و ،االمـراء  وكبار ،حاشيتةو ،وآل بيته ،وهي األراضي الخاصة بالسلطان :الخاص -3

 إلقطاعيـات  األعلـى ويفوق دخلها الحد  ،وأخصبها ،دة من خيرة األراضيوتكون عا ،الجيش

 ،المماليـك  عـن الموروثـة   من اإلقطاعاتتتألف في الغالب و ،جةاق )99000( الزعامات ال

 يشتمل علـى  وكان ،8،ويظهر هذا النوع من اإلقطاع في السهول أكثر منه في الجبالوالسالجقة

                                                           

 .28-25ص، ب13 نابلس 1
 .68ص، 4و3مج، االصول، رستم 2
  .204ص، ملكية، ابو بكر, 77-76ص، نظام، موسى صابر. 68ص، 2مج ، تاريخ، ألنمر 3
. 77-76ص، نظـام ، موسى صابر. 220ص، 2مج، تاريخ، النمر. 126ص، فلسفة، بيهم. 13ص، 2ج، احكام، ألمر 4

، دراسات، بيان فاضل .204ص، الملكية، أبو بكر. 650ص، الدولة، او على أكمل الدين. 194ص، تاريخ، السيد محمود
  .238ص، تاريخ، نجم زين العابدين. 111-110ص

  .128ص، االوضاع، ابراهيم هاال. 111-110ص، دراسات، بيان فاضل. 205ص، ملكية، أبو بكر 5
  .223ص، 2مج، تاريخ، ألنمر 6
  .227ص، 2مج، ن، م 7
  .238ص، تاريخ، العابديننجم زين . 111ص، دراسات، بيان فاضل. 207-206ص، ملكية، أبو بكر 8



37 

والرسـوم   ،وأحيانا تشتمل على عوائـد أخـرى كالجزيـة    ،العائدات من المحاصيل الزراعية

عظـم مـن   أوهـو   ،1وعشر مال الوقف ،والمعاصر ،والطواحين ،مفروضة على الحيواناتال

تيش الـدفتر دار  تفنه ال يخضع للأل ؛ومن حيث اإلمتياز ،اإلقطاعيين السابقين من حيث المساحة

، ومن األمثلة على ذلك اراضي قضـاء  2وكان يمنح للوالة المحليين ،طاعاتالمكلف بمراقبة اإلق

 عـام  علـى إثـر إبـادة السـلطان محمـود الثـاني      1826بدأ حل هذا اإلقطاع عام  .بيسان

 ؛ومحـدودة  ،بخطوات ثابتة والتي تمت ،الفرق اإلنكشارية) م1839/ه1255-م1808/ه1223(

والزعامات اإلقطاعية مرورا بمحاولة محمد على باشا القضاء عليـه   ،خوفا من سخط المتنفذين

  .3م بما عرف باسم التنظيمات الخيرية1839أن تم إلغاؤه عام  الى نهائيا

قطاع العوائد اوهو ،أو مدى الحياة ،وقد تم أخذه لفترة محددة ،اإللتزام نظام استغالل :اإللتزام -4

أو مجموعة من القرى،ويشمل الضرائب  ،تتألف من قريةالضريبة المترتبة على وحدة زراعية 

وكـان   ،4رذخـاي و ،وعبوديـه  ،ميري والتي تتألف من مال ،والسكان ،المترتبة على األراضي

مـن  أو عكا مقابل التعهد بجمع مبلغ معين  ،اإللتزام يورث عبر مرسوم صادر من والية دمشق

وبمقتضى هذا النظام  ،5كية خاصة مدى الحياةما كانت تحول مناطق اإللتزام إلى مل ًالمال غالبا

إجراءات تعهد باإللتزام  كانت الدولة تطرح حصص اإللتزام عن طريق المزاد العلني وبعد عدة

أو  ،أو التجـار  ،أو كبـار المـوظفين   ،لى الشخص الذي يدفع أكثر سواء كانوا من الضـباط إ

لتزام الضريبة كانت تلجأ إلى تجديد إلوحتى تضمن الدولة الحصول على أعلى سعر  ،6األعيان

   .7كثر من مرةأل فترة المزايدة

                                                           

 .128ص، االوضاع، براهيم هاالإ. 651ص، الدولة، اوغلى اكمل الدين. 25ص، الملكية، الحزماوي 1
 .238ص، تاريخ، نجم زين العابدين. 194ص، تاريخ، السيد محمود 2
  .111ص، دراسات، بيان فاضل. 77-76ص، نظام، موسى صابر. 38-37ص، نظره، سعدوني 3
 -:المال المدفوع الزائد عن الواجبات الضريبية المطلوبة للجزية وكانت تذهب لصندوق الوالي الخـاص : العبوديةمال  4

 307-306ص، تاريخ، العورة
  .651ص، الدولة، اوغلى اكمل الدين. 23ص، أرض، البديري. 207ص، ملكية، أبو بكر 5
 .128ص، االوضاع، براهيم هاالإ. 244ص، تاريخ، نجم زين العابدين 6
  .111ص، دراسات، بيان فاضل. 194ص، تاريخ، السيد محمود. 25ص، الملكية، الحزماوي 7
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وقد  ؛نالحظ أن نظام اإللتزام كان نظام استغالل شبيه بنظام الضمان في الوقت الحاليو

وقبل أن يبدأ الملتزم عمله كان عليه أن يدفع مبلغا مـن  ،أو مدى الحياة ،أخذه لفترة محدودةيتم 

وكـان   ،لى المنطقة التي يمارس اختصاصاتهالضرائب المقررة ع المال يعادل ضريبة سنة من

والمرابين الذين أخذوا على عـاتقهم جمـع    ،والتجار ،1والمختار ،بين أعوان الملتزم شيخ البلد

وكان معظم الملتزمين من ذوي ،مبالغ يحصلون عليها مقابل جهدهم الضرائب عن السكان مقابل

مالك األراضي الكبـار،ألنهم  كبار والتجار،وكبار الموظفين،و ،والجاه كاألعيان ،والنفوذ ،الثروة

  .2يملكون المال الستثماره في اإللتزام

أو  ،ن يكون له حـق تمليكهـا  أوفي ظل نظام اإللتزام كان الفالح يزرع األرض دون 

وعلى الرغم من تحديد الدولة لقيمة ،3إال إذا التزم ابنه بدفع الضرائب فتورث له ،توريثها ألبنائه

على منطقة معينة،إال ان الملتزمين كانوا يتجـاوزون المبلـغ المحـدد دون     اإللتزام المفروض

والكوارث الطبيعية التي تؤثر على المحاصيل كالجفاف  ،أو الظروف ،مراعاة أوضاع الفالحين

نا بها سجالت محكمـة نـابلس   ومن األمثلة على عقود اإللتزام التي زودت، 4هاوالزالزل وغير

إننا قد أنعمنـا علـى   :"وكان على النحو التالي ،التزام حسين عبد الهادي لقرية عرابة ،الشرعية

يراد قريـة  إافتخار المشايخ الكبار محسوبنا الشيخ حسين عبد الهادي يجمع رافع مرسومنا هذا 

اير وغيرهـا مـن سـاير    ذخوعبودية وخدامة مستجدة و عرابة العائد لخزينتها من مال ميري

بيـده   ًوأصدرنا لكم مرسومنا هذا ليكون سـندا  ،ولكونه محاسبنا ،التكاليف،نظرا لصدق خدمته

قرية عرابة المرقومة بمال ميري وال تقارشوا دستوري العمل إلى ما شاء اهللا تعالى، فالمراد ال 

يترك جميع إيرادها عايـد  وواللوائح،، والخواطر ،وال غيرها من التكاليف ،وال خدامة ،عبودية

اليه وألوالده من بعده وال يعارضـه بـذلك    مىلطرف محسوبنا الشيخ حسين عبد الهادي المو

                                                           

  .244ص، تاريخ، نجم زين العابدين 1
  .651ص، الدولة، اوغلى اكمل الدين. 77-76ص، نظام، موسى صابر. 25ص، الملكية، الحزماوي 2
  .244ص، تاريخ، نجم زين العابدين 3
  .111-110ص، دراسات، بيان فاضل. 194ص، تاريخ، السيد محمود. 25ص، الملكية، الحزماوي 4
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 /ـه 1243 واعتمدوه غاية االعتماد منه ،وال ينازعه منازع بوجه من الوجوه أعلموه ،معارض

  .1"م1823

الدولـة  :أساسية هيوفي ظل نظام اإللتزام كانت ملكية األراضي تقوم على ثالثة ركائز 

وصاحبة الحـق فـي جبايـة    ،ومالكتها الحقيقية ،اعتبرت نفسها صاحبة األرض ،األول ةالركيز

وفي هـذه الفتـرة    ،واألعشار المفروضة على جميع أمالك اإلمبراطورية ،والرسوم ،الضرائب

  .2قطاع بعض األراضي الزراعية لهمإب فع رواتب موظفيهادلجأت الدولة إلى 

 ،أو عسكريين ،سواء كانوا مدنيين )االقطاعيون(نية فهي موظفي الدولة ثاال أما الركيزة

 .3ومن هنا ظهر اإلقطاع الحكومي ،وقد اختلفت حجم اقطاعاتهم حسب المناصب التي يشغلونها

وهم الذين يتولـون   ،أما االركيزة الثالثة الفالحون الذين أطلق النظام عليهم اسم الرعية

  .4لتزامات معينة تجاه صاحب اإلقطاعإاألراضي مقابل زراعة 

ولكن عاد ثانية  ،مانةألواستبدل بنظام ا ،م ألغي نظام اإللتزام1839/ ه 1255في عام و

تاريخ صدور خط  ، ايم1856/ ه 1272م واستمر العمل فيه حتى عام 1842/ه1258في عام 

الذي ألغى اإللتزام ولكن لم يقض عليه نهائيا حيث بقي كنظام حتى رحيـل   التنظيمات الخيرية

  .5الدولة العثمانية

هي اإلقطاعات التي صدرت براءات منحها من السدة السلطانية أو من ينوب عنها  :لكانهاالم-5

  .6وتوريثها للورثة من بعده ،الحياة التمليك،أي تمليكها مدى ديفبصيغة ت

                                                           

  .205ص، ملكية، أبو بكر. 236ص، 2مج، تاريخ، النمر. 359ص، 8نابلس 1
 .194ص، تاريخ، السيد محمود. 76ص، نظام، صابر، موسى 2
 .29-28ص، ملكية، الحزماوي 3
 .203ص، ملكية، أبو بكر 4
  .184-183ص، لواء، صبري 5
 .238ص، تاريخ، نجم زين العابدين. 652ص، الدولة، اوغلى اكمل الدين. 208ص، ملكية، بكرأإبو  6
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والتي كانت تقع  ،من نظام اإللتزام إلى نظام المالكانه أسباب كثيرة التحولفقد كان لهذا 

لتزام مـدى الحيـاة   إلمما دفع الدولة إلى نظام ا ،وابتزاز ،وتعسف ،من ظلم 1على كاهل الفالح

وقـد   ،3والفالحين ،وتطاول الملتزمين على سلطة الدولة ،لوضع حد نهائي لتجاوز ؛2)لكانهالم(

مـن وجهـة   ك خاصـة  ميرية كـأمال ألراضي األصبحت الكثير من اأن أ نتج عن هذا الوضع

قانون  ًهم في تركيز هذه األراضي الحقاعدوسا ،يتصرفون بها حسب مصالحهم نظرالملتزمين

ن تبنـي  أرى نوبذلك  ،يديهملذي عمل على تثبيت هذة االمالك بأا م1858/ ه 1274األراضي 

وتشجعها طيلة النصف األول من القرن التاسع عشر كان ضرورة ملحة تهدف إلـى   ،المالكانه

وكبـار   ،وكما ترمي إلى إرضاء قادة الجـيش  ،الميري بأراضيإيقاف سوء تصرف الملتزمين 

وتحت تصرفهم العتبارهم ضباطا  ،الضباط بوضع ملكيات الميري في شكل مالكانات خاصة بهم

الـي  لبرن عمال مثل هذا كان يتماشى واألسلوب الأ على والنظار،فضال ،من صنف المحصلين

قـرى التـي   من ال، و4وانتاج ،وما يتعلق بها من ملكيات ،الغربي في تنظيم اقتصاديات األرض

  .5ومسلية وسالم ،ونصف باقة الغربية ،الشماليةوضعت تحت نظام المالكانه عصيرة 

ئه ولمسا ًبنظام اإللتزام نظرام العمل 1839/ه1255ه خانكلشريف بطل خط أ :مانةنظام األ -6

ويقوم هذا النظام على  ،وهو نظام األمانة ،عمل بنظام جديدخذت الدولة العثمانية بالكما مر،لذا أ

عملـت الدولـة علـى    ، و6أساس تكليف الدولة لجباة خصوصيين كلفتهم جمع األموال االميرية

  .7يتقاضون رواتب من الدولةاستبدال ملتزمي الضرائب لجباة ضرائب مباشرين 

لى أمـور المقاطعـة   يتو ًوهذا األسلوب كانت تلجأ إليه الدولة أحيانا عندما ال تجد أحدا

وفـي   ،أو تعجز عن تحديد مقدار دخل المقاطعة قبل عرضها على الملتزمين 8،بطريق اإللتزام
                                                           

  .245ص، تاريخ، نجم زين العابدين 1
 .654ص، الدولة، اوغلى اكمل الدين. 624-620ص ، التاريخ، خليل، اينالجك. 34ص، ملكية، الحزماوي 2
 .208ص، الملكية، بكر أبو. 77-76ص، نظام. موسى صابر. 378ص، نظرة، سعيدوني 3
  .654ص، الدولة، اوغلى اكمل الدين. 380ص، نظرة، سعيدوني 4
  .237ص، 2مج، تاريخ، النمر 5
 .196ص، لواء القدس، صبري 6
  .622ص، 2، مج، التاريخ، خليل، ينالجكإ. 39ص، ملكية، الحزماوي 7
 .239ص، تاريخ، نجم زين العابدين. 621ص، 2مج، التاريخ، خليل، ينالجكإ 8
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ها بعد خصم رواتـب  مانة فإن دخل المقاطعة هو المقدار المتبقي من حاصالتألاإلدارة بطريقة ا

ن التالعب الذي حدث في ذلك أجبر الدولة علـى  أغير .1والنفقات األخرى ،والعمال ،الموظفين

عام  والعودة إلى نظام اإللتزام ومن ثم الغائه ،م1842/ ه 1258عام  إلغاء العمل بذلك األسلوب

والخدمات المقدمة  ،في ضوء تباين العمل الوظيفي.2والعودة إلى نظام األمانة، م1856/ه1272

  :والزعامات المحلية يمكن تقسيم ما تبقى من اإلقطاع إلى ثالثة أقسام ها،للدولة من قبل موظفي

 ،إلقطاع في الدولة العثمانية حيث كانت تقطـع أرض ظهر هذا النوع من ا :المدنياإلقطاع  -1

وذ مقابل تقـديم خـدمات   أوعائلة تكون صاحبة نف ،و قرية أو مجموعة قرى إلى شخصأ

ن اإلقطاع في الدولة العثمانية كان إقطاعا عسكريا لكن ظهر أعلى الرغم من ،لدولةلمعينة 

 .3رية عرابة للشيخ حسين عبد الهاديهذاالنوع من اإلقطاع في قضاء جنين مثل إقطاع ق

إلـى   )األميريـة (من أراضي الخزينة  ًكبيرامنحت الدولة قسما  :إقطاعات موظفي الدولة -2

والقبائل  ،والعشائر ،سواءوالعسكري على حد  ،موظفيها العاملين في الجهاز اإلداري المدني

 ،4طرق الحج الشامي وجباية الضرائبالحج مقابل تعهد هؤالء بتأمين  ة على طريقالمنتشر

ـ الكبيـر مـن أرض    ًازءوكذلك كان ج ،5القضاء وهذا ما الحظناه في ،4الضرائب  اءقض

 .6الدولة مع  هقبل خالف قرالقدس وغزة محمد باشا أبو الم إلى والي سنجقي مقطوعة

تشير سجالت المحكمة الشرعية أن الزعامـات المحليـة فـي    :اقطاعات الزعامات المحلية -3

ـ  ،راضي األميرية من مستوى التيمارقضاء جنين كان بيدها إقطاعات من األ  ،توالزعام

وإبقـاء   ،جل استمرار سيطرتها،منوقد عملت هذه الزعامات كل ما في وسعها  ،7واإللتزام

 ،وقيام هذه الزعامـات ببنـاء القـالع    ،وتحويلها إلى ملك خاص ،هذه األراضي في أيديها

                                                           

  .51ص، الدولة، اوغلي 1
  .621ص، 2مج، التاريخ، خليل، ينالجكإ 2
 .23ص، أرض، البديري.359ص، 8نابلس 3
  .209ص، ملكية، أبو بكر 4
  .24ص، أرض، البريدي 5
 .209ص، أرض، البريدي. 360ص، 2ج، لبنان، الشهابي. 80-78ص، تاريخ، العورة 6
  .289ص، 8نابلس 7
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وكانت الدولـة   ،1والدفاع عن النفس واألرض ،للحماية ؛والحصون في المنطقة التابعة لها

 ،اعيـة واجتم ،مات المحلية مقابل تقديم هـذه الزعامـات خـدمات اقتصـادية    اتقطع الزع

فعلـى   ،شـرافهم إوحفظ األمن وسالمة المسافرين على الطريق القائمة تحـت   ،وعسكرية

 ،لهم بجباية الضرائب المترتبـة علـى سـنجق جنـين    الصعيد اإلقتصادي عهدت الدولة 

الزعامـات   هـذه اإلجتماعي فقد عملت أما على المستوى  ،لصالح الحج الشاميوالموقوفة 

وصيانة الرعيـة مـن    ،جتماعيوالحفاظ على النسيج اال ،الداخلين على الحفاظ على األم

والطوائف كافة،وكذلك عدم توانيها عن تقديم المزيد كلما دعا الواجب ممـا جعلهـا    ،الملل

ومـن الزعامـات    ،2وتنعم عليها باأللقاب التشريفية الفخرية ،تحظى باإلحترام لدى الدولة

تعود جذور ملكيتهم فـي   والتي ،ل عبدالهاديآ الدراسةقطاعها في منطقة إة التي تم يالمحل

قطاعات الشيخ حسين عبد الهادي الذي حصل على التزام قرية عرابة عام إلواء جنين إلى 

 ،وكفيـرت  ،وكفـر قـود   ،وكل من قرية فحمـة  ،3م له وألوالده من بعده1826/ه1242

  .5وجزء من جنين ،4الفحم وأم ،وقباطية ،وعجة ،اردبوال ،راسينفوا ،وكفردان

واخر أفي  ألف دونم في محيط عرابة)200000(ستطاعت العائلة بناء ملكية ناهزتوقد ا

نعم علـى  أعكا حيث  يسليمان باشا وال معوقد حظيت العائلة بعالقات مميزة  ،6الحكم العثماني

 7ويافا ،وجنين ،نابلس يرية صيدا ومتسلميتجنين والحقا استالم مد بمتسلميتالهادي حسين عبد 

بناء عمومتهم آل جرار في المنطقة عن طريق وضع منافس قوي لهم أفي محاولة لضرب  7ويافا

  لهم في المنطقة

   

                                                           

  307-305ص، تاريخ، العورة 1
 .221-219ص، ملكية، أبو بكر. 84صم، ن،  2
  .149ص، تاريخ، الراميني. 359ص، 8نابلس 3
  .24-11ص، 10 نابلس 4
  .159ص، أرض، البريدي 5
 .230ص، ملكية، أبو بكر 6
 .283، 166ص، 10 نابلس. 306، 133ص، 9نابلس  7
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  تردي نظام االقطاع -ب

منذ حملة نـابليون  ،ال يطاق ًمع مطلع القرن التاسع عشر وصل التدهور العثماني حدا

وعدم  ،التي كشفت عن ضعف البنية العسكرية للدولة 1م1798/ـه1213عاموالشام  ،على مصر

ومطامع آل سعود  ،ناهيك عن الثورات الداخلية قدرتها على مواجهة الجيوش األوروبية الحديثة،

والحملة البريطانية  ،م1804/ـه1219على الحجاز  2المدعمين بالحركة الوهابية الذين استولوا

من  ؛لقتال على كل الجبهاتلا اضطر الدولة مم ،م1807/ـه1222 عام على الساحل المصري

كنظام يحكم أراضـي الدولـة    ،راضيها في ظل ضعف بنية نظام اإلقطاعأجل المحافظة على أ

 وتقديم بـدل  ،المشاركة في القتال عنوالزعماء ،قاعص التيماريةمن خالل ت 3والتعبئة العسكرية

عهـد  وظلت الحجاز رهينة آل سـعود إلـى    4قرش عن كل تيمار وزعامة )150(نقدي قيمته 

استطاع  حيث بالقضاء عليهم، إلى واليه في مصر محمد علي الذي ارسل السلطان محمود الثاني

محمـد علـي    عندها لم يتـوان  ،وتخليص الحرمين من سيطرتهم ،إلى آل سعود ًاضع حدي نأ

وروبية ألكي للجيوش اوالمحا ،بجيشه النظامي الجديد ذي الخبرة في الحرب في مصر والسودان

والقضاء على عاصـمتهم   ،من حيث التدريب والتسليح من تخليص الحجاز من الحركة الوهابية

  .5م1813/ه1229الدرعية عام 

فكانـت هـذه    ،ن يقوم بهذا الدورأك انذآ قطاعي الحربي السائدإلفي حين عجز النظام ا

على الرغم مـن   قطاعإلحل هذا الفكير في ل الثاني السلطان محمود سباب التي استدعتألأولى ا

 ،التيمارجية براءاتباصدار مرسوم لجميع الواله يحثهم على تجديد  م1819/ه1235عام  قيامه

والتي كانت منطقـة الدراسـة    ،للدولة بما فيها والية الشاموالزعماء في جميع األراضي التابعة 

 التيمارجية دمشق إلى زعماء رسال الوالي فيأ لهوتسهيل عم ،ومن أجل تسريع ،نذاكآتابعة لها 

جل تجديد أفي منطقة الدراسة بالذهاب إلى دمشق من  التيمارجيةومن بينهم زعماء  ،في فلسطين
                                                           

  141ص، الحكم، لطيفة، سالم 1
  .642ص، 14مج، العربية الموسوعة. 79ص، ملكية، موسى 2
 .381-385ص، نظرة، سعدوني 3
  .251ص، ملكية، أبو بكر 4
  .520ص، الدولة، المحامي 5
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يمارتهم وزعامتهم وقد استجاب أصحاب التيمارات والزعامات في سنجق جنين بالذهاب إلـى  ت

ضرابات إلالفوضى واساعدت حالة وقد ، 1االقطاعات الممنوحة لهموحصلوا على تجديد  ،دمشق

الصـراعات   وتراجع األمن نتيجة ،التي عصفت باألراضي نتيجة استبداد الزعامات اإلقطاعية

وتراجـع   ،دوية على األراضي في قضاء جنين إلى خراب عـدة قـرى  بوالتعديات ال ،الداخلية

ل والسعي الدائم من قبل أصحاب اإلقطاعات إلى تحوي وتحويل األراضي إلى مراعي، ،الزراعة

وتراجع اإلقطاعـات   ،أدى ذلك إلى انخفاض دخل الخزينة ؛مساحات واسعة إلى ملكيات خاصة

وازدياد سطوة ونفوذ العائالت المتنفذة بدال  ،ل الملكيةختخلو ،2كرية الالزمةعن توفير القوة العس

و بأخرى تحاول دون ملل السيطرة على أ ،وإضعاف نفوذها نجدها بصورة ،من تحجيم سيطرتها

وإن عادت بطريقة قانونية حيث أقدمت عائلة عبد الهادي على شراء مساحات واسعة  ،األراضي

 ،3غلة تردي أوضاع الفالحين وعـوزتهم ك الفترة مستعينيات من تلرباألفي بداية من األراضي 

بأسعار قليلة إن لم يكن في أغلب األحيان بـالقوة   األراضي همما ساعد على سيطرتهم على هذ

  .4والغصب

 5م1826حزيـران  16/ه1241عامذي القعدة  9عندها أقدم السلطان محمود الثاني في 

المرابطة  6وهي إبادة فرق اإلنكشارية، أي سلطان قبله أن يتخذ هكذا خطوة رءعلى خطوة لم يج

ه الفرقـة فـي   والتمرد الذي نفذه زعماء هـذ  ،وذلك بعد فشل العصيان ،المرابطة في اسطنبول

على اإلصالحات العسكرية التي كان السلطان ينوي إدخالها  ًاعتراضا ؛7حزيران من تلك السنة

وبهذا تعتبر هذه الخطوة أول خطوة عملية  ،الدول األجنبية على المؤسسة العسكرية على غرار

                                                           

  .249ص، ملكية، أبو بكر 1
  .337صم، ن،  2
  .24-11ص، 10 نابلس 3
  .736-734ص، 12م، ن،  4
  .554ص، فلسطين، الريس. 373ص، نظرة، سعدوني 5
حدى فرق الجيش العثماني كان أفرادها يختارون من الشـباب المسـيحين   إنسبة الى ، بمعنى العسكر الجديد: نكشاريةإلا 6

وأول من أمـر بتشـكيلة السـلطان اورخـان سـنة      ، أغلبهم من األيتام، الذين ترسلهم المدن المسيحية الخاضعة لألتراك
  ، 45ص، معجم، زناتي. 101ص ، القاموس، البرغوثي.م 1330/هـ730

 .85ص، عصر، سعدوني. 79-78ص، نظام، موسى 7
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الذي أصبح عاجزا عـن تزويـد سـاحات القتـال      1الحربي المترهل االقطاعي في حل النظام

والزعامات عن واجبهم وتفضيلهم  ،لتقاعس أصحاب التيماراتنتيجة  ؛بالعناصر البشرية المقاتلة

دفع بدل نقدي للخزينة والتمسك بإقطاعاتهم التي تحولت مع مرور الزمن إلى مالكانـات عمـد   

ممـا دفـع السـلطان مـنح      2و مصادرتهاأ ،بعضهم على وقفها على الذرية للحيلولة دون حلها

جة مما زاد من تدهور األوضاع اق)2000(إقطاعات في بداية القرن التاسع عشر دخلها أدنى من

ودجهم في  ،اإلقطاعات إلى أشخاص بعيدين عن روح العسكريةوكذلك إعطاء بعض  ،لدولةفي ا

الحربـي   قطاعكل ذلك زاد من تردي أوضاع اال،ساحات القتال وهم بعيدون عن روح الفروسية

ولى في حـل اإلقطـاع وفـي إبـادة فـرق      ألمما دفع السلطان محمود الثاني باتخاذ الخطوة ا

  .3اإلنكشارية

نالحظ أن حل اإلقطاعات جاء بخطوات متسلسلة ومدروسة روعيت فيهـا األوضـاع   

أو  ،أصحاب هـذه اإلقطاعـات بحلهـا    عرش خشية إثارة القلق واإلضطرابات إذا ما ؛الداخلية

 ،أما على الصعيد الخارجي فإن بناء جيش جديد بعد إبادة اإلنكشـارية  ،4اإلقتراب من إمتيازاتهم

 لنا قياماألمر الذي يفسر 5والي مصر يضاهي جيش محمد علي ،والقضاء على االقطاع الحربي

 الئحة توزيع الزعامات واإلقطاعات والتشكيالت العسكرية الجديـدة بعـد  الباب العالي بإصدار 

عندها وجه والي الشـام دعـوة إلـى     6مدة وجيزة من إبادة فرق اإلنكشاريةبإلغاء اإلنكشارية 

حيث أعطـى الشـيخ    7وغزة "اللجون"اصحاب التيمارات والزعامات في سنجق نابلس وجنين 

ن أ الإ 8م1827/ه1243جمادى اآلخـرة   27 التزام قرية عرابة في ةمالكان حسين عبد الهادي

اثنان وخمسون تيمارا فـي  حلت  ،طويال بعد إعطاء اإللتزام السابق بثالثة سنواتمر لم يدم ألا

                                                           

  .337ص، تنظيم، 150ص، ملكية، أبو بكر 1
  .381-380ص، نظرة، سعدوني 2
  .251ص، ملكية، أبو بكر 3
  .113ص، سورية، بازيلى 4
  13-129ص، 1م، المحفوظات، رستم 5
 .254ص، ملكية، أبو بكر 6
 .255-249ص، 2ج، تاريخ، ألنمر 7
  .103، نابلس، الرامني. 236ص، 2ج، تاريخ، ألنمر، 359ص، 8نابلس 8



46 

في حل النظام اإلقطاعي في بالد الشـام قبـل    لثانيةوهذا يعتبر الخطوة ا 1سنجق نابلس وجنين

التي لم تتمكن من و ،2م1831/ه1257دخول جيش محمد علي بقيادة إبراهيم باشا فلسطين عام 

تاريخ رحيل الحكم المصـري   3م1839/ه1266 ال بعد عاما نظام االقطاعتعقب بقايا مواصلة 

هذا ما الحظناه من خالل الدعاوي في سجالت المحاكم الشرعية حيث شهدت هذه عن بالد الشام،

الفترة زيادة حدة الصراعات على األراضي في منطقة الدراسة بسبب تغير كمية األرض بفعـل  

ـ أديم الدعاوى مـن  قوت باألرضاد المجتمع على المطالبة رفصالحات السابقة مما شجع أاإل ل ج

ناهيك عن إزدياد مطالبة النسـاء   ،يدي المتنفذين والزعامات المحليةراضي من أاسترداد هذه األ

  .رضبالورثة من تركة آبائهن بعد هذا التطور على مكانة األ

 نأال الدراسـة إ اضي في منطقة وعلى الرغم من هذا التطور الملحوظ على ملكية األر

ـ  ،ذه في منطقة الدراسةهذه األراضي بقيت بأيدي الزعامات المتنف مكانـة هـذه    توإن تراجع

 ،صحابهارض من أسلوب جديد وهو شراء األالجديدة نجدها تعود بأالزعامات في ظل الظروف 

بحجـج  شخاص يعملون لدى هـؤالء المتنفـذين   وتسجيل هذه األراضي باسم أ،وإن كان بالقوة

مـن   األراضيي المحكمة الشرعية أي العودة إلى السيطرة على مساحات واسعة من صورية ف

  .4قبل حل نظام اإلقطاع وإن كان بصورة جديدة األوضاعهذه الفئة القليلة على غرار  قبل

إحكـام  حـاول  و ،على بالد الشاممحمد علي  سيطر جيش 5م1831/ه1247عام وفي 

راضي على غرار ما قام به في مصر من وتنظيم األ ،بالد الشامالخناق على جيوب اإلقطاع في 

ـ اموالزعامات والملتزمين من التيمارجية  يدروتج ،القضاء على اإلقطاع  لكـن ذلـك   6زاتهماتي

م 1834/ه1250 عـام  وفـي  ،عندها ثار هـؤالء  ،تعارض مع مصالح الزعماء واإلقطاعيين

                                                           

 .398ص، 9نابلس 1
 .642ص، 14مج، الموسوعة العربية. 66-59ص، عادةإ، الدوماني. 207ص، تحورات، شلوش 2
  .338ص، تنظيم، أبو بكر 3
    .25-11ص، 10 نابلس. 370-349- 289-288ص، 9نابلس 4
 الموسـوعة . 66-59ص، عـادة إ، الـدوماني . 207ص، تحـورات ، شلوش .871-817ص، 3قسم ، لبنان، الشهابي 5

 .642ص، 14مج، العربية
 .258ص، ملكية، أبو بكر 6
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مثال أفمنهم من ساند الجيش المصري من  ،وانقسام الزعماء إلى قسمين 1وخاصة في جبل نابلس

ومنهم من وقف في وجه الجيش المصري وحلفائه أمثال آل البرقـاوي الـذين    ،آل عبد الهادي

جل إال أن الجيش المصري تمكن من هزيمة ر) 6500(وتمكنوا من تجميع أكثر من ،قادوا التمرد

ستمر الحكم المصري في بـالد  ا ،2تحالف آل البرقاوي وإخماد الثورة في سنجق نابلس وجنين

م أجبرت الدول األوروبية الكبـرى وال سـيما   1839/ه1255 وفي سنة ،الشام قرابة تسع سنين

وإعادتها  ،بريطانيا بالتعاون مع الدولة العثمانية محمد علي باشا على سحب قواته من بالد الشام

الهادي أنصار محمـد  ن الحت بوادر اإلنسحاب المصري حتى أعلن آل عبد أما و ،3إلى مصر

مما سـاعد   ؛وأخذوا يوجهون ضربات موجعة للجيش المصري ،4علي والءهم للدولة العثمانية

 /ه1255( وعلى غرار ذلك قام السلطان عبد المجيـد  ،على زيادة مكانتهم لدى الدولة العثمانية

م بإلغاء جميـع قواعـد التيمـار والزعامـة     1839/ه1255عام ) م1861/ه1278 -م1839

  .5البقية الباقية من جيوب اإلقطاع تمكن من القضاء علىوبذلك  ،خواص في اإلمبراطوريةوال

ضرابات شديدة إن الملكية في منطقة الدراسة في هذه الفترة كانت تعاني من أإذا نالحظ 

واألوضاع السياسية غير المستقرة في فلسطين  ،من جهةبسبب اإلصالحات في الدولة العثمانية 

إلى تراجع وخراب األراضي فـي منـاطق   كل هذا أدى  من جهة ثانية، منطقة الدراسةبما فيها 

  .6كثيرة باإلضافة إلى زيادة حدة الصراعات بين السكان على ملكية األراضي

  الملكية بعد حل نظام اإلقطاع -جـ

في جنـين بعـد حـل نظـام      بعض العائالت المتنفذةالملكيات الواسعة التي كونتها أما 

تصـادية  ت في المنطقة فـي المجـاالت اإلق  عى التحوالت الجذرية التي وقإلدها رفم، اإلقطاع

                                                           

  78-76ص، مذكرات، مؤلف مجهول. 76ص، نابلس، الراميني 1
 .154ص، تاريخ، مناع. 256-25ص، تاريخ، البرغوثي 2
 92ص، تاريخ، كلبونة.83ص، نابلس، الراميني 3
 .268ص، ملكية، أبو بكر 4
  .621ص، 2مج، التاريخ، خليل، ينالجكإ. 260ص، أبو بكر ملكية. 89-90، احكام، ألمر 5
  76ص، 16 نابلس. 146ص، 15نابلس 6
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حفـاده لـم ينتظـروا    والده وأفمثال الشيخ عبد الهادي وأ ،تلك الفترة في واإلجتماعية والسياسية

 ،1ثر تدخالت الدول العظمى في المسألة السوريةإ ًرحيل السلطة المصرية الذي بات أمرا محتما

والتـي ربمـا كانـت     ،محمد عليو السلطان أراضي إقطاعاتهم التي حلهايبتاعون وإنما أخذوا 

انتشار ثناء أسماء الفالحين بموجب عقود صورية جرى تسجيلها في المحاكم الشرعية أمسجلة ب

الفوضــى والحــروب األهليــة التــي ســبقت صــدور قــانون األراضــي العثمانيــة عــام 

للمزيد إنظر ملحـق   -اسةعلى تكوين الملكيات في منطقة الدركل ذلك ساعد .2م1858/ه1274

  .-)3(رقم

  .3م1839/هـ1255من االراضي عامادي آل عبد الهمشتريات  )5( جدول

  المكان  السعر  مساحةال  نوع األرض  سم البائعإ  سم المشتريإ
  برقين  قرش7000  قيراط 12  رض ملساأ  أحمد بن قاسم  عبد اهللا حسين عبد الهادي

  اهللا حسين عبد الهاديعبد 
حسين عبد 

  الرحمن
  كفر قود  قرش18000  قيراط 18  رض ملساأ

  عرابة  قرش1950  قراريط 8  رض ملساأ  حسين عبد اهللا  عبد اهللا حسين عبد الهادي

  عبد اهللا حسين عبد الهادي
محمد بن الشيخ 

  أحمد
  قباطية  قرش1950  قيراط24  رض ملساأ

  كفر قود  ؟  قيراط24  مشجرة أرض  حسني محمد  عبد اهللا حسين عبد الهادي

  مركة  قرش1000  قيراط12  رض ملساأ  حمد بن أحمد  عبد اهللا حسين عبد الهادي

  مركة  قرش1200  قيراط14  رض ملساأ  عبد اهللا السرحان  عبد اهللا حسين عبد الهادي

  مركة  قرش8400  قيراط24  رض ملساأ  مصطفى األحمد  عبد اهللا حسين عبد الهادي

  عبد الهاديعبد اهللا حسين 
محمد بن 
  مصطفى

  كفرقود  قرش1800  قيراط12  ارض ملسا

  عرابة  قرش500  طريقرا6  رض ملساأ  خليلمحمد بن   عبد اهللا حسين عبد الهادي

  عرابة  قرش1000  قيراط24  ارض ملسا  محمد بن ذيب  عبد اهللا حسين عبد الهادي

  عرابة  قرش800  قيراط12  أرض ملسا  عيشة بنت حمدان  حسين عبد الهادي عبد اهللا

  حسين عبد الهادي عبد اهللا
عبد الجليل بن 

  طالب
  عرابة  ؟  قيراط24  ارض ملسا

                                                           

  .554ص، فلسطين، الريس. 33-30ص، ملكية، الحزماوي 1
  .260ص، ملكية، أبو بكر. 24-11ص، 10نابلس. 316-312ص، 9نابلس 2
 .24-11ص، 10نابلس 3
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  المكان  السعر  مساحةال  نوع األرض  سم البائعإ  سم المشتريإ
  عرابة  2000  قيراط24  أرض ملسا  حسين بن عبد اهللا  عبد اهللا حسين عبد الهادي

  كفرقود  300  طريقرا4  أرض ملسا  سمحان الخوري  عبد اهللا حسين عبد الهادي

  يعبد  2500  قيراط24  أرض ملسا  عبد اهللا بن جبر  عبد اهللا حسين عبد الهادي

  عبد اهللا حسين عبد الهادي
علي بن عواد 

  األشقر
  يعبد  3000  قيراط24  أرض ملسا

  برقين  240  قيراطين  أرض ملسا  صالح العواد  عبد اهللا حسين عبد الهادي

  عرابة  900  طريقرا6  أرض ملسا  صبيح قاسم  عبد اهللا حسين عبد الهادي

  يعبد  8000  قيراط24  أرض ملسا  محمود بن قاسم  عبد اهللا حسين عبد الهادي

  عرابة  700  طريقرا6  أرض ملسا  يونس بن يوسف  عبد اهللا حسين عبد الهادي

    ؟  قيراط24  أرض ملسا  مصلح المنصور  محمود عبد الهادي

  جنين  قرش575  قيراط12  أرض ملسا  عبد اهللا  محمود عبد الهادي

  جنين  ؟  قيراط24  أرض ملسا  يوسف الصباغ  محمود عبد الهادي

  محمود عبد الهادي
الحاج  بن أحمد

  سليمان
  جنين  قرش500  طريقرا6  أرض ملسا

  جنين  ؟  قيراط24  أرض ملسا  محمد السوطي  محمود عبد الهادي

  محمود عبد الهادي
 بنت فاطمة

  مصطفى
  جنين  قرش100  طريقرا6  أرض ملسا

  محمود عبد الهادي
ابراهيم بن 
  مصطفى

    800  قيراط12  أرض ملسا

  محمود عبد الهادي
عبد اهللا بن 

  إبراهيم
  جنين  1500  قيراط18  أرض ملسا

  جنين  ؟  قراريط 8  أرض ملسا  حمدان أبو رمح  محمود عبد الهادي

  محمود عبد الهادي
عودة بن 
  مصطفى

  جنين  1255  قيراط12  أرض ملسا

  محمود عبد الهادي
إبراهيم بن 
  مصطفى

  جنين  800  طريقرا8  أرض ملسا

  محمود عبد الهادي
أسعد بن خليل 

  العواد
  جنين  1550  قيراط24  أرض ملسا

  عرابة  ؟  قيراط24  أرض ملسا  محمود العبد اهللا  محمود عبد الهادي

نالحظ أن الملكية بعد حل نظام اإلقطاع عادت من جديد في منطقـة   من خالل ما سبق

ن كانت في السـابق تأخـذ   أآخر وهي إضفاء الصفة الشرعية للتملك بعد  ًالدراسة تأخذ منحى
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على ذلـك   وخير دليل ،صفة القوة والسيطرة على هذه االراضي حسب مستويات نظام اإلقطاع

الهادي في منطقة الدراسة بعد حل نظام اإلقطاع والتي كـان  األراضي التي ابتاعها آل عبد  أن

نجدهم يسيطرون على هـذه األراضـي    على السكان عوتوز ،حل إقطاعاتهمن تأ من المفروض

والسـيطرة علـى أكبـر     ،رضهمأجل بيع أبطرق جديدة مستغلين حالة الفقر لدى الفالحين من 

 ،1متحايلين على اإلصالحات العثمانية والغصب، أوبااللجاءأ ،ما بالشراء الحقيقي، إمساحة ممكنة

ن أخيم شبح الحرب األهلية بعـد   ،دة السلطة العثمانية المترهلةبانسحاب الجيش المصري وعوو

 تعدونيس اوآخذو ،مالمنفيون عادوا إلى معاقله فالزعماء ،منتقالالتهيأت جميع الظروف المناسبة 

  .2فتح الحسابات والثأر ما يعرف ستعادة ما فقدوه من امتيازات مادية أيإل

آل –حيث تحالف آل جرار  ،األحالفوبدء تكوين  ،والفوضى ،بدأت اإلضراباتعندها 

ت الحرب بين الطـرفين التـي   أوبد 3من جهة ثانية وآل عبد الهادي من جهة، طوقان وأحالفهم

حيث اندحر آل عبد الهادي مـن ناحيـة مشـاريق     ،4أعادت لألذهان حالة العرب في الجاهلية

عـرب   بحلفائهم مـن  جرار لآة نعاتسإلنتيجة  ؛في تلك المنطقةبعد خسارة ممتلكاتهم  5الجرار

  ،الصقر الذين يقطنون في منطقة بيسان

                                                           

 .1124ص، 10نابلس 1
  .132-131ص. 2م، االصول، رستم 2
  .256-250ص، تاريخ، البرغوثي. 176-174ص، تاريخ، مناع 3
 .62ص، اعادة، دوماني 4
 .326-345ص، سورية، بازيلي 5
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  بيسان) 2(خرطة 

  186، ص1الدباغ، بالدنا، ج

جموع البدو بـالزحف  ا بدأت مبدأ فصل جديد من خراب القرى واألراضي عندوبذلك 

 ،سيطرة على سهل مرج بن عـامر أخصـب أراضـي فلسـطين    الو ،على المناطق المجاورة

ذا أدى إلى تحويل قسم كبير من األراضـي  حتى مشارق السهل الساحلي كل هومواصلة تقدمهم 
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قرية في بـالد   )47(دى ذلك الى خراب ما يقاربأحيث  ،وخراب 1الزراعية إلى أرض رعوية

وإزاء ذلك لن تحرك الدولة العثمانية أي شيء كيف وهي المستفيدة من هذه الحـروب  ، 2حارثة

باسـتمرار بـين هـذه    بل على العكس كانت تؤجج الصـراعات   ؟إلضعاف الزعامات المحلية

  .3لضمان بقائها وفرض قوتها ؛األوضاع نسبيا هدأتالجماعات كلما 

ة على نة ثاروانقسم الجبل م ،واشتعلت من جديد ،بث تهدأ حتى عادتلوضاع لم تلكن األ

وآل عبد الهادي وأحالفهم حيث  ،حالفهمأحزب آل طوقان وجرار و 4م1853/ه1270 عام نفسه

ولى من هذه الحروب على حساب أعدائهم ألأخذ آل عبد الهادي باستعادة ما فقدوه في المواجهة ا

 ،5إذا لم تعد ممتلكاتهم المسلوبة ؛والوعيد آل جرار في منطقة جنين عندها أخذ آل جرار بالتهديد

ولكن توالت الهزائم في صفوف آل جرار مما اضطرهم إلى اإلستعانة بعرب الصقر  ،5المسلوبة

عرب العدوان بآل عبد الهادي الذين استنجدوا  للوقوف في وجه ؛م1857/ـه1274الصقر عام 

ولكن هـذه   ،وجرت تصفية الحسابات بين الطرفين على أرض قضاء جنين ،أعداء بني صخر

ن وصلت مشارف أم إلى تقدمإلى مضاربهم األصلية بل أخذت ت دوية لم تأتي لتعودبالجماعات ال

وبدأ السكان يتذمرون مـن هجمـات البـدو     ،وكانت كلما مرت بقرية خربتها ،6السهل الساحلي

عت فاستد ،ت الدولة تعد العدة لوقف هذه الحروب التي أرهقت السكان واألرضأعندها بد ،عليهم

ن أومـا   ،وضعتهم في السـجن  ،وقاسم داوود الجرار إلى بيروت ،كل من محمود عبد الهادي

لى تدمير معقل إحيث شنت الحكومة العثمانية حملة أدت  7فرغت الدولة العثمانية من حرب القرم

  .8ذلك على المنطقة وإلى إعادة فرض السيطرة المركزية بعد  ،معقل آل عبد الهادي في عرابة

   

                                                           

 .271ص، ملكية، أبو بكر 1
 .272ص، ن، م 2
  .175ص، تاريخ، مناع 3
  .272ص، ملكية، أبو بكر 4
  .260ص، تحوالت، شولش 5
 .275ص، ملكية، أبو بكر 6
  .277ص، الموجز، شوفاني. 262-260ص، تحوالت، شولش 7
  .65ص، عادةإ، دوماني 8
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  قرى الشعراوية الشرقية) 3(خرطة 

  73، ص5الدباغ، بالدنا، ج

 بعد عام واحد مـن  اي م1840/ه1254نالحظ أن الصراعات امتدت بعد عام  مما سبق

رحيل الحكم المصري عن فلسطين بما فيها منطقة الدراسة في إطار تصـفية الحسـابات مـع    

وخير دليل  ،منهم إبراهيم باشا دهارجالذي  همنفوذواستعادت  ،العائالت الموالية للحكم المصري

بين آل جرار وأحالفهـم مـع آل عبـد الهـادي      التي قامتالصراعات وخير دليل على ذلك 

 ،براهيم باشـا إوالتي كانت من قبيل استرداد األراضي المسلوبة من آل جرار أعداء  ،حالفهمأو

ن الفـريقين  بـي حرب حيث نشبت  ،والتي سيطر عليها آل عبد الهادي الموالين للحكم المصري
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م من وادي 1845/ه1262 عام وانتهت باندحار آل عبد الهادي ،استمرت أكثر من خمس سنوات

  .1الباذان بعد خسارة ممتلكاتهم في هذه المنطقة

  

  مجموعة قرى مشاريق الجرار) 4(خريطة 

  118،ص5الدباغ، بالدنا، ج

راب شديد نتيجة طتعاني من اضإذا كانت االراضي في فلسطين بما فيها منطقة الدراسة 

والتي كان مـن   ،أو الحلفين المتصارعين في منطقة الدراسة ،للصراعات الداخلية بين الحزبين

 ،وعرب الصقر في غور بيسـان  ،تأثيراتها اإلستعانة بالقبائل البدوية المتواجدة في شرق األردن

هلية من ألما يعرف بالحرب اوالتي قدمت من أجل مساندة أحالفها في منطقة الدراسة في إطار 

ولكن هذه القبائل لم تـأتي لتعـود إلـى     ،كبر مساحة ممكنة من األراضيأجل السيطرة على أ
                                                           

 .27ص، ملكية، أبو بكر. 251ص، سورية، بازيلى. 269ص، 10نابلس 1
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 ،بعض العائالت الكبيرة فـي منطقـة الدراسـة    تبل استقر ،موطنها األصلي في شرق األردن

دى إلـى  أ ممـا  ؛وعلى العكس أخذوا بالتوغل في األراضي التابعة لمنطقة الدراسة نحو الغرب

حيث قدر عدد القرى التي خربت إبان تلك الفترة  ،خراب العديد من القرى في ناحية بالد حارثة

أدى إلى تراجـع األراضـي القابلـة     مما ،قرية)47(والغزوات البدوية  ،بفعل الحروب األهلية

ساعدت الحروب  فقد ،1لرعي الحيوانات وتحويلها إلى أرض مراع ،للزراعة في منطقة الدراسة

ونمو  ،تراجع الملكية الصغيرةو ،ع قيمة األرضفر أو غير مباشرة على ،األهلية بطريقة مباشرة

خوفا مـن   ؛وهروب الفالحين ،الملكية الكبيرة على الرغم من خراب العديد من القرى الزراعية

  .2القتل

  

  بالد حارثة) 5(خريطة 

  186، ص1الدباغ، بالدنا، ج

   

                                                           

 .260ص، ملكية، أبو بكر 1
  233-231ص، 19 نابلس.245-244ص، 12نابلس 2
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  تنظيمات األراضي . 2

  م1858/ه1274قانون األراضي -أ

نيسـان  27/ه1274رمضـان   7انتهت اللجنة القانونية من صياغة قانون األراضي في 

للمصـادقة   ؛لدراسته ورفعه إلى السـدة السـلطانية   ؛وقدمته إلى مجلس شورى الدولة ،م1858

وهو يعتبر  ،1م1858/ه1274الحجة عليه،وبعد ذلك تم تعميمه على واليات الدولة في أوائل ذي 

بعد ما  رفاتصاو ًواستغالال ،ضي الدولة حيازةأول قانون مدني يظهر إلى حيز الوجود لحكم أرا

وأوامـر البـاب    ،والفرمانات الصادرة عن السالطين ،كانت تحكمها قوانين اإلقطاع العسكري

 وأقـاليم  ،عواصم الواليـات  المفتون فيو ،ةوالقضا ،ى شيخ اإلسالم في اسطنبولواوفت ،العالي

فإن تطبيق نصوص القانون ميدانيا قـد بـدأ فـي     ،واستنادا إلى دفاتر الطابو العثمانية ،2الدولة

يجـري   3وربما كانت مقاطعات فلسطين أول مقاطعات في بـالد الشـام   ،م1869فلسطين عام 

ضبط الملكية فـي  بغية  ؛م1867وجاء في أعقاب إصدار قانون تملك األجانب عام  ،تطبيقه فيها

ويمكن أن نتعرف على وضع القانون  ،4ظل حمالت التغلغل األجنبية خاصة الحركة الصهيونية

  :وإعالنه ومصادره على النحو التالي

  وضعه وإعالنه -1

وذلك بهدف تثبيت حقها في امتالك رقبة األراضي على  ،تألف القانون من مادة وخاتمة

بيـت مـال    غرار اإلجراءات التي اتخذها عمر بن الخطاب في تحويل رقبة األراضي للخزينة

وأصـحاب   ،وتسليط المتنفـذين  ،وتخليصهما من فوضى الملكية ،ووقفهما على األمة ،المسلمين

أدى إلى تراجع سـيطرة الدولـة علـى    مما  ؛واإلضرابات التي أخذت تعصف بها ،تالمالكانا

تزويد ومن هنا جاء اإلصالح ل ؛والمزارع ،قرىالوخراب  ،وتردي أوضاع الفالحين ،األراضي

                                                           

  16ص، وثائق، عقل.9ص، أحكام، حيدر ).1(مادة ، قانون األرضي 1
  .301ص، ملكية، أبو بكر 2
  .111-1ص، 5 ضبطط .د. 70-11ص، 4 ضبطط .د 3
  .102-101ص، 13 نابلس 4
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ث قـوي علـى   وبناء جيش حدي ،اإلصالح ةل مواصلابت ودوري من أجثة بمصدر دخل ولالد

ألحكـام   ؛أكثرهاومنها جاء لتركيز هذا القانون على األراضي في  ،1غرار الجيوش األوروبية

بل جاء نتيجة لحركـة   ؛ولم يكن صدور هذا القانون صدفة ،2الفقه والقوانين والتعديالت الالحقة

-م1808/ه1223(عـام صالحية شهدتها الدولة العثمانية بدأت منـذ عهـد محمـود الثـاني     إ

وحل القطاعـات العسـكرية عـام     ،عندما أقدم على إبادة الجيش اإلنكشاري) م1839/ه1255

-م1839/ه1255(عـام  ن جاء السلطان عبد المجيد أإلى ومواصلة هذه اإلصالحات  ،م1826

  .3)م1858/ه1274(قانون األراضي وصدور واإللتزام لإلقطاع والغائه، )م1861/ه1278

  مصادر القانون -2

اعتمدت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة قانون األراضي على عدد من المصادر كانـت  

  :التاليعلى النحو 

  الخراجكتاب  -أ

 ،)م798/ه182-م731/ه113( عام يعتبر كتاب الخراج الذي وضعه القاضي أبو يوسف

راضـي  ألهم المصادر التي اعتمدت عليها اللجنة القانونية في صياغة بعض مواد قانون اأأحد 

وتخلـيص   ،السيطرة على األراضـي  ولى فيألواإلقتداء باإلجراءات اإلسالمية ا ،وروحا ًنصا

  .راضيعلى األضى الحيازة التي كانت تسيطرومن فو ،راباتطضإلاألرض من ا

فمثال نجد أن قانون األرض الموات في القانون العثماني صيغ علـى أسـاس مـا ورد    

  .4كتاب الخروج بشأنها في

   

                                                           

  .302ص، ملكية، أبو بكر). 32-1(المادة ، قانون األراضي 1
 .9ص، أحكام، حيدر 2
  .305-302ص، ملكية، أبو بكر 3
  ).6(المادة، قانون األراضي. 62-1، الخراج، أبو يوسف 4



58 

  الفقه الحنفي -ب

صـياغة  ر الثاني الـذي اعتمـدت عليهـا لجنة   فقهاء المذهب الحنفي المصدتعد فتاوى 

حيث اعتمد علـى كتـاب    ،عتماد الدولة على المذهب الحنفي مذهبا رسميا لهاإلنظرا  ؛القانون

  1ألحكاماالفصل بيرجع إليه عند و ،لشرعية أحياناالفتاوى الحنفية في أثناء الحكم في المحكمة ا

  التشريع -ج

 ،الحديثة والمعاصـرة ن اضي القوانياعتمدت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة قانون األر

 ،رنسـي القانون المدني الف رث فياإل حكامأمستمدا من غير تغير من فمثال نجد قانون اإلنتقال 

  2رنسيمستمدا من القانون المدني الفو ،للدينينا تأم ؛قولةمنوال غير الانون وضع األموق

  دويةبوالتقاليد ال العاداتو عرافألا -د

وممـا  ،العرف والعادة التي كانت سائدة في المجتمعت بعض أحكام األراضي من داستم

ن الشريعة اإلسالمية كغيرها من الشرائع اعتبرت العرف والعادات مصدرا أيجدر ذكره هنا هو 

مثل حق التصـرف بـاالرض    ،يمكن العمل به عند عدم وجود نص مخالف لهاو ،عاما للقانون

  3سنوات من غير منازع10أثبت الشخص أنه يزرع هذه األرض أكثر من  اإذ ،ومالكها

  م1858/ه1274محتويات قانون األراضي  -3

المقدمة قسمت ،وثالثة أبواب ،مادة مقسمة إلى مقدمة)123(يحتوي قانون األراضي على 

 نواعألمع تحديد كل نوع من هذه ا ،وموقوفة وموات ومتروكة ،وأميرية ،األراضي إلى مملوكة

فـي  :البـاب األول :وذلك في ست مواد،ومادة سابعة في تقسيم قانون األراضي إلى ثالثة أبواب

 في بيـان صـورة التصـرف فـي    :ل األولالفص.وهو مقسم أربعة فصول،األراضي األميرية

  األميرية كانت على النحو التالي األراضي
                                                           

  .316ص، ملكية، أبو بكر 1
  .322-316-306ص، ملكية، أبو بكر. 10ص، احكام، حيدر 2
  .10ص، احكام، حيدر 3
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  1م 1858/هـ1275محتويات قانون االراضي) 6(جدول 

  المحتوى                  العنوان  المادة  المحتوى                   العنوان  المادة

  الغصب والتصرف الفضولي  21  المقدمة  *

  الزرع في االراضي المغصوبة  22  أقسام األراضي  1
  اإليجار واإلستعارة وحق القرار  23  تعريف االراضي المملوكة  2

  مراعي الصيف والشتاء  24  تعريف األراضي األميرية  3
  غرس الكروم واألشجار  25  تعريف األراضي الموقوفة  4
  تطعيم األشجار البرية  26  تعريف األراضي المتروكة  5
  التطعيم الفضولي  27  تعريف األراضي الموات  6
  أشجار الميري  28  أقسام قانون األراضي  7

  أحراش الميري والتصرف الفضولي  29  التفويض واالحالة  8
  القديم والتصرف الفضوليالتصرف   30  الزراعة  9

*  
فـي بيـان األراضـي     :الباب األول

فـي بيـان   : "األولالفصل  :األميرية
  "راضي األميريةصورة التصرف باأل

31  
  انشاء األبنية

  تشكيل المحالت والقرى  32  التعدي  10
  دفن الموتى  33  راضي الشعبأ  11
  )الملح(البيادر المفروزة   34  صناعة القرميد والفخار واالجر  12
  انشاء االبنية والغرس الفضولي  35  حق المرور  13

14  
  الشق والحفر

  
الفصل الثاني في بيان صوره فراغ 

  االراضي االميريه
  بدل الفراغ والمبادلة  36  التقسيم  15
  الفراغ الصحيح  37  التقسيم  16
  الفراغ المجاني  38  التقسيم  17

  الرجوع عن الفراغ  39  التقسيم  18
  الفراغ الثاني  40  األحراش والغابة  19

  حق الرجحان في الفراغ للشركاء  41  مرور الزمان  20

                                                           

  )132-1(المواد ، قانون االراضي. 1
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  المحتوى                  العنوان  المادة  المحتوى                   العنوان  المادة

  سقوط حق الطابو  64  تعدد الشركاء  42

*  
في بيان محلـوالت   :الفصل الرابع

  األراضي األميرية 
65  

  الولي والصي وصالحيات التفويض

  حق الطبو باالشجار واالبنية  66  الفراغ الفضولي  43
  امتيازات المكلفين بالجيش  67  حق الرجحان في األبنية والغراس  44

  تعطيل االراضي  68  حق الرجحان الهالي القرية  45
  طغيان المياه  69  الشفعة  46
  مدة تعطيل االراضي  70  الحدود والمساحة  47
  اصحاب حق االنتقال  71  تبعية األشجار واألبنية  48
  ترك الوطن  72  ملك األشجار واألبنية  49

  العسكرية  73  فراغ المجنون والمعتوه والصغير  50

51  
فراغ وتفويض الصـغيروالمجنون  

  والمعتوه
74  

  السفر البعيد

  اصحاب حق االنتقال في الغيبه  75  البيع والفراغ بالوصايا والوالية  52

  الصغر والجنون  76  البيع والفراغ بالوصايا والوالية  53

*  
 في بيان صورة انتقال:الفصل الثالث

  األراضي االميرية
77  

  الكتمان واالخفاء

  حق القرار  78  أصحاب اإلنتقال من الدرجه االولى   54

55  
صحاب حق االنتقال من الدرجـة  أ

  األولى
79  

  نقصان االرض واجر المثل 

  عائدات االرض المحلولة  80  والمفقودالغائب   56
  عائدات االشجار واالبنية  81  حق انتقال أراضي الغائب والمفقود  57
  خراب المباني  82  الغائب في العسكرية  58
  خراب البساتين والكروم والبيارات  83  حق الطابو  59
  مراعي الصيف  84  راضي المحلولةاأل  60

  تعطيل المرعى  85  جريان حق الطابو وابطاله  61
  اصحاب حق الرجحان  86  حق الطابو بدرجه متساوية  62

  محالت النقص الفاش  87  حق الطابو للقاصرين والغائبين  63
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  المحتوى                  العنوان  المادة  المحتوى                   العنوان  المادة

88  
ال يجوز تفويض االراضي لمامور 

  االراضي
110  

االنتقال والطابو لخالف حرمان حق 
  التبعية العثمانية

89  
  مباني االوقاف المندرسة

*  
في بيـان االراضـي   :الباب الثاني

  المتروكة والموت
  ترك التبعية  111  خراب البساتين والكروم والبيارات  90

  تصرف الرقيق  112  المحتطبات  91
  الفراغ الجبري  113  تفويض المحتطب  92

  فساد الفراغ  114  الطريق العام  93
  األرض والدين  115  الميدان  94
  "الوكالة الدورية"الفراغ بالوفا  116  البازارات واالسواق الموسمية  95
  "الوكالة الدورية"الفراغ بالوفا   117  البيادر العمومية  96
  "الوكالة الدورية"الفراغ بالوفا  118  المرعى الخاص بالقرية  97
  والغبن الفاحش التغرير  119  المراعي القديمة  98
  الفراغ على فراش الموت  120  حق المرعى في الجفتلك  99

  الوقف  121  شروط المرعى  100
  أراضي األديرة  122  مراعي الصيف والشتاء  101
  انحسار المياه  123  اعتبارات الزمن  102

*  
في بيـان األراضـي   :الفصل الثاني

  الموات
124  

  حق الشرب والسقي

  إطالق الحيوانات في الزراع  125  احياء الموات  103
  حدود القرى والقصبات  126  الجبال المباحة  104
  األعشار والرسوم المقطوعة  127  رسوم المرعى  105
  اصالح األراضي الخراب  128  التصرف باألشجار   106

  اراضي السياهية  129  في بيان المتفرقات:الباب الثالث  *
  القرى والجفالك  130  المعادن والدفائن  107

  القرى والجفالك  131  حرمان حق االنتقال والطابو  108

109  
حرمان حـق االنتقـال والطـابو    

  للمتخلف في الدين
132  

  ردم البحر
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يظهر الجدول مدى توجهات الدولة في إحكام قبضتها علـى أراضـيها للحيلولـة دون    

رف هذا التصن مثل أل ؛رض باتخاذها مقبرةألفلم تسمح للمتصرف با ،المساس بعائدات الخزينة

ولـذلك قضـت مـواد     ،ميرية إلى متروكةللمنافع العامة راضأيعمل على تحويل األرض من 

وفي نفس الوقت أقرت إحياء األراضـي المـوات    ،أو لم تبلى ،بليت جثتهالمدفون  القانون بنقل

   كونها تزيد من مسافة األراضي األميريةأو بغير علمه  ،بعلم المامور

  األراضيتعديالت قانون  -4

لها قوة  ملكيةرادات إوإنما صدرت بعده ،لم يقف األمر عند حد صدور قانون األراضي

سيرا مـع سـبل   كما أعقب بقوانين أخرى ،ومالحق ذيولضيف إلى كثير من مواده وأ ،القانون

فقد وسعت بعض أحكامه وعدل أو ألغـي الـبعض اآلخـر    التطور والحاجات العملية، وبذلك 

جمـادى   5مثل قانون التصرف باألموال غير المنقولة مـؤرخ   ،وأحكام جديدةووجدت قواعد 

التي عدلت فيه أحكام الفصل األول من الباب االول مـن قـانون    م1912/ه1331االولى سنة 

وقانون توثيق الدين باالموال غير المنقولـة  ، مادة) 19(،وهو يحتوي علىتعديال مهمااألراضي 

 )118و117و116و115( الموادالذي عدلت فيه أحكام (م1912/ه1331المؤرخ ربيع الثاني سنة 

 قولة المؤرخمنالير غال تقييم االموو ،قانونومادة ) 13(لى وهو يحتوي ع ،من قانون األراضي

 هو يحتوي علىو ،)18و17و16و15(يه الموادفعدلنا الذي  م1913 /ه1332محرم سنة 14 في

  ادوم )5(

ـ ر 13 في تاريخ المنقولة المؤرخموال غير باألقانون تصرف األشخاص الحكمية  ع بي

وقانون  ،م1867/ه1284رمضان سنة  17نتقال قانون توسيع اإلو ،م1912/ه1331ول سنة ألا

وهناك نظام الطابو المـؤرخ   ،م1912/ه1331يع االول سنة رب27 همنقولالغير األموال  انتقال

ورد سندات التمليـك  م 1860/ه1276شوال سنة  7وتعليمات سنوات الطابو  ،م1859/ه1275

  1م1974/ه1291رجب سنة  28

                                                           

  .12-11ص، أحكام، حيدره 1
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  م1859/ه1275نظام الطابو  -ب

شهور من  9بعد حوالي  أي ،1م1859/ه1275جمادى اآلخرة  8صدر نظام الطابو في 

  صدور قانون األراضي 

 ،ومدير المـال  دار،ولى على الدفترألة ركزت المادة اماد) 33(وقد تضمن نظام الطابو 

النظـام  اعتبـرهم   ذاإوتفويضـها   ؛األميريةواإلشراف على شؤون األراضي  ،وحكام األقضية

فتناولت عملية نقل األراضي بين األشـخاص سـواء   )24-2(أما المواد من  ،2أصحاب األرض

كما حددت هذه المواد  ،عطاء السنداتإوكيفية  ،كان في البيع والشراء والوفاء والمناقلة بالتبادل

وتم تحديد الرسـوم علـى    ،نتقال األرض من شخص إلى آخرإلمفروضة على عملية الرسوم ا

من هذه الرسـوم   يعط ولم ،3من قيمة األرض )خمسة قروش(نتقال األرض من كل مئة إعملية 

حياء وبالتـالي  إلبهدف تشجيع الرعية على الزراعة وا ؛سوى األرض الموات التي يتم إحياؤها

عـام   5مـن قـانون األراضـي   ) 103(كما نصت المـادة   4الدولةتزيد من الدخل لدى خزينة 

ى من يحييها مـن ضـريبة   فذه األرض الموات سهلة اإلحياء يعفإذا كانت ه ،6م1858/ه1274

  .ى من ضريبة العشر سنتينفصعبة اإلحياء ومليئة بالحجارة يعأما إذا كانت  واحدة العشر سنة

ه تجديدملك سند قديم أو المفقود وأراد من كان يحدد نظام الطابو قيمة السند القديم أي ًإذا

دائـرة  على عرض األراضي الخارجة عند  7)18و17و16(قروش كما أكدت المواد  )3( يدفع

أو التـي لـيس لهـا     ،طالبيها بعد استنكاف متصرفها عن أخـذها التصرف في المزاد العلني ل

دونـم   )10(رض أقل مـن حيث كان يتم المزاد حسب مساحة األراضي إذا كانت األ ،متصرف

                                                           

  )1(المادة ، نظام الطابو 1
 )10(المادة ، نظام الطابو 2
 )13، 12(المادة ، نظام الطابو 3
  )13، 12(المادة ، نظام الطابو 4
  )10، 3(المادة ، نظام االراضي 5
  )12(المادة ، الطابونظام  6
  )10، 9، 8، 7(المواد ، نظام الطابو 7
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أما  ،دونم تجري المزايدة في اللواء 1)500-100(وإذا كانت  ،تجري المزايدة في مجلس القضاء

اما علـى سـبيل   و ،ارة الماليةدونم كانت تتم المزايدة في نظ)500(إذا كانت مساحتها أكثر من 

الطابو أن األراضي من نظام  2)20(ميرية فقد نصت المادة ألمتابعة تسجيل األراضي وخاصة ا

وكل من يخبـر   ،ًرأسا بمحلوليتهامكن الحكومة أن تشعر أما المكتومة التي ميرية والموقوفة ألا

خباريتها مـن بـدل   إمجلسيا تعطى  ويضهافوت مزايدتهاجراء إفبعد  ،منها عدا مأموري األرض

فتناولت حق  )30-25(أما المواد  ،ة لهأأي مكاف بالمائة )عشرة قروش(لذلك الشخص معجالتها 

 ،راضي مقابل الدين المستحق عليه لشخص آخرألفراغ األراضي من قبل الشخص المتصرف با

وكيفية الحفاظ على  ،أمالك األيتام )33-30(بينما تناولت المواد  ،3ائيفوف بالفراغ الووالمصر

  .4هذه األمالك

يفرغ أرضه إلى شـخص آخـر   فرض نظام الطابو الجديد على الشخص الذي يريد أن 

عشيرته أو طائفتـه  أوشيخ كأن يحضر وثيقة رسمية مصدقة من مختار القرية  ،إجراءات معقدة

وكان يـتم   ،أو الناحية التي تبيع لها ،وقيمة الفراغ مع بيان القضاء ،ه باألرضرفأو حقيقة تص

ثـم   ،بعد دفع الرسومثم تجري عملية التسجيل  ،الفراغ في مجلس اإلدارة في القضاء أو اللواء

لحين صدور السند الرسمي من  ًامؤقت ًايعطي سند ، بحيث يعطيتدفع من مركز اللواء والوالية

ات هذا اإلجراء كان له تداعيات على مؤسسلكن  ،5رضهأكي يستطيع زراعة وفالحة  ؛العاصمة

 الدولة إرسال كشوفات شهرية لتسهيل عمليةرت طاضونتيجة هذه اإلجراءات  ،ات الدولةمؤسس

حيث كانت ترسل كل شهر باستمرار دفعة واحدة من راس السنجاق أي  ،نقل وإفراغ األراضي

ولكن كانت تتم عملية  ،والفراغفإنه وال يجوز أن تتأخر أكثر من شهر في مكان التسجيل  ،الدفتر

  6للكاتب احدةوو ،منها لورقة السند ثالثة ،قروش)4(الحصول على سند رسمي مقابل

                                                           

  )18(المادة ، نظام الطابو 1
  )20(المادة ، نظام الطابو 2
  )30-25(المادة ، نظام الطابو 3
  )33-31(المادة ، نظام الطابو 4
  )11(المادة ، نظام الطابو 5
 .325ص، ملكية، أبو بكر 6
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ن يفقدوا حقهـم فـي   أتسجيل األرض قبل كما تم تحديد مدة زمنية كي يستطيع السكان 

 ،لجان المسح والتسجيل الى المنطقةشهور من تاريخ وصول ستة  حيث حددت الالئحة ،مالكألا

ال يكون بـال عـذر مـن    أ شريطة، 1ن تأخر عن الستة شهور يفقد حقه باالراضي األميريةإو

وإال اعتبرت هـذه األرض  ، 2أو الغياب عن الوطن ،كالسفر والجنون والعته ،األعذار المعتبرة

ود إلى بيت المال وبذلك أصبحت عملية النقل وإعطـاء السـندات أكثـر دقـة مـن      تعمحلولة 

ـ    ،الماضي اديين خاصة عندما كانت تعطى السندات قبل نظام الطابو مـن قبـل األشـخاص الع

شهور لألشخاص الذين يملكـون   ستة الدولة مهلة عطتأكما  ،3أصحاب التيمارات والزعامات

وتحـال األرض للمـزاد العلنـي     ،وإال اعتبرت ملغية ،سندات قديمة باستبدالهما بسندات جديدة

شريطة أن يكون  ،فيمنحون سندا جديداما بخصوص األشخاص الذين أضاعوا سنداتهم أ ،لطالبيها

أما من فقد سنده قبل ذلك  ،والموشحة بالضغراء السلطانية ،سندهم يعد بدء عملية إعطاء السندات

ورسـوم   فيؤخذ منه خمس قروش بالمائة بطريقة التخمـين  ،أي على عهد السياهية والملتزمين

  .4قروش)4(تسجيل 

ثمـن الـورق    )قروش ثالثة(يؤخذ منها أما األرض الموات البعيدة عن طرف العمران 

 ًاحيا أرضأما من أ،وتحال إلى الشخص مجانا مقابل إصالحها وإعمارها ،ثمن الكتابة )قرش(و

 سـتة أن يتقدم بطلب للحصول على سند رسمي قبـل مـدة    ، فعليهبعد صدور قانون األراضي

ومن يتأخر يؤخذ ثمنهـا   ،ن يدفع ثمنها بما يوازي ما كانت عليه قبل تعميرهاأشريطة  ؛شهور

وإحكام قبضتها  ،مما زاد من سيطرة الدولة على األراضيو ،5على ما أصبحت عليه بعد اإلحياء

 )22(والتي تضمنت  ،م1873/ه1291رجب 28قبضتها إصدار الدولة نظام سندات التمليك في 

 والئحة التعليمات بحق سـندات الطـابو   ،م1859/ه1275لعام بهدف تعزيز نظام الطابو  ؛مادة

 ،والتسجيل بطريقة مفصلة ،المسحم وبناء على السندات الجديدة حددت إجراءات 1859/ه1276

                                                           

  .323ص، الملكية، أبو بكر 1
  ).4(البند ، الئحة 2
  ).9(البند ، الئحة 3
 ).10(البند ، الئحة 4
  ).5(البند ، الئحة 5
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يجـوز   الو ،وبناء عليه أصبح كل صاحب عقار بيده سند جديد موشح بـالطغراء السـلطانية  

  .1دون الحصول على سند رسميمالك ألالتصرف بهذه ا

سنوات من صـدور قـانون    عشرولكن التطبيق الفعلي لهذه اإلجراءات لم يتم إال بعد 

م أي تاريخ بدء التطبيق على أرض الواقع 1869/ه1284 لى عامإم 1859/ه1275الطابو عام 

صـحاب الملكيـة فـي    ألعطاء سندات الملكية إو ،على عملية بيع وانتقال األراضيطبق حيث 

  2فلسطين بما فيها منطقة الدراسة

  م1867/ه1284قانون تملك األجانب  -جـ

أراضي الدولة يعتبر قانون تملك األجانب من القوانين التي تركت بصمات واضحة على 

نظرا للضغوط التي مارستها الدول األجنبية على الدولة العثمانيـة لتملـك رعاياهـا     ؛العثمانية

تمهيدا لتعزيز وجودها في أراضي الدولـة العثمانيـة عامـة وفلسـطين      ؛األراضي والعقارات

لثـروة  لذي جـاء توسـيعا   قانون تملك األجانب اللى إصدار إمما دفع الدولة العثمانية  ،3خاصة

تحصل من ي ومنعا لسوء االستثمارات والمشكالت والشبهات الت ا،دولة العليالوالعمران في تملك 

 األولى حيث ركزت المادة :مواد)5(فيوجاء القانون  ،4منقولةالغير تصرف األجانب باالموال 

الشـروط  جنبية في جميع األراضي العثمانية الموقعة علـى  على حرية تملك حملة الجنسيات األ

ـ أما من كا ،التي تضمنها القانون ما عدا أرض الحجاز ثـم   ا،ن في األصل من تبعة الدولة العلي

التي يجب أن يلتـزم   الشروط )2(بينما تناولت المادة  ،5بدل تابعيته فهو مستثنى من هذ القاعدة

 ،دية والشـرطة أو خارجها أن يتبعوا األحكام البل ،بها المالك األجانب سواء أقاموا داخل الدولة

 ،للمحاكم اكغيرهم من سكان الدولة العلي يخضعواوأن  ،وم المترتبة عليهمن يقوموا بدفع الرسأو

                                                           

  .326ص، ملكية، أبو بكر 1
  .98، 1ص، 15 نابلس 2
 .151-149ص، تاريخ، أانكه لهارد.326ص، ملكية، أبو بكر 3
 68ص، 1ج، الدستور 4
  .57ص، الموجر، خرونآتيسير و، جبارة. 18ص، 1ج، احكام، ألمر 5
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تناولـت  ، و1هما أجانب أو أحـدهم يالقضايا التي تواجههم سواء كان المتخاصمين كل للنظر في

 ،باألراضـي فـالس المتصـرف   إحالـة   في اانون عن كيفية تصرف الدولة العليالق )3(المادة 

 ،وخاصة إذا كان أجنبيا عندما تتولى المحاكم تصفية األمالك وبيعها لتأمين سداد الدين إن وجـد 

الك بخصوص األم ماأ ،يشاء مالك لمنجنبي بوصاية وهبة أحق المالك األ)4(بينما تناولت المادة

مـول بهـا   معالجنبي تجري عليها حق الوصاية والهبة متروكة والتي لم يوصي بها مالكها األال

 على الشخص األجنبي الذي يريد أن يتملك وفق هذا القانون أن )5(كما اشترطت المادة  ،بالدولة

  2فق دولته على هذه الشروط مسبقا حتى يستطيع التمتع بهذا الحقتوا

  م 1869/ه1286نظام األحراش  -د

فلسـطين نظـرا   األراضي الحرجية في الدولة العثمانية بما فيهـا   نظرا التساع مساحة

وتوسع هذه الغابات على حساب القرى والمزارع المجاورة والتـي هجرهـا    ،لطبيعتها المناخية

وتداخل إحياء األراضي بين  ،أهلها نظرا للمصاعب التي كانت تواجه الفالح إبان عهد اإلقطاع

القـرى  إحياء األراضي التي توسعت على حسابها الغابة وبين إحياء أرض الموات والبعيدة عن 

يضاف إلى ذلك اعتبار  ،3الصوت في أقصى العمران الرجل جهورلدرجة ال تسمع فيها صيحة 

والصـناعات   أو الوقود للقطار الحقا ،الفحم الالزم للتدفئة والطهي"الغابة مصدرا أساسيا للطاقة

  .-)18(تتمزيد إنظر ملحق رقم -الخ...الخشبية والبناء

وهـي   :الغابة في المادة األولى إلى أربعة أقسام ولهذا أصدر نظام األحراش الذي قسم

ات بتطحوثالث الم ،والثانية األحراش المربوطة لألوقاف ،)الميري(حراش العائدة إلى الدولة ألا

والتي جرى الحديث عنها في  ،الكائنة بعهدة األشخاص ورابعا غابات القرى ،المخصصة للقرى

الحديث عن الثالث االول وهي غابـات الميـرو    فيتناول ،قانون األراضي فيها في هذه النظام

ة إلى خزنـة  دائعأحراش الميري ال )18-2(وقد عالجت المواد ،4واالوقاف والمخصصة للقرى

                                                           

  ).2(مادة. 68ص، 1ج، الدستور 1
  .69-68ص، 1ج، الدستور 2
  .328ص، ملكية، أبو بكر 3
  ).1(مادة ، نظام األحراش 4
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بغرض سد الحاجة  ،لالنتفاع من هذه الغابات شخاص في القرى والقصباتالدولة حيث أباحت لأل

ن أاما إذا قام باستغالل هذه األحراش بالتجارة والبيع فيجـب   ،ًاالساسية لمتطلبات حياته مجانا

ولقطع الطريق عن المـواطنين مـن اإلسـتخدام العشـوائي      ،1هذا اإلستعماللل دبالثمن يدفع 

حيث كان يجري عملية ختم االشجار التي سيسمح بقطعها  فقد حدد النظام كيفية القطع ،شلألحرا

كما و ،3مور للحرش بحيث تتم عملية القطع تحت إشرافهأكما تم تعيين م، و2بواسطة آلة خاصة

أن يتم أخذ  يجبو ،شجارألحسب طبيعة هذه ا 4نواع األشجارأتم تنظيم موعد قطع كل نوع من 

  .5بدل النقدي لهاإلذن قبل المباشرة بقطع األشجار بغرض التجارة وتحديد ال

بل عملت علـى   ،حراشحراش على اإلستعماالت البشرية لأللم تقف إجراءات نظام األ

 قرية أن يقوم بتزويدعاتق مختار ال بحيث كان يقع على ،رعي الحيوانات في هذه الغاباتتنظيم 

القرية أدخلها إلى األحـراش للرعـي    د اهلييرنواع الحيوانات التي أبعدد و 6مأمور األحراش

والرد على سكان القرية بنوع وعدد الحيوانات  ،حراش بدراسة هذا الطلبمور األأبحيث يقوم م

 ،7والمدة الزمنية المسموح فيها الرعي في هـذه االحـراش   ،المسموح لها الدخول إلى األحراش

مساحة المحددة دى هذه الحيوانات بالغابة حتى ال تتجاوز اليعين أحد األشخاص لوكذلك يجب أن 

أو الحجارة والمعادن والورق األخضر واليابس قبل  ،اليجوز لسكان القرى إخراج الترابو ،8لها

من  )20(و  )19(حثت المادتان وكما  ،9قبل الحصول على إذن مسبق من قبل مأمور االحراش

 )26-21(أمـا المـواد    ،10نظام األحراش منافع األحراش على مصالح األوقاف المدمرة عليها

يـة  ي جرى تحديد مساحة لكـل قر فتناولت كيفية التصرف واإلنتفاع في مناطق اإلحتطاب والت
                                                           

 ).5(مادة ، نظام األحراش 1
 ).6(مادة ، األحراش نظام 2
 ).7(مادة ، األحراش نظام 3
  ).8(مادة ، األحراش نظام 4
  ).9(مادة ، األحراش نظام 5
  ).13(مادة ، األحراش، نظام 6
 ).14(مادة ، األحراش نظام 7
 ).16-15(مادة ، األحراش نظام 8
  ).18(مادة ، األحراش نظام 9

 ).20-19(مادة ، األحراش نظام 10
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ـ  ،ية دخولها واإلحتطاب منهاوالتي ال يحق لغير سكان هذه القر ة وكذلك يجب على سكان القري

كذلك عالجت  1تجارةلللسد حاجات السكان وليس  ؛طاب لهمالدفاع عن األماكن المخصصة لإلحت

واألوقاف  ،شاألحرادي على تعوتغريم الم ،أحكام المخالفات والتعديات)52-27(عالجت المواد 

 .2بغرامات باهظة

   

                                                           

  ).26-20(مادة ، األحراش نظام 1
  ).52-27(مادة ، نظام األحراش 2
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  الفصل الثالث

  أقسام األراضي
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  الفصل الثالث

  أقسام األراضي

وذلك حسب انسجامها مع تقسـيمات   ،يعالج هذا الفصل تقسيمات األراضي بقضاء جنين

 ،األراضـي المملوكـة   :فقد تمت معالجته في خمسة محاور وهي ،وعمال بذلك قانون األراضي

وفي سبيل التعرف على حقيقتهـا ميـدانيا يمكـن     ،والموات ،والمتروكة ،والموقوفة ،واألميرية

  :عرضها على النحو التالي

  األراضي المملوكة. 1

وهي األراضي التي يجرى التصرف بمنافعها ورقبتها تصرف المالك شأنها في ذلـك  

واإليصـاء بهـا    3ووقفهـا  2ورهنها1وبموجب ذلك يحق له بيعها ووهبها ،شأن األموال المنقولة

 ،5وتتركز هذه األراضي ضمن حدود المدن والقري والبـوادي  ،4والبناء والهدم والزرع والقلع

وال  ،وتنتقل بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين ،6وال يجوز ألحد أن يتصرف بها دون إذن صاحبها

ومـن   ،ا ألحدولم يبق من ورثته أحد ولو بعيدا،ولم يوص به ،تعود الى بيت المال إال إذا مات

 لىإوتعود ملكيتهم  ،شجار متنوعة، والمغرسات بأوالقبلي ،الشمالي البستانين :االمثلة على ذالك

بموجـب   ،7وحسن اوالد عبد الخالق المنصور في جنين ،ومحمود ،واحمد ،وعبد الجبار ،سعيد

  :وقد قسمت األراضي المملوكة إلى أربعة أنواع ،من قانون األراضي) 2(المادة 

                                                           

 19ص، 12نابلس 1

  97ص، 12نابلس2 
  44-43ص، 27 نابلس 3
  8ص، احكام، ألمر 4
يوقلمـة  . ط.د. 145 -1ص، اليـامون  يوقلمـة . ط.د. 195-1ص، جنـين  يوقلمة. ط.د. 17-14ص، مج، الدستور 5

  55-1ص، الحميدية
  34ص، ملكية، الحزماوي. 8ص، 2ج، أحكام، ألمر). 2(مادة، قانون األراضي 6
  1ص، 45يوقلمة قري مختلفة . ط.د 7
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وهـي   1أو الموضع الذي ال بناء فيه ،وتعني الساحة ،وهي جمع عرصه: أراضي العرصات -أ

 ،والملحقة بالمباني بصرف النظر عن مسـاحتها  ،2األراضي الواقعة داخل حدود المدن والقرى

لما تتمتع بـه   ًفال بد وأن تكون في نطاقات محددة نظرا ،ومهما بلغت مساحة الساحات الداخلية

 ،و دور العبـادة  ،المدينة اإلسالمية من خصوصية اقتصادية واجتماعية تتمحور حول األسواق

، وتكون فيهـا  3والتي تدفع البيوت نحو الداخل ،والحاجات األمنية الملحة للريف ،ودار الحكومة

مثـل  و ،ونةوالمؤ ،حفر بئر،وأماكن تخزين الحطب :المرافق الالزمة لسد احتياجات السكن مثل

وغير ذلك من األشجار المثمرة التي تكون محاطة بجـدران   ،والبساتين ،والتين ،كروم الزيتون

وهذه التتمة  ،والتي التتجاوز مساحتها نصف دونم ،والتي تعتبر تتمة للسكن التابعة لها ،4حجرية

ن والمتصرفين باألراضي األميرية يلجـؤ لذا كان بعض  ،5و خراجأ ،التتمة ال يدفع عنها عشر

 ،6تهربا من دفع العشر والخـراج  ؛إلى ضم مساحات من األراضي الى هذا النوع من األراضي

ويتصـرفون  شخاص تصبح ملكا لهم ألوكذلك األراضي التي يهبها صاحب السلطة هبة خاصة 

أما األراضي األميرية التي تنشأ عليها  ،7أو أن يورثها بعد وفاته ،ون من بيع ورهنبها كما يشاؤ

ن االحكام أأو تشاد عليها المدن والقرى،فتبقى رقبتها لبيت المال،بالرغم من ،كنعليها محالت للس

قام عليها البناء بحكم الملك وهناك العديد من القرى يالعثمانية السابقة،كانت تعتبر األراضي التي 

لـى  إلخراب كانت تتحول أن ارض إ، وكذلك ف8تم بناءها في منطقة الدراسة مثل قرية الحميدية

وقدرتهم  ،بسبب زيادة عدد السكان؛ نها في حالة نمو مستمرالتالي فإحيائها وبإراضي ملك عند أ

  .رضألستغالل اا على

                                                           

  341ص، ملكية، أبو بكر 1
  )2(مادة، قانون األراضي 2
  م21/2/2013 عرابةجولة ميدانية في قرية .123، 116ص ، يعبديوقلمة . ط.د. 13ص ، قباطيةيوقلمة . ط.د 3
   34ص، ملكية، الحزماوي، 9ص، أحكام، ألمر 4
، مسليةيوقلمة . ط.د 85-1ص، عجهيوقلمة . ط.د 72-1ص، الحارثية السيلةيوقلمة . ط.د). 2(مادة، قانون األراضي 5

   67-1ص
   12-8ص، احكام، ألمر 6
   343-342ص، ملكية، أبو بكر 7
   55-1ص، الحميديةيوقلمة . ط.د 8
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وردت سجالت محكمة جنين الشرعيةالعديد من الحجج التي عالجت هذا النوع من أوقد 

حيث اشترى الرجل المسلم العثماني رفعتلو محمد أفندي بن علي بن حسـين القـاطن   "رض ألا

ووالدته آمنة بنت  ،بقصبة جنين بماله لنفسه دون مال غيره من بايعه محمود بن أحمد أبو يوسف

 ،صحيحا ًبيعا.. .فباعوه ماهو لهم وتحت تصرفهم ،وزوجته عائشة الصباح ،حسين أبو الروس

وذلك جميع الحاكورة المعروفة بحاكورة أبي سيف الواقعة بجوار قصبة جنين من جهة الشـرق  

 ،وغربا الطريـق  ،دار المشتري ًوشماال ،وشرقا حاكورة المشتري ،المحددة قبلة دار أبو أيوب

والتسليم بـثمن قـدره    ،وقبول التسلم ،صحيحا على اإليجاب ًودار سليمان العواد من جنين بيعا

وقد وردت إشارات كثيرة إلى وجود مثل هذه األراضي في المنطقة  ،1"وألف ومئتين قرشريال 

وحـاكورة   ،2وحاكورة الحاج حسن أفندي العبوشي ،التي تغطيها الدراسة مثل حاكورة صويلحة

  .3العين

 ،من أجل حماية األراضي من سـوء االسـتغالل   ؛كما حدد القانون مساحة نصف دونم

وخوفا من تناثر البيوت وتباعدها حتى  ،وخاصة الميرية الزراعية ،دولةرض الأوعدم المساس ب

وكذلك لضيق مساحة أعلـى الجبـال    ،ختراق للصوص والحيوانات المفترسةإلال تصبح سهلة ا

بتعاد عن خطر إلنظرا لسهولة الدفاع عنها وا ؛والهضاب التي كانت تتركز عليها المدن والقرى

والحفـاظ علـى األراضـي الزراعيـة      ،واألوحال والسيولالفيضانات واألمطار في األودية 

والتناحر بين العائالت وطبيعة البنـاء فـي    ،الخصبة،هذا باإلضافة الى اإلعتبارات االجتماعية

هذا عدا دور البلديات التي كانت تهدف إلى اإلفادة من كل مساحة سواء كانت كبيـرة أو   ،المدن

يد مساحة نصف دونم المتيازات صحية من أجـل  صغيرة من أجل أغراض البناء،كما جاء تحد

والسماح ألشعة الشمس من الدخول الى البيوت واألزقة والشوارع كي ال تصبح هـذه   ،التهوية

  .4األماكن وكرا لألمراض

                                                           

   22ص، 3جنين 1
   30ص، 16جنين 2
   115ص، 18 جنين 3
   342ص، ملكية، أبو بكر 4
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عن طريق فرزها  ًوامتلكت تملكا صحيحا ،األراضي األميرية التي تحولت إلى ملك خاص -ب

كـالبيع والشـراء    ،2نواع وجوه الملكيةأعلى أن يصير التصرف بها ب 1من أراضي بيت المال

وتحقق  4بناء على المصوغ الشرعي ،3والرهن والزرع والقلع والبناء والهدم والتوريث والوقف

ميرية الكائنـة خـارج المـدن    ألويكون هذا النوع عادة من األراضي ا ،النفع والمصلحة العامة

نه هو المؤتمن على أن السلطان يمتلك جميع أراضي الدولة أل ومن المعلوم ،5والقرى والقصبات

 ،والسلطان هو الذي ملك الناس أراضي الملك التي أقيمت عليها المدن والقـرى  ،أموال الخزينة

السبع عام  ما فيه مصلحة الدولة كما فعل في إعمار مدينة بئرل ؛وبمقدوره أن يقيم مدينة أو قرية

والقرية فإن األرض ترجع الـى مـا   أوحال خربت المدينة  1899،م وتشكيل قضائها عام1906

  .6كانت عليه أرض خزينة وليست ملك

وهي األراضي التي وزعت على الفاتحين وعلى خالفهم منـذ الفـتح    :األراضي العشرية -جـ

وهي بمنزلة  ،7باإلضافة إلى األراضي التي بقيت بأيدي أصحابها األصليين المسلمين ،اإلسالمي

 ،اإلسالم أو القتل إلشبه الجزيرة العربية بصفة عامة التي ال تقبل من أهلها من العرب اراضي أ

ولكـن   ،وليس لبيت المال فيها غير العشـر  ،وبالتالي ال خراج فيها وال جزية على رقاب أهلها

وهذا ما الحظناه مـن خـالل    ،8أرض بالد الشام كلها خراجية وفق اجراءات عمر بن الخطاب

إذا ال توجد إشارة تـدل علـى   ،دراستنا لسجالت المحاكم الشرعية كل من قضائي نابلس وجنين

أما سبب ذكر الضـرائب   ،ومنطقة الدراسة خاصة ،وجود مثل هذه األراضي في فلسطين عامة

التيمرجي في  ويدلك على ذلك حصول ،باألعشار إنما هو تعبير لفظي للداللة على الخراج بشقيه

  .9عهد اإلقطاع على خمس اإلنتاج

                                                           

   )2(مادة، قانون األراضي 1
   35ص، ملكية، الحزماوي 2
  177ص، 1ج، القسم العام، الموسوعة الفلسطينية. 344ص، ملكية، أبو بكر 3
   10ص، 1ج، أحكام، ألمر 4
   15ص، أحكام، حيدر 5
   5-1ص، مغارةإيوقلمة .ط.د. 25-1ص، نخيلإيوقلمة  .ط.د 6
   81ص، ملكية، صابر. 11ص، أحكام، المر). 2(المادة، قانون األراضي 7
   35ص، ملكية، الحزماوي. 5ص، أحكام، حيدر. 40ص، الخراج، أبو يوسف 8
   345ص، ملكية، أبو بكر.28ص، ب13نابلس 9
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وهي األراضي التي بقيت بأيدي المتصرفين األصليين من غير المسلمين  :األراضي الخراجية-د

و صلحا ويجبى خراجها مقاسمة أ ،ن يدفعوا عنها الخراج،سواء فتحت هذه األراضي عنوةأعلى 

ي من منتوجات األرض بنسبة تتراوح بين فخراج المقاسمة هو الذي يستوف، )المقطوع(أو وظيفة 

ويؤخذ هذا الخراج كلما زرعـت األرض،وإن   ،الخمس والنصف حسب جودة األرض ونوعيتها

أما خـراج   ،1فال يجب الخراج ،ل بآفةيل ولو هلكت المحاصيألنه يتعلق بالمحاص ،تكرر الزرع

  .2تزرعم لم أالوظيفة هو بدل نقدي يؤخذ على األرض بصورة مقطوعة زرعت 

دلة على وجود مثل هذا النوع من األراضي في زودتنا سجالت المحاكم الشرعية بأ وقد

سرافيل امحسان على الخواجا إبـراهيم  إإدعى الخواجا أسعد" فعلى سبيل المثال ،منطقة الدراسة

وقال في تقرير دعواه عليه أن المدعى عليه التزام من وكيل بيت  ،القبطي الحاضر معه بالمجلس

المال أراضي سباهية سولم والناعورة وطمرة وكفره وشطة واندورة وقومية والطيبـة بمبلـغ   

وأقر الملتزم أن للمـدعي   ،وقد كفل المدعى أسعد المدعى عليه إبراهيم بذلك ،ثالثين ألف قرش

ومـن   ،ًومن القمح ستين كـيال  ،ة قرشقرش وخمسمائ ، وقد ربحت تسعة آالفثلث ربح ذلك

ومن الكرسنة أربعة  ،ًومن السمسم عشرين كيال ،ًومن الشعير أربعين كيال ،ًالذرة سبعين كيال

ويريد المدعي من المدعى عليه ثلث ما خصه من  ،وإن إبراهيم وضع يده على ذلك كله ،أكيال

عن ذلك فأجاب باإلنكار فقال النزاع والخصام فسئل المدعى عليه سؤال  ،الربح بالوجه الشرعي

ومنطقة الدراسة خاصـة   ،نالحظ أن معظم أراضي فلسطين عامة مما سبق 3" الخ...فيما بينهما

  .4كانت من هذا النوع من األراضي

ومنهـا   ،دفاتر الطـابو  هراضي الملك في القضاء ما زودتنا بأومن الشواهد الدالة على 

والساحات الملحقـة   ،راضي المسقفاتأن بينا لنا وبشكل مفصل الذلادفتري يوقلمة يعبد وقباطية 
                                                           

   81ص، نظام، صابر، 11ص، أحكام، المر). 2(مادة، قانون األراضي 1
   36-35ص، ملكية، الحزماوي. 345ص، ملكية، أبوبكر. 53ص، فلسطين، النحال 2
   219ص، أ13، نابلس 3
، 18جنـين ، 7ص، 15جنين، 61ص، 14جنين، 26ص، 5جنين، 44-30ص، 4جنين، 22ص، 3جنين، 26ص، جنين 4

، 16جنـين ، 29، 17، 15ص، 15جنـين ، 152ص، 4جنـين ، ص، ب2جنين، 12ص، أ2جنين 19جنين، 25-20ص
. ط.د. 9، 4، 2ص، 69 ضـبط . ط.د. 79، 78، 45ص، 6ضـبط .ط.د327ص، 16نابلس، 93ص، 17جنين، 323ص

 جنـين .370ص، 9نـابلس  .6، 5ص، 104 ضبط.ط.د. 59. ط.د. 5، 16، 37ص، 72 ضبط. ط.د. 86ص، 70 ضبط
 3ص، 2ج، أحكام، المر..14ص، 17
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راضـي  ألراضي الملك التي تقام عليها هذة المسقفات علـى حسـاب ا  أودورها في توسع  ،بها

  )4(و )3( يوهو ماتظهره بيانات الجدولين رقم ،ميريةألا

  1المسقفات في قرية يعبد) 7(جدول 

  مالحظات  العدد  المسقفات  الرقم

  في الحارة القبلية) 30(في الحارة الشمالية و) 60(  90  2االوظ  1

  متوزعة في القرية  50  الحواكير  2

  معظمها في الجهة الشمالية  10  3الساحات   3

  معدة للسكن وإيواء للحيوانات  8  الكهوف  4

  معظمها في الجهة الجنوبية  30  4العقود   5

  في الحارة القبلية) 3(في الحارة لشمالية و) 55(  5  5برباب خانة  6

  في الحارة القبلية)6(في الحارة لشمالية و) 5(  11  6فرانألا  7

  في الحارة الشمالية  5  7وظ الخرابألا  8

  مثل خان سيس عصفور وخان سيس صالح  10  8سيس خانة  9

  في الحارة لشمالية  8  9برباب باغنمانة  10

11  
ابكراوظة مشتمل على 

  10برباب خانة
10  

  في الحارة لشمالية

  في الحارة لشمالية والقبلية  10  11وظةأابكر باب   12

  في الحارة القبلية  1  12خان لص  13

  متوزعة في القرية  10  بيادر  14

                                                           

 127-116ص، يعبديوقلمة  .ط.د 1
 74ص، معجم، التوينجي.البيت الكون من غرفة واحدة:األوظة 2
 310ص، شمش الدين، نجم.هي عبارة عن مساحة مكشوفة غير مبنية تكون بين دور الحي:الساحة 3
   384ص، معجم، نجم. هو البناء المقوس المعقود الذي لة عقودة عطفت كاألبواب:العقد 4
 لم أعثر لها على ترجمة: برباب خانة 5
 األفران لم أعثر لها على ترجمة 6
 لم أعثر لها على ترجمة: األوظ الخراب 7
 لم أعثر لها على ترجمة: سيس خانة 8
  لم أعثر لها على ترجمة: برباب باغنمانة 9

 لم أعثر لها على ترجمة: أبكر اوظة مشتمل على برباب خانة 10
  لم عثر لها على ترجمة: ظةأبكر باب او 11
  لم أعثر لها على ترجمة: خان لص 12
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  1المسقفات في قرية قباطية) 8(جدول 

  مالحظات  العدد  المسقفات  الرقم

  متساويموزعة في جميع حارات القرية بشكل   270  وظألا  1

  موزعة في جميع حارات القرية بشكل متساوي  156  برباب خانة  2
  موزعة في جميع حارات القرية بشكل متساوي  86  برباب باغنمانة  3

4  
بكراوظة مشتمل أ

  على برباب خانة
17  

  موزعة في جميع حارات القرية بشكل متساوي

  موزعة في جميع حارات القرية بشكل متساوي  85  فراناأل  5

  13  بكر باب اوظةأ  6
منها في الحرارة الشمالية وواحدة فـي الحـارة   ) 10(

القبلية وواحدة في الحارة الشرقية وواحدة فـي الحـرة   
  الغرية

  في وسط الحارات وامام المساجد  7  الساحات  7
  موزعة في القرية  10  بيادر  8
  -  4  2حمانلق  9

 ،راضي الملـك أهذة المسقفات والساحات تعتبر ضمن  أن من الجدولين السابقين الحظنا

ميريـة الـى   ألراضـي ا ألتالي تحول االوب ،زيادة عدد السكان وهي تتوسع بشكل مستمر بسبب

  .وما يتبعها من ساحات ،وحظائر الحيوانات ،راضي ملك معدة للسكن و بناء البيوت والمساكنأ

  3األراضي األميرية .2

 ،5وتعد من أكثر أقسام األراضي شيوعا ،4إلى بيت المالهي األراضي التي تعود رقبتها 

أو  ،وال يجـوز اسـتغاللها إال بموافقـة الدولـة     ،وتعتبر جميع هذه األراضي للدولة ،5شيوعا

ومنطقة الدراسة خاصة األراضي الزراعية،فضال عن  ،وقد شملت في فلسطين عامة ،مأمورها

                                                           

   26-1ص، قباطيةيوقلمة  .ط.د 1
 .لم أعثر لها على ترجمة: حمانلق 2
لى بيت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي وضع يده عليها باسم األمة األسالمية واحال رقبتها إسميت بذلك نسبة  3

  57-28، الخراج، أبويوسف. المال وفرض عليها الخراج
   93ص، 15نابلس، 28ص، 2 جنين 4
   10ص، تاريخ، لوتسكي 5
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حق التصرف بهـذه األراضـي   أما  ،1راضي المراعي واألحراش والمحاطب ومحالت الحقولأ

وعنـد   ،من أجل زراعة هـذه األراضـي   ؛فكان يمنحه أصحاب الزعامة والتيمارجية للفالحين

وفي عام  ،لغائه أصبح حق التصرف يصدر من قبل الملتزمين والمحصلينإتراجع هذا النظام و

حـق   وأصبح ،م صدر قانون األراضي العثماني الذي ألغى اإلجراءات السابقة1858/هـ1275

وأصبح المتصرف يحصل على سند طابو  2راضي في الدولةألالتصرف يصدر من قبل مأمور ا

في المقابل كان المتصرف يدفع مبلغا من المال مقابل حصوله علـى هـذا   و ،من التزوير ًخوفا

أي أن الدولة أصبحت الجهـة الوحيـدة المخولـة     ،3)ببدل المثل(السند المعروف بالبدل المعجل

ويشرف على إدارتهـا   ،4فتبيع منها ما تريد بموجب سند طابو ،بتحديد التصرف بهذه األراضي

التي  "األراضي الخراجية" اعتبر أمين أبو بكر هذه األراضي بـو ،5أو من ينوب عنه ،السلطان

والزعماء الملتزمين في الفترة السـابقة   ،جيةوتتجاذبها أيدي التيمار ،كانت تحكمها نظم اإلقطاع

  6"م1858/هـ1274عام إلعالن قانون األراضي 

راضـي المضـبوطة لجهـة    ألميرية هـي ا ألراضي األن اأوبات واضحا لدى السكان 

ن يصدر من جانب الميري بعد دفع مبلغ من المال يقال له أن التصرف بها ال بد وأو ،7الميري

ـ 1274راضي عام ألبعد صدور قانون ان أوالمالحظ  8)مال ميري( م تـم تسـجيل   1858/هـ

  .9ويزرعونها ويدفعون ضريبتها ،سماء المتصرفين بها الذين كانوا يتصرفون فيهاأمنافعها على 

                                                           

. 45ص، سولميوقلمة .ط.د. 5ص، عانينيوقلمة .ط.د. 310ص، 5، جنين. 62-59ص، 20 نابلس. 97ص، 2 جنين 1
يوقلمة .ط.د. 32ص، رابايوقلمة .ط.د. 47ص، برقينيوقلمة .ط.د. 37ص، قاد بيتيوقلمة .ط.د .2ص، عابايوقلمة .ط.د

  .25ص، الزاويةيوقلمة .ط.د. 68ص، كفراعييوقلمة .ط.د. 87ص، عجه
   36ص، ملكية، الحزماوي. 386ص، ملكية، أبو بكر). 3(المادة، قانون األراضي 2
   75ص، ارض، بحيري. 43ص، أحكام، حيدر 3
   81ص، نظام:موسى. 13-12ص، 1ج، أحكام، المر 4
   43-32ص، األحكام، حيدر. 5ص، 1ج، أحكام، المر. 20-19ص، أ13 نابلس 5
   287ص، ملكية، أبو بكر. 359ص، نظرة، سعيدوني 6
   37-36ص، ملكية، الحزماوي.388ص، ملكية، أبو بكر.62-60ص، 2نابلس 7
   57-52ص، ملكية، حيدر. 15-12ص، 1ج، أحكام، المر 8
   135ص، حقوق، سفاريني. 20-15ص، جنينيوقلمة .ط.د 9
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فقد كان يخضـع لطبيعـة الموقـع     ،راضي الميريشيوع الملكية الكبيرة بأل نسبةالما بأ

جتماعي الـذي كانـت تعيشـه منطقـة     ونوعية المناخ،فضال عن تحكم الوضع اإل ،الجغرافي

في هذه المنطقة حيـث يسـود    ًواسعا ًالدراسة،فالموقع الجغرافي الذي جعل من الميري قطاعا

أي الخاليـة مـن   ) التـرال (واألرض السـليخ ، أ1اإلقتصاد الزراعي سـواء زراعـة الحقـول   

التي وكلت مـن   وهذا ما الحظناه من خالل الحجة ،"المعدة للزراعة الشتوية والصيفية"األشجار

عائشة بنت الشيخ عثمان بن الشيخ اسماعيل أبونارإلى أمين أفندي بن الحاج محمد "ة أخاللها المر

وكذلك تركة المرحومة  ،2"رض السليخ في عرابةأراضي هي ألوهذه ا ،أفندي وكالة مطلقة عامة

وجميع أرض  ،صلوح بنت مسعود بن محمود حيث تركت أرض المدارس األميرية"المرحومة 

  3 "الفوارة الملسا األميرية في قرية جبع ذراعإ

والمكسـوة بالغابـات الطبيعيـة     ،4وكذلك المعدة لزراعة األشجار والكروم والبسـاتين 

والملكيات المرتبطة بتخوم  ،5واألحراش ومقالع الحجارة وجسور العبور القائمة على نهر األردن

وخاصـة   ،قليم السـهول إواألقاليم ذات الطبيعة الصعبة على نظيرتها الممتدة في  ،بتخوم المدن

المساحة الشاسعة حيث تركز معظم األراضي التي يملكها أهالي جنين في هذا  ن عامر ذومرج ب

المرج ذات األرض األميرية،مع التمييز بين هذه األراضي واألراضي األميرية الموجودة داخل 

  .6مدينة جنين

األحراش فقد امتدت على شكل قوس تحيط بسهل مرج ابن عامر من الجهة الشمالية  ماأ

والعرقة وكفيـرت ويعبـد   )الهاشمية(وكذلك الجهة الجنوبية الغربية الممتدة فوق البارد  ،الغربية

راضي األميرية في الجبال والهضاب مـن  ألساعد على تقليص مساحة ا مما ،والسيلة الحارثية

واالعتماد فـي المعيشـة علـى تربيـة      ،وتباين األحوال المناخية ،السفحبسبب وعورة  ؛جهة

                                                           

   )3(مادة، األراضيقانون  1
   .21ص، 12جنين. 738-737ص، 17نابلس. 97ص، أ13نابلس .310ص، 5جنين 2
   65ص، 20جنين 3
   176ص، 18جنين. 88-80ص، 18جنين. 7ص، 7جنين 4
   28ص، 26نابلس. 7ص، 7جنين. 183-182ص، 12نابلس 5
   177ص، 17جنين. 12ص، 5جنين. 28ص، 2جنين 6
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وسيادة الملكية الفردية عن نظيرتها في السهول ، 1الحيوانات على حساب الزراعة من جهة ثانية

حيث يندر وجود ملكيات واسعة في منطقة الجبال باستثناء الملكية التـي   ،ذات الملكية الواسعة

  .2ي هذه المنطقةكونها آل عبد الهادي ف

كما أن الظروف اإلجتماعية من جهة أخرى جعلت اقطاعـات الميـري تتطلـب مـن     

 ،ن يفرضوا سلطتهم عليهـا أل ؛دارية مميزة تؤهلهمإووضعية  ،جتماعية خاصةإمستغليها مكانة 

قطاعات واسعة تضم العديد من الفرسـان  إال بتكوين إتى لهم ، وهذا ال يتأويمارسوا نفوذهم فيها

 ،وصد تعدياتها المتكررة ،حتى يتمكنوامن الوقوف في وجه تنقالت العشائر البدوية ؛والموظفين

جتماعي هو الذي يفسر لنا امتالك السلطان عبد الحميد لتلك العقارات الشاسـعة  إلوهذا الوضع ا

قطاعـات  إأما ، 3في منطقة الدراسة ،وملكية آل عبد الهادي وآل جرار ،الواقعة في غور بيسان

فكانت في الغالب مخصصة في زراعة الزيتون فـي منطقـة    ،لميري التي انتشرت في الجبالا

راضـي سـواء   ألراضي منطقة الدراسة كانت من هذا النوع من اأنالحظ معظم  ًذاإ ،4الدراسة

ن هذه األراضي كانت معرضـة للزيـادة فـي    ، علما بأفي الجبال أو التي انتشرت في السهول

أو  ،أميريـة  ، وتحويلها إلـى أراض و إعمار أرض المواتأ ،والتمساحتها عن طريق المحل

  .5راضيوالقرى على حساب هذا النوع من األتناقصها نتيجة لتمدد المدن 

وقد أفردت اللجنة القانونية الباب األول من قانون األراضي لبيـان أحكـام األراضـي    

  :أحكامها،وهياألميرية،وقسمته إلى أربعة فصول عالج كل فصل منها جانبا من 

  التصرف -أ

الحا أن يكون لصـاحب  طواص ،6التصرف لغة يعني تحويل الشيء من حالة إلى أخرى

وفي األميرية أو المـوات   ،ففي أراضي الملك له حق الرقبة ،7األرض حق اإلنتفاع واالستعمال
                                                           

   393ص، ملكية، أبو بكر 1
   395ص، ملكية، أبو بكر. 136ص، تحوالت، شولش. 26-7ص، 10نابلس. 317-312ص، 9نابلس 2
   395ص، ملكية، أبو بكر. 24-11ص، 10نابلس. 316-312ص، 9نابلس 3
   364ص، نظرة، سعدوني. 88-80ص، 18جنين. 1ص، 7جنين 4
   73ص، 4جنين 5
   396ص، ملكية، أبو بكر. صرفمادة ، بن منظورإ 6
  36ص، ملكية، الحزماوي. 53-52ص، أحكام، حيدر. 90-89ص، 2ج، أحكام، المر 7
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 ،بةوال يمس الرق ،والتصرف يمس المنفعة ،فاألمر هو على أساس المنفعة فقط ،التي استصلحت

وال يجوز للمنتفع أن يمس حقوق الرقبـة   ،فإن التصرف في المنفعة مشروط ،ومن هذا المنطلق

  1أو من ينوب عنه ،أو يتخذها مدفنا ألسرته إال بموافقة السلطان ،كأن يوقف األرض

ومـا عليـه    ،الوارد في قانون األراضي للمستأجر ماله) 28(ولهذه الغاية بين أحكام ال

وأوضح قـانون األراضـي كيفيـة     ،2لتكفل حقوق بيت المال والمستأجر وحمايته من التعديات

ها إلـى  أو القصبة وتفويض ،حيث منع إحالة كامل األراضي في القرية،التصرف بهذه األراضي

بل تحال األراضي لكـل شـخص مـن    ،أو اثنين منها ،هيئة جماعية دفعة واحدة أو إلى شخص

وتعطى سندات طابو لكل شخص منهم مبينا فيهـا كيفيـة التصـرف بهـذه      ،ى حدهاألهالي عل

  ،3األراضي

 ،زراعـة القمـح   :مثـل  وبقي حق التصرف باألراضي األميرية مشروطا بزراعتهـا 

 تحـدد و ،4من قانون األراضـي ) 9(كما حددته المادة  ،والحقليات ،واألرز ،والذرة ،والشعير

ولم يمض عليها  ،حالة زراعتها باألشجار دون إذن من مأمور وفي ،5االستفادة من منابت الربيع

وتكون ملك  ،أما إذا مضى أكثر من ثالث سنوات يؤخذ منها بدل نقدي ،عليها ثالث سنوات تقلع

يسقط حقـه فـي   ،سنوات متتالية دون عذر مقبول فإهمال المتصرف لزراعتها ثالث 6لصاحبها

وإن بقي هذا الشرف أيضا نظريا حيث لم نعثر على أي إشارة في  ،7التصرف في هذه األرض

ن الدولة أسقطت حق التصرف من باب أسجالت المحاكم الشرعية في منطقة الدراسة تشير إلى 

هذا المبدأ كما وضع قانون األراضي نصوصا تضمن عدم التصرف باألراضي األميرية سـواء  

سطبالت ومأوى البقر قبـل  إلن وانام والمتابن والمخازوحظائر األغ ،أو بناء الطواحين ،8بالبناء
                                                           

   36ص، ملكية، الحزماوي. 397ص، ملكية، أبو بكر 1
   397ص، ملكية، أبو بكر). 28(مادة، قانون األراضي 2
   397ص، ملكية، أبو بكر. 81ص، نظام، موسى. 25-1ص، سولمدفتر بوقلمة  3
   32-31ص، 7جنين 4
   )10(مادة، قانون األراضي 5
   53ص، 1ج، أحكام، المر). 71(المادة ، قانون األراضي 6
   )31(المادة، قانون األراضي 7
   )32(المادة ، قانون األراضي 8
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المتصرف وغيـره   )33(كما منعت المادة ،1الحصول على إذن مسبق من قبل مأمور األراضي

ن ألاألراضي الزراعيـة  على جل المحافظة أمن  من دفن أي ميت في األرض المتصرف بها،

وغيـر صـالحة    ،عامةرض تصبح هذه األرض ضمن األرض الأفي حالة دفن الميت في أي 

وهذا ما يتعارض مع هدف الدولة التي تعمل دائما علـى الحفـاظ علـى األراضـي      ،للزراعة

  .الزراعية

وبموجب ما جاء في نصوص قانون التصرف باألراضي األميرية حيث وردت العديـد  

من الحجج التي تثبت أن األراضي األميرية كانت تنتقل من األشخاص إلى الورثة بعـد وفـاة   

شخص هذا ما الحظناه من خالل الدعوة التي أقامها محمد أفندي الصباح من ميثلـون علـى   ال

وإن من ملـك المتـوفي قطعـة    "محمود الصالح الوصي على أيتام أخيه محمد الصالح المتوفى 

الزيتون المعروفة بأرض زيتون الثروة الغريبة وقطعة زيتون الثروة الشرقية حيث قام المرعى 

  .2"محمد الصالح وطالب عمها الوصي عليها بقسمة حصتها من ورثة أبيها بالزواج من بنت

كما كفلت أحكام التصرف للمتصرف بالتنازل عن حقه بالتصرف بـاألرض األميريـة   

أن صالح بن حسن بن "لشخص آخر عن طريق البيع هذا ما الحظناه من خالل الحجة التي تبين 

لل أرضا وشجرا إلى محمد أفندي بـن حسـين   قيراط من قطعة المه)16(بدر من كفر قود باع

حيث ادعت المرأة نصرة بنت أحمد "ائي أو في البيع الوف 3"قرش)7000(العبداهللا العبد الهادي ب

أحمد العبداهللا من صانور على زوجها من قرية جبع عبد اهللا بن عبد اهللا الشقرة بأنه باعها نصف 

وإن زوجها عبد اهللا بن عبـد   ،قرش)753(والمعروفة برأس ليمون ب ،األرض الكائنة في جبع

  .4"رجاع المبلغ أو تثبيت هذا البيعوأنها تريد إ ،اهللا الشقرة توفي وأنه ترك ما يورث عنه

                                                           

   )33(المادة ، قانون األراضي 1
، 7جنين. 9ص، 5جنين. 32-25ص، 52جنين. 87-81ص، أ2جنين. 81، 24، 19ص، 1جنين. 53-52ص، 4جنين 2

   59-40ص، 16نابلس. 72ص، 17جنين. 158ص، 14جنين. 4-2ص، 11جنين. 1ص
. 36ص، 19جنـين . 25ص، 14جنـين . 12، 7ص، 9جنـين . 22ص، 3جنين. 28ص، ب2جنين. 31ص، 14جنين 3

   62-59ص، 20نابلس
، 17جنـين . 16ص، 6جنين. 152ص، 4جنين. 9ص، ب2جنين. 4ص، أ2جنين. 112ص، 1جنين. 149ص، 4جنين 4

   327ص، 16نابلس. 93ص
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على األشخاص المتصرفين باألرض  ًامادة تركت صدى واسع)28(إن أحكام التصرف 

فون يطالبون باسترجاع ممتلكاتهم التي خرجت حيث بات المتصر، )20(األميرية وخاصة المادة 

لتزام نتيجة لتسلط أصـحاب النفـوذ علـى هـذه     إلمن أيديهم إبان عهد اإلقطاع وأثناء نظام ا

والسيطرة عليها أثناء الحروب والصراعات المحلية التي وقعت في فلسـطين ومـا    ،األراضي

إلى ترحيل السكان مـن قـراهم    مما أدى ؛ستعانة بالبدو أثناء هذه الصراعاتالرافق ذلك من ا

حيث ادعى "وخير مثال على هذا ما ذكرته سجالت المحكمة الشرعية في نابلس  ،وترك أرضهم

وآل عبد الهادي كانوا يغصبون السكان في األغوار علـى سـلب    ،أحد األشخاص أن آل جرار

غيـر  كما شجعت وضع اليد على األراضي  ،1"أرضهم ومحصولهم بقوة السيف بغير وجه حق

  .واسعة من األراضي الموات مساحاتالمستغلة و

واستمد أحكام التصرف باألرض األميرية على هذا األسـاس حتـى صـدور قـانون     

الذي وضع قواعد جديـدة للتصـرف    ،م1912/هـ1331التصرف باألموال غير المنقولة عام 

  2باألراضي األميرية بحيث أصبح أكثر مرونة وحيوية

  الفراغ -ب

تـرك   :وفي االصطالح يعنـي  .3ترك األشغال والبقاء بال عمل :اللغة يعنيالفراغ في 

ويحوي الفراغ في ،الشخص حق تصرفه في األراضي األميرية إلى الغير بمقابل أو بدون مقابل

ومن هـذا  ،وفي المسقفات والمستغالت الوقفيـة  ،األراضي الموقوفة التي من قبيل التخصيصات

الفارغ والمفـروغ لـه والمفـروغ وبـدل      :فراغ أربعة وهيالتعريف يظهر أن عناصر عقد ال

  .المفروغ،وهو يقابل في األمالك الصرفة البيع وهو عبارة عن مبادلة

   

                                                           

   736-734ص، 17نابلس 1
   39-38ص، ملكية، الحزماوي. 413ص، ملكية، أبو بكر 2
  ). فراغ(مادة، بن منظورإ 404ص، ملكية، أبو بكر، 1073ص)فراغ(مادة، فاكهة، البستاني 3
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  أنماط الفراغ  -1

وهو الذي يجري بدون قيد أو شرط،أي أنه ال يكون بطريقة الوفاء أو  ،)البات(الفراغ القطعي -أ

العديد من األمثلة على هذا النمط  ، وقد وردالبات أو القطعيويقابله في األمالك البيع  .االستغالل

ـ  حيث باع أحمد بن عبد الغني بن الحاج بن أحمـد  "من الفراغ في منطقة الدراسة  ن الجـرا م

خوتها المسيحيين من الزبابدة أرض خلة أم زيتون وأرض الجورة إصانور إلى خضرة يعقوب و

  .1"ًاقرش)1100(بيعا صحيحا بمبلغ 

وهو أن يفرغ شخص أرضه إلى آخر ببدل معين أو مقابـل الـدين الـذي    :الفراغ بالوفاء -ب

عليه،بشرط أنه إذا رد الفارغ الثمن على المفروغ له او أدى له دينه يـرد إليـه هـذا أرضـه     

لوهاب بن محمد الحاج إبراهيم حيث باع السيد عبد ا"المفروغة ومثال على هذا النمط من الفراغ

ر الشـامي محمـد الطويـل وهـذه األرض أرض البسـتان      قابل الدين للتاجوشي أرضه مالعب

ويظهر هـذا التصـريف أن الفـراغ بالوفـاء      -)7(للمزيد إنظر ملحق رقم - 2"ًاقرش)1624(

كما بينت بعد الحجج ،هوكالرهن من حيث الماهية والحكم يقابله في األمالك الصرفة البيع بالوفاء

وفراغ محدد بمدة زمنية إذ لـم يسـتطع الـدائن     4واستغالل 3أنه كان هناك فراغ وفائي دوري

  .5رجاع الدين خالل المدة المحددة يصبح البيع صحيحا باتاإ

وهو فراغ بالوفاء على شرط أن يؤجر المفروغ إلى الفارغ هذه األرض :الفراغ باإلستغالل -ج

حيـث اشـترى   "البيع  هذا ومن األمثلة على نمط ،ويقابله في األمالك الصرفة البيع باالستغالل

رض أ ًاسـهم 28من أصـل   ًاالحاج قاسم حماد السليمبة من يعقوب أبو عيسى من الجلمة سهم

                                                           

، 18جنين. 7ص، 15جنين. 61ص، 14جنين. 26ص، 5جنين. 44-30ص، 4جنين. 22ص، 3جنين. 26ص، 2جنين 1
   19جنين. 25-20ص

، 17جنـين . 323ص، 16جنـين . 29، 17، 15ص، 15جنـين . 152ص، 4جنين. ص، ب2جنين. 12ص، أ2جنين 2
   327ص، 16نابلس. 93ص

   126ص، 9جنين3 
   35-32ص، 19جنين. 19ص، 14جنين4 
   78ص، 4جنين 5
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 1"على أن تبقى هذه األرض بيد البائع لالنتفاع فيها الستغاللها ًاقرش )2000(الجلمة بثمن قدره 

  .وكذلك المحاجرومواقع حفر التراب ونحوها

   من حيث البدل أنواع الفراغ -2

 )36( أجازته المادة بله الهبة في األمالك الصرفة وقدوهو الفراغ مجانا وتقا :الفراغ بال بدل -أ

وإذا وقع هذا الفراغ وكان صحيحا فال يجوز الرجوع عنه بعد تسجيله في  2من قانون األراضي

كما ال يجوز للفارغ المطالبة ببـدل فيمـا    3من قانون األراضي)39(كما جاء في المادة  ،الطابو

بن أحمد بن إحيث أقرت المرأة زريفة بنت أسعد "ومن األمثلة على هذا النوع من الفراغ  ،4بعد

ها من ورثـة  نها عندما توفي والدها قامت بالتنازل لشقيقها الوحيد عن كل أمالكأسالم الخطيب 

  .5"رجعة فيه وهذا التنازل بات ال) هبة(ي أدون مقابل والدها 

اشترا السيد محمود بن الحاج " :مثال ذلك ،بدل الفراغ وهو الذي يتعين تحديد: الفراغ ببدل -ب

حسن بن حسني المرسل من جنين من خليل بن خليل العيدي من برقين عمارة زيتون البيـادر  

ى صعيد وعل، 6"قرش بيعا وفائيا) 900(وزيتون العالم بثمن قدره  ،المعروف بزيتون ابو خليل

مور ذن وموافقة مـأ إأن يتم الفراغ بنه يجب أراضي على ألمن قانون ا) 36( خر نصت المادةآ

ية عائدة ميرألراضي األن رقبة اأمور الطابو هو إذن مأوسبب اشتراط  ،فال يكون إلوا الطابو،

ذنـه  أن يـتم العقـد بإ  مور الدفتر الخاقاني هو ممثل بيت المال فيجب لبيت المال، ولما كان مأ

  7)راضيألمور امأ(وموافقته 

مـن  ) 47(ظهار حدودها كما نصت المـادة  ن يجري الفراغ باعتبار المساحة بإكما كا

حيث اشترت الحرمة حمدة بنت مهنا المغلي من اهالي طلوزة مـن مشـاريق   "راضي ألقانون ا
                                                           

   12ص، ب2، جنين 1
   36مادة، قانون األراضي 2
   39مادة، قانون األراضي 3
   38مادة، قانون األراضي 4
   82ص، 20جنين. 67ص، 4جنين. 78ص، 3جنين 5
   93ص، 17جنين. 149ص، 4جنين. 9ص، ب2جنين. 14ص، 3جنين 6

   327ص، 16نابلس. 327ص، 16جنين. 17ص، 15جنين). 36(مادة، قانون األراضي7 
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ها ن عرف بها التعريف الشرعي بمالها لنفسها دون مال غيرأالجرار من حامولة الجناجرة بعد 

فباعهـا بيعـا   ....من الرجل العاقل الرشيد جهالن بن حسن القربعة من اهالي القرية المذكورة

قيـراط   ينربعة وعشرأصل أوفائيا جميع الحصة الشائعة وقدرها النصف اثني عشر قيراط من 

رض محمود السـهم  ،من جميع كرم الزيتون الكائن في طلوزة المعروف بكرم اللوز المحدد قبله

ويشهد بـذلك العلـم   ... وارض العيد شماال ارض احمد الحسني وغربا الخراب ،يتونوشرقا ز

  1"ًاقرش) 7400(ـب...والخبر والمحضر من مختاري ومجلس اختياري قرية طلوزه

 ،لتنظيم العالقة بين الشركاء ؛من قانون االراضي) 46(وعلى صعيد آخر جاءت المادة 

ميريـة ال شـفع   ألرض األن اأميرية حيث اكدت هذه المادة على ألراضي األوالمتجاورين في ا

راضـي  ألن يكون المشفوع والمشفوع به ملكـين، بينمـا ا  أن من شروط الشفعة ألوذلك  ،فيها

مما يساعد على وضع حد  ،جرين فيهاإنما هم بحكم المستأو ،ميريه ال تعتبر ملكا للمتصرفينألا

حيـث نصـت    ،رضألبط على الشركاء في امر ال ينضألوهذا ا ،2للخصومات بين المتصرفين

ن يفـرغ  أميريـة  ألرض األفـي ا  3نه ال يجوز للشريكأراضي على ألمن قانون ا )41(المادة 

" ومثـال ذلـك    ،5ن فعل فال يكون الفراغ نافذاإف 4و خليطهأ ،ذن شريكهإخر دون آلى إحصته 

ن موسى قام موسى بن خليل العواد من برقين بأ حيث ادعى ذياب بن العبد الشهبان على الرجل

رض عندما طلـب  ألن والده ذياب شريكه في هذه اأو....بشراء حديقه زيتون الجمال في برقين

  .6"قر حق الشفعةأو ،فاجاز له القاضي ذلك....المدعي حق الشفعه من القاضي

 ،شجارأفيها التي يوجد  أن األرض ميريةألراضي األمن قانون ا) 44( كدت المادةأكما 

ن أبنيـة  ألو اأشجار أل، فلمالك تلك اشخص آخرفرغت لأذا إ ،رضألبنية ملك لغير صاحب اأو

                                                           

   16ص، 6جنين. 112ص، 1جنين). 47(مادة، قانون األراضي 1
   290ص، 14نابلس. 32ص، 19جنين. 14ص، 2جنين. 96ص، 1جنين. 236ص، 17نابلس 2
   405ص، ملكية، أبو بكر). 46(مادة، قانون األراضي 3
   353ص، أحكام، حيدر، هو كل من كان له نصيب في رقبتها أو في حقولها التصرفية: الشريك 4
   353ص، اأحكام، حيدر، فهو الشريك في حقوق األرض كحق الشرب الخاص وحق الطريق الحاصر: الخليط 5
   57ص، 5جنين 6
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وردت السجالت أوقد  ،1من تاريخ تسجيل الفراغ في الطابو يطلبها ببدل المثل خالل عشر سنواة

يوب بن عثمان على كـل  أدعى عثمان بن إحيث "بعض الحجج التي تبين هذا النوع من الفراغ 

حمد بـن  أمنه بنت آوالست  ،سماعيل بن سليمان الحمدإوالد أمن سليمان وعباس وعبد الرحمن 

 ،ن اشجار الزيتون الكائنة في قباطية المعروف بزيتون المهلل هو ملك له، مدعيا بأسليمان الحمد

ـ أجراءات شـكلت عائقـا   إلهذه ا، و2"رض هي ملك للمدعى عليهمألن اأفي حين  ام انتقـال  م

لكن الظروف الطبيعية والبشرية كانت فـي   ،صحاب الزعامات في المدنأراضي للمتنفذين وألا

جراءات بعد ما تخلفه ظروف الطبيعة من دمار وخراب وكوارث إلبعض االحيان تحد من هذه ا

راضيهم وقراهم وبيـع  ألى هجر عهم جبروالحروب مما ي ،وتعديات البدو ،وعازه لدى الفالحين

  وحتى الى عصابات الحركة الصهيونية ،لى المتنفذينإراضي ألرفهم في هذه احق تص

مـا  أ ،4و من مكان الى اخرأ ،3خرآلى إموضع  نتقال يعني تحويل الشئ منإلا: نتقـال إلا -جـ

وعـرف هـذا    ،لى ورثة المتصرفإراضي األميرية من قبل الخزينة ألحالة اإيعني ً اصطالحإ

ولمـا   ،5حق شرعي كاإلرث الذي يجري في األموال المملوكة الحق باالنتقال ألنه ال يستند إلى

وكانت وفاة أحد العاقدين في اإلجارة ،كان المتصرفون في األراضي األميرية بمنزلة المستأجرين

بعد وفـاة   تنحل األرض األميرية حكام الفقهية،فكان يجب أناألتستلزم فسخ عقد اإليجار حسب 

يتعذر على الدولة  ولما كان ،إلى ورثة المتصرفتنتقل  ال نأ 6وتعود إلى بيت المال ،المتصرف

وكانـت إحالتهـا الـى مـن يتعهـدها بالزراعـة        ،لة مباشرةالدولة استغالل األراضي المحلو

، ورثة المتصرفين فيها أولى من غيرهم في هذا الحق وكان،، أوفق للمصلحة العامةواإلستغالل

 ،انتقال أرض من يتوفى من المتصرفين على إعمار األراضـي الزراعيـة   بل الشرع مبدأفقد ق

وفـي عـام    ،7وفي ذلك ازدياد للثروة العامة من جهة وازدياد إليرادات الدولة من جهة أخرى
                                                           

   )44(المادة ، قانون األراضي 1
   136ص، 1 نابلس 2
   مادة نقل، فاكهة، البستاني 3
   مادة نقل، بن منظورإ 4
   405ص، ملكية، أبو بكر. 380ص، أحكام، حيدر 5
   405ص، ملكية، أبو بكر. 53ص، فلسطين، النحال 6
   380ص، ملكية، أبو بكر. 380ص، أحكام، حيدر. 26ص، 2ج، أحكام، المر 7
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-54(م صدر قانون األراضي العثماني حيث تناول حق االنتقال في المـواد  1858/هـ1274

بأن تحال أراضي المتصـرف   ،من قانون األراضي العثماني) 54(حيث فرضت المادة ، 1)58

ومما يدل على ذلك الـدعاوى التـي    ،المتوفي إلى ورثته بالتساوي ذكورا وإناثا دون بدل نقدي

وردت في سجالت المحاكم الشرعية للمطالبة بحقهم في تقسيم األرض بين الورثة بالتساوي بعد 

ادعت عائشة بنت بالل بنت قاسم من أهالي قرية عجة على "ميرية ألوفاة المتصرف باألرض ا

 ،وأنها تستحق من هذه التركة ،خيها محمود مدعية بأن والدها قد توفي منذ حوالي خمسين سنةأ

  2"وأن أخاها وضع يده على هذه التركة

إذا و ،الورثة باألبناء وإن لم يكن للمتوفي أبناء تنتقل إلـى األب )54(وقد حددت المادة 

وهكذا حصل اإلنتقال في األبناء واألب واألم وبقي هذا حق يعمل فيـه  ، 3كان قد توفي فإلى األم

 ،تاريخ صدور قانون توسيع اإلنتقال بموجب المادة األولى منه، وهوم1868/هـ1284حتى عام 

واألحفـاد   ،واإلنـاث بالتسـاوي   ،األوالد الذكور :أصبح حق االنتقال على ثماني درجات هيو

لبـة  وهذا شجع األقربـاء بالمطا  ،والزوجات ،واألزواج ،واألخوة ألم ،واألخوة ألب ،ألبوانوا

الحظناه من خالل توزيـع  وهذا ما  ،عدم وجود وارث للمتوفي بحجتهم بورثة أقاربهم في حال

حيث تم توزيع تركتها على أوالد أخيهـا الـوريثين    ،ة فاطمة بنت محمد داود جرارتركة المرأ

  .وإعادته وتعطيل األرض ،وهذا من شأنه أن يقلل من عمليات حل التصرف ،4هاالوحيدين ل

ما اصطالحا هي األراضي التي أصبح عقد أ ،5رتباطإللغة تعني فك االمحلوالت  :المحلوالت -د

ويحق للدولة عندئذ أن تفوضـها  ،حيث تصبح هذه األراضي محلولة ،عقد التصرف فيها منتهيا

 )32(وقد عالج قانون األراضي العثماني فـي  .وتستوفي على ذلك بدل المثل ،إلى شخص آخر

                                                           

   9ص، جنين. 53-52ص، 4جنين. 32ص، ب2جنين. 87-81ص، جنين. 81ص جنين 1
. 1ص، 7جنـين . 9ص، 5جنـين . 53-52ص، 4جنـين . 32ص، ب2جنـين . 87-81ص، 2جنـين . 81ص، جنين 2

   .59-40ص، 16نابلس. 72ص، 17 جنين. 158ص، 14جنين. 4-2ص، 11جنين
   26ص، 2ج، أحكام، المر). 54(المادة، قانون االراضي 3
4

. 9، 3، 2ص، 5جنـين . 68، 53، 52ص، 4جنـين . 124-120ص، 3جنـين . 22-17ص، 1جنين. 9ص، 3جنين 
  30ص، أراضي، البريدي. 167ص، 13نابلس

   مادة حلل، فاكهة، البستاني 5
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وإعادة تفـويض   ،مبينا القواعد واألسس الموجبة لفسخ عقد التصرف،مادة من أحكام المحلوالت

أو إهمال زراعـة   ،وفاة المتصرف من غير وارث له :وهذه الشروط هي ،1األراضي من جديد

غير الشروط اإلعتبارية التي تعطى للمتصرف من أجل ترك األرض مرة كل ثالثة سنوات من 

أو تنازل المتصرف عن الجنسية العثمانية قبل صـدور قـانون    ،هذه األراضي من غير زراعة

أو دخول المتصرف في تبعية دولة لم توقع على  ،م1867/هـ1284تملك األجانب الصادر عام 

  .2الشروط التي اشترطتها الدولة للتملك

ودفـاتر   ،الدراسة وردت العديد من اإلشارات في سجالت المحاكم الشرعية وفي منطقة

فقد عملت الدولة على حل األراضي في ، الطابو تشير إلى وجود أراض تم حلها من قبل الدولة

وكذلك إقدام الدولة على حل  ،3وبيعها إلى السراسقة ،وسهل مرج ابن عامر ،منطقة بالد حارثة

ووضعها في الجاء السلطان عبد الحميد التي باتت تعـرف  ،بيسان أراضي المزارعين في غور

  4باسم الجفتلك السلطاني

  ةفووقمراضي الاأل. 3

 ،واصطالحا هو حبس العين رقبة المنقول وغير المنقول ،5الوقف في اللغة يعني الحبس

سـواء   ،أو على وجه من وجوه البـر  ،الفقراء :أو منافعها على جهة من الجهات مثل ،المنقول

فابتداء وانتهاء يكون فيما إذا وقفت العين من أول األمر على  ،نتهاء فقط، أو إنتهاءأكان إبتداء وإ

نتهاء فقط فيما لو وقفـت  وإ ،كالفقراء والمدارس والمحارس والمستشفيات،جهة خيرية ال تنقطع

والدهـم أو علـى مـن    أو أكثر،ثم من بعدهم على أالعين أوال على من يحتمل اإلنقطاع واحدا 

أو علـى المسـاجد    ،ومن بعدهم على الفقـراء والمسـاكين   يختارهم الموقف من ذوي قرباه،
                                                           

   )90-59(مادة، قانون األراضي 1
   27ص، ملكية، أبو بكر. 176ص، 1مج، القسم العام، الموسوعة الفلسطينية. 54ص، فلسطين، النحال 2
3

، 62 ضـبط .ط.د، 48-26ص، ب6 نابلس.32ص، 6 نابلس.57ص، 3 نابلس.176-171، 168-167ص، 23نابلس 
. 70-65ص، 81 ضـبط .ط.د. 31ص، 77 ضـبط .ط.د. 143ص، 75 ضـبط .ط.د. 66ص، 72 ضبط.ط.د. 149ص

. 104ص، 92 ضــبط.ط.د.7-5ص، 89 ضــبط.ط.د. 39-31ص، 88 ضــبط.ط.د. 102-101ص، 85 ضــبط.ط.د
  8ص، 103 ضبط.ط.د. 173ص، 93 ضبط.ط.د

   18، 17، 16، 15ص، 46ضبط. ط.د، 29ص، 3جنين 4
   1654ص، فاكهة، البستاني. 361ص، 9ج، بن منظورإ 5
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سمت أراضي الوقـف إلـى   ق 2من قانون األراضي) 5و4(ووفقا لنصوص المادة  ،1والمدارس

ثم وقفها المالك على  وهي التي كانت من األراضي المملوكة :األوقاف الصحيحةاألول : قسمين

وبما أن رقبة هـذه األراضـي   نتهاء فقط وفق األحكام الشرعية، إو ،نتهاءخيرية إبتداء وإ جهة

غيـر   ولـذلك  وحقوق التصرف بها عائدة لجهة الوقف كان التصرف بها تابعا لشرط الوقـف، 

ويقتصر النظر فيها بناء على ما جاء في كتابات الفقهاء مـن   ،خاضعة ألحكام قانون األراضي

   .3أحكام

وتتألف من األراضي التي أفرزت من األراضـي   :الثاني األوقاف غير صحيحة والقسم

 ،قفها غيرهم بإذن منهم على جهة من الجهـات الخيريـة  و األميرية ووقفها السالطين أنفسهم أو

ألن وقفها عبارة عن تخصـيص حقـوق    ؛فمثل هذه األراضي ال تعتبر من األوقاف الصحيحة

وتطبق  ،وعائدة لبيت المال ،أما رقبتها فتبقى أميرية ،هة خيرية، أو منافعها على جالتصرف فيها

  .4بشأنها أحكام األراضي األميرية

ومما تجب مالحظته هو أنه كلما ورد تعبير األراضي الموقوفة في قـانون األراضـي   

صنفت األراضـي الموقوفـة   ) 4(وبموجب المادة ،يقصد به هذا النوع من األوقاف دون غيرها

  :5وحقوق التصرف إلى ثالثة أصناف ،غير صحيح حسب تخصيص المنافع ًاوقف

أما الرقبة وحقوق التصـرف بهـا    ،التي وقفت منافعها األميرية فقط األراضي :األول

أو ما يعرف بوقـف   ،ومعظم أراضي األوقاف في القضاء من هذا النوع فعائدة إلى بيت المال،

ل حقوق التصرف به إلى األشخاص مـن قبـل   فهذا القسم من األراضي التي تحا ،تخصيصات

الحكومة وتجري فيه جميع المعامالت القانونية التي تجري في األراضي األميرية مـن فـراغ   

  6قانون األراضي وغيرها وتسري عليه أحكام ،وانتقال

                                                           

   416ص، ملكية، أبو بكر. 83-82ص، نظام، موسى. 28-18ص، 1ج، أحكام، المر 1
 
   )4(مادة، قانون األراضي2
   409ص، األدارة، النجار. 39ص، ملكية، الحزماوي. 417-416ص، ملكية، أبو بكر. 9ص، 1ج، أحكام، المر 3
   39ص، ملكية، الحزماوي. 178-177ص، 1ج، القسم العام، الموسوعة الفلسطينيه. 25ص، 1ج، أحكام، المر 4
   83-82ص، نظام، موسى. 29-25ص، 1ج، أحكام، المر). 4(مادة، قانون األراضي 5
   83-82ص، نظام، موسى. 82ص، أرض، بحيري 6
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أما الرقبـة   ،ي التي وقفت حقوق التصرف بها فقطيتألف من األراض :والصنف الثاني

 معلـم كل األراضي التي ترصد حقوقها التصرفية إلـى   فبقي إلى بيت المال، والمنافع األميرية

ن الرسـوم  أإال  فهذا النوع يزرع ويتصرف فيه من قبل المشروط له، أو شيخ طريقة، ،مدرسة

ولذا ال تسري أحكام قانون األراضي علـى هـذا النـوع مـن      واألعشار تعود إلى بيت المال،

  .1األراضي

يشتمل على األراضي التي وقفت منافعها األميرية وحقوقها التصرفية  :والصنف الثالث

مثال ذلك األراضي األميرية التي وقفت أعشارها وحقوقهـا  عا مع بقاء رقبتها إلى بيت المال، م

و أ ،فهذا النوع من األراضي الموقوفة يتصرف بهـا المتـولي   التصرفية على جامع أو مدرسة،

وهـذا   ،فال يدفع إلى بيت المال شـيء  ،أعشارها عائدة للوقفأن رسومها و كما ،المشروط له

ا فإن الدولة لم تعترف بأي لذ ؛2النوع من األراضي أيضا ال تسري عليه أحكام قانون األراضي

وتجديد القديمـة   ،ووجود براءة سلطانية ،أوقاف في األراضي ما لم يتحقق فيها اإلذن السلطاني

وذلك بهدف منع السكان مـن  ؛ وقوفة في أداء دورها الخيرياستمرارية الجهة الم منها في حال

وبالتالي حرمان الخزينة  ،رفين فيها إلى أوقاف بشكل عشوائيلمتصلتحويل األراضي األميرية 

وتحويل تخصيصاتها من توجيه  ،من عائداتها ورسومها من ناحية والتعدي على حقوق األوقاف

ليه فقد كانت الدولة العثمانية تعمل على تجديـد  وع ،3خيري إلى منافع شخصية من ناحية أخرى

والتـي تعـد    ،براءات السلطانية القديمة التي منحها وجددها أسالفهم من السالطين والحكـام ال

ولكنهم في الوقت نفسه  ،إذ تعود إلى عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،براءات آل تميم أقدمها

وحتى ال تصـبح   ،خوفا من الضرر في خزينة الدولة من جهة ؛تشددوا في منح أذونات الوقف

، لحماية ممتلكاتهم من تبديد الورثة ؛غايات الوقف ملجأ مناسبا يلوذ به المالكون الصغار والكبار

ماح لهـم بتملـك داخـل    ووسيلة لتثبيت أمالك الرعايا األجانب خاصة بعد الس ،وحل الدولة لها

ى أي إشارة تدل على وجود زيادة خاصة من جانب السالطين ولذلك لم نعثر عل ،اإلمبراطورية

                                                           

   417ص، ملكية، أبو بكر. 113-112ص، القرية، عارف 1
   40-39ص، ملكية، الحزماوي. 178-177ص، 1مج، القسم العام، الموسوعة الفلسطينية 2
   418-417ص، ملكيه، أبو بكر 3
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الدولة العثمانية في كـل مناسـبة عـن مصـادرة      لم تتوانبل  ،في مساحة األراضي الموقوفة

مستغلة أي ثغرة شرعية يمكن أن تبطـل   ،العقارات الموقوفة وحلها وإعادتها إلى خزينة الدولة

  .1حجج األوقاف القائمة

فقد أصـاب أيضـا    ،إلى معظم أجهزة الدولة ومصالحها اد وتسربولكن مثلما دب الفس

إدارة األوقاف أشـخاص   األوقاف وال سيما في القرنين السادس عشر والسابع عشر حيث تسلم

عملت الدولة على منع نقل ملكية األوقاف ، والمجالهذا  ولو وضع حد له في مثل ،غير مؤهلين

لتنظيم  2م1826/هـ1242باستحداث نظارة األوقاف عام  قامت الدولةلهذا  ،إال بموافقة السلطان

وحتى  ،وبعد األسر الغنية ،الفرسان) السباهية(وضبط إدارتها إال أن هذا لم يمنع قادة  ،األوقاف

وتحويل أمالك الوقف إلى  ،تالسسلطتهم وانصرافهم إلى عملية اإلخ نظار األوقاف من مباشرة

وإزاء ذلك حاولت الدولة العثمانية  ،وذلك عن طريق القوة والخديعة والرشوة ،أمالك شبه خاصة

وذلـك مـن خـالل قـانون األراضـي العثمـاني        ،إعادة النظر في وضع األراضي الوقفية

  .3سابقا عنها م الذي ضبط األراضي الوقفية من جميع الجوانب كما تحدثنا1858/هـ1274

وبالتالي تم عزل  ،نة القدس مديرية أوقافم استحدثت في مدي1843/هـ1259وفي عام 

عمـوم  (وأصبح في القدس مديرية مستقلة تعرف بمديريـة   ،متصرفية القدس عن والية صيدا

  .4وقد امتد نفوذ هذه المديرية إلى منطقة الدراسة ،)األوقاف

من قانون األراضي فقد قسم األراضي الموقوفـة حسـب الجهـة     )4( وبموجب المادة

األول الوقف األهلي أو الذري وهو ما أوقفه الناس عن أمالكهـم   ،5إلى قسمين المحبوس عليها

وأقدموا علـى   ،اإلناث بعد تمليكها تمليكا صحيحاأو الذكور دون  ،الخاصة على الذكور واإلناث

ولم تكن لدوائر األوقاف سـلطة   ،وتبديدها من قبل الورثة ،بهدف حمايتها من المصادرة ؛وقفها

                                                           

   178ص، 1مج، القسم العام، الموسوعة الفلسطينية 1
   419-418ص، ملكية، أبو بكر 2
  179-178ص، 1مج، القسم العام، الموسوعة الفلسطينية 3
   419ص، ملكية، أبو بكر 4
   82-81ص، أرض، بحيري). 4(مادة، قانون األراضي 5
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وعنـد انقـراض الذريـة     وإنما يبقى استغالله مرهونا بالذرية والمتولي، ،ليعلى الوقف األص

، والمسجد األقصى ،الصخرة المشرفة: أو إلى موقع أو منطقة خيرية مثل ،تتحول إلى بيت المال

وقفية السيد مطيع العثمان من سيلة  :ومن األمثلة على هذا النوع من الوقفوالحرم اإلبراهيمي، 

رض كرم زيتون الميادين وكرم قطـاين التينـة   رض والمعروفة بأألقطع ا وقفأحيث  ،الظهر

ذا انقرض نسـبة مـن   إو ،والدهم ونسلهم وذريتهمأالده الذكور وأوعلى  ،وكرم زيتونات السرر

 ،وجـامع البيـك   ،وجامع النصـر  ،وهي الجامع الكبير ،الذكور يعود الوقف الى مساجد نابلس

  .1بحيث يصرف الوقف مسادسة بينهم ،جامع سيلة الظهرو ،وجامع الحنابلة ،وجامع الساطور

راضي التي وقفـت علـى دور العبـادة    ألويشمل على ا ،يعرف بالوقف الخيري: والقسم الثاني

 2و على الفقراء والعجزة أي على وجوه الخيـر أوالمدارس والعلم والزوايا والكنائس واالديره، 

 ًاقيراط) 18( الداوود الجرار الحصة البالغةوقف سعيد بن المرحوم خليل آغا بن محمد أحيث "

 )6(رض زيتون مراح الغزال وأمن  ًاقيراط )1.5(راضي خلة حنون المشجرة بالزيتون وأمن 

وجـامع   ،الفندقومية وقفا صحيحا لصالح جامع العين الواقعة فيالخ ...رض الثروةأقيراط من 

  .3"راء المسلمينفق ىن تعذر ذلك فعلإو ،مناصفة بينهم في نابلس الساطور

راضي الموقوفة في منطقة الدراسة ألمن قانون االراضي فقد قسمت ا 4وبموجب المادة

 الى قسمين

  وقاف الصحيحةألراضي اأ - أ

راضي حيث تراوح مساحة هذا النـوع  ألويضم هذا القسم مساحات محددة النطاق من ا

-)80000(ونـابلس مـا بـين     ،وعكـا  ،القدس :وقاف في متصرفيات فلسطين الثالثألمن ا

راضي التـي ملكـت للسـكان    أللى صغر حجم ملكيات اإوسبب ذلك يعود  ،4دونم )100000(
                                                           

   52ص، 2جنين. 2ص، 26نابلس. 195ص، 25نابلس. 107ص، 14نابلس. 229ص، 16نابلس 1
، البـديري . 35ص، ملكية، أبو بكر. 177ص، 1مج ، القسم العام، الموسوعة الفلسطينية. 82-81ص، أرض، بحيري 2

   422ص، أرض
   44-43ص، 27نابلس 3
   41ص، ملكية، الحزماوي. 222ص، ملكية، ابو بكر. 67ص، دعوة، أفنيري 4
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وبالتـالي اقتصـرت علـى     ،راضـي ألمن قانون ا)2(صحيحا بموجب نصوص المادة  ًتمليكا

راضي ألن الدولة تشددت في نقل حيازة اأذ إ ،1راضي بالعمران في القصبات والقرى والتخومألا

ذن سلطاني مسبق قبـل  إلى حيازة خاصة واشترطت لذلك الحصول على ميرية من الخزينة إألا

  .2ميرية المتصرف بهاألراضي األحبس ا

  أراضي األوقاف غير الصحيحة -ب

م والسالطين وينضوي تحت هذا القسم مساحات شاسعة من األراضي التي حبسها الحكا

تقربا إلـى اهللا   ،3)فقوا مما تحبونتنلن تنالوا البر حتى : (لقوله تعالى ،وغيرهم على وجه الخير

  .4وتخليد أمجادهم ،وللحصول على احترام وتقدير السكان

  جهات الوقف -جـ

راضي الموقوفة في القضـاء توزعـت   ألن اإيدينا فألى المصادر المتوفرة بين إستنادا إ

  :وهو ما تظهره بيانات الجدول التالي ،على جهات متعددة

   

                                                           

   )2(مادة، قانون األراضي 1
   41ص، ملكية، الحزماوي. 422ص، ملكية، أبو بكر 2
   .92ية آ، ل عمرانآسورة  3
4

أبو . 178-177ص، 1مج، القسم العام، الفلسطينيةالموسوعات . 82-81ص، ارض، بحيري. 4ص، 62 ضبطط .د 
 41ص، ملكية، الحزماوي، 423ص، ملكية، بكر
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  جهات الوقف في القضاء )9(جدول 

  الرقم
جهة 

  الوقف
  المكان

لمساحة ا

  لدونمبا
  المالحظات  طبيعة الوقف

1  

فاطمة 
  1خاتون

لصالح (
 مسجد جنين

  )الكبير

  2جنين

  قطع ارض )10(  رض حوا كيرأ  10

      

160  
رض مشجرة أ +بساتين

  بالتين
حاكورة + جورة العين

  التين

  البعليةرض معدة للزراعة أ  6727      
قطعة مثل  )325(

  م زغلولأرض أ

    راضي مدينة جنينجميع أ  ؟  3جنين    

  راضيهاجميع أ  ؟  4بيت جفنا    
تابعة ناحية بني صعب 

  تابعة نابلس

  ؟  5نابلس    
جميع البستان الكائن في 
نابلس ويعرف بالفاخورة 

المشتمل على اشجار فواكه 
  

                                                           

فاطمة خاتون بنت محمد األشرف بن األشرف أبي النصر سيف الدين بن عبداهللا بن قانصوه الغوري وهيه زوجت القائد  1
، جنـين ، محجـوب . النشأة والي دمشق السـعيدة بن عبد الباقي البوسني األصل األرناؤوطي إالعثماني الال مصطفى باشا 

  .--)12(و)11(نظر ملحقي رقم إ -للمزيد.78ص
، 16، 37ص، 72ضبط. ط.د. 86ص، 70 ضبط. ط.د. 9، 4، 2ص، 69ضبط. ط.د. 79، 78، 45ص، 6ضبط. ط.د 2
. 55-36ص، 77ضـبط . ط.د. 24-21ص، 76ضبط.ط.د. 34، 6ص، 74 ضبط. ط.د. 10، 1ص، 73ضبط. ط.د. 5
، 33، 32، 31، 30، 29، ، 28، 1727، 10، 8، 6، 5ص، 81ضبط.ط.د. 70، 59، 32، 25، 23ص، 80ضبط. ط.د

، 111، 87، 77، 72، 69، 64، 28، 27 43، 26، 10ص، 85ضـبط .ط.د. 4ص، 83ضبط. ط.د. 76، 49، 48، 42
ــبط.ط.د.، 280، 257، 255، 222، 194، 189، 121 ، 94، 81، 78، 72، 71، 62، 58، 57، 56، 55ص، 92، ض

95 ،106 ،114 ،125 ،127 ،128 ،135 ،139 ،145 ،146 ،165 ،167 ،187 ،188 ،191 ،197 ،198 ،204 ،
، 153، 123، 121، 119، 117، 115، 71، 69، 61ن53ص، 96ضبط. ط.د. 125ص، 93ضبط.ط.د. ي217، 205
، 72، 65، 27، 20، 15ص، 102ضبط. ط.د. 65، 51، 16، 15، 12، 11، 6ص، 101ضبط. ط.د. 177، 157، 155

. ، 149، 121، 119، 100، 45، 40، 39، 38، 37، 36ص، 103، ضـــبط. ط.د. ، 160، 152، 149، 147، 99
ملـف رقـم   : سـالمي ألمركـز احيـاء التـراث ا   . 14ص، 17جنين .370ص، 9نابلس. 6، 5ص، 104ضبط، .ط.د
  148-133ص، جنين، محجوب). 70/3/4/6/45/4(
ــبط. ط.د 3 ــبط.ط.د. 70، 59، 32، 25، 23ص، 80ض ، 32، 31، 30، 29، ، 28، 1727، 10، 8، 6، 5ص، 81ض

  . 14ص، .، 85ضبط.ط.د. 4ص، 83ضبط. ط.د. 76، 49، 48، 42، 33
  148-133ص، جنين، محجوب 4
 138ص، م.ن 5
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مختلفة الجنس،والشرب من 
ماء رأس العين في نهار 

السبت من بكرة النهار الى 
اذان الظهر ويوم الثالثاءمن 

اذان الظهر الى وقت 
  العصر من كل اسبوع

  راضيهاأجميع   ؟  1حرفش
عمال أتابعة الجيرة من 

  صفد

  راضيهاأجميع     السيارة
عمال أ تابعة الجيرة من

  صفد

  2المنصورة

  
  راضيهاأجميع   ؟

عمال الجيرة من أتابعة 
  صفد

    راضيهاجميع أ  ؟  3حسينية

  راضيهاجميع أ  ؟  عيناي
عمال تابعة الجيرة من أ

  صفد

  راضيهاجميع أ  ؟  صردا
عمال تابعة الجيرة من أ

  صفد

  راضيهاجميع أ  ؟  حورتا
عمال تابعة الجيرة من أ

  صفد

  راضيهاجميع أ  ؟  قوبا    
عمال تابعة الجيرة من أ

  صفد

    

    راضيهاميع أج  ؟  بروة

  ؟  4مجدل
قيراط من جميع  )12(

  راضيهاأ
  

  ؟  اكسل
قيراط من جميع  )12(

  راضيهاأ
عمال تابعة عكا من أ

  صفد

  راضيهاجميع أ  ؟  ازريرية
تابع اقليم الشومر من 

  اعمال دمشق
                                                           

  200ص، 10ج ، معجم، الدباغ. قرية تقع في الشمال الغربي من صفد: حرفش 1
2

  149ص، 10ج، معجم، الدباغ".العباسية"و"دفنة "بالقرب من الحدود السورية بين تقع على نهر بانياس : المنصورة 

3
، 10ج، معجم، الدباغ.م 1545في الجنوب الغربي من تليل مرتفعة عن سطح البحر ، تقع على وادي الحنداج: الحسينية 

  168ص

، 11ج، معجم، الدباغ.دونمات) 6(حتها حدى القرى التابعة لطبريا تقع على الشاطيء الغربي لبحيرة طبريا ومساإ: مجدل 4
  372ص



97 

  راضيهاجميع أ  ؟  ازري
تابع اقليم الشومر من 

  عمال دمشقأ

مزرعة 
  يهودة

  ؟
يع قراريط من جم) 3(

  راضيهاأ
الشومر من تابع اقليم 

  عمال دمشقأ

  ؟  قندفانية
قراريط من جميع ) 3(

  راضيهاأ
تابع اقليم التفاح من 

  عمال دمشقأ

  ؟  باسيا
قيراط من جميع ) 12(

  راضيهاأ
تابع اقليم الخروب من 

  عمال دمشقأ

  ؟  جور
قيراط من جميع ) 6.5(

  راضيهاأ
تابع اقليم الخروب من 

  عمال دمشقأ

  ؟  1الفخارة
قيراط من جميع ) 12(

  اراضيها
  

  ؟  حاكمية
قراريط من جميع ) 8(

  راضيهاأ
تابع اقليم الخروب من 

  عمال دمشقأ

  ؟  حصروت    
قراريط من جميع ) 3(

  راضيهاأ
تابع اقليم الخروب من 

  عمال دمشقأ

  ؟  معنية    
قيراط من جميع ) 12(

  راضيهاأ
تابع اقليم الخروب من 

  عمال دمشقأ

  ؟  المجدل    
من جميع  قيراط) 12(

  راضيهاأ
عمال تابعة حماة من أ

  دمشق

  ؟  كفر امديرة    
قيراط من جميع ) 12(

  راضيهاأ
عمال تابعة الغوطة من أ

  دمشق

    راضيهافدانين من جميع أ  ؟  2داريا    

  فدان )38(من) 31.75(  ؟  تل الذهب    
عمال تابعة بارين من أ

  حماة

  ؟  بورص    
ن فدا) 21(فدان من )18(

  راضيأ
عمال بارين من أتابعة 

  حماة

  راضيهاجميع أ  ؟  مطامير    
عمال تابعة بارين من أ

  حماة
                                                           

  99ص، معجم، الزبن.ثار قديمةآم وفيها )237(قرية تابعة للجوالن قرب قرية المجحية وترتفع عن سطح البحر : الفخارة 1
الغربي كم الى الجنوب )8(مدينة في الغوطة الغربية من دمشق تقع في ارض سهلية فسيحة تكتنفها الجبال على بعد: داريا 2

  431ص، 2مج ، معجم، ياقوت الحموي .من دمشق
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  راضيهاجميع أ  ؟  1سقليب    
عمال تابعة بارين من أ

  حماة

  راضيهاجميع أ  ؟  حرنفا    
عمال تابعة بارين من أ

  حماة

  راضيهاجميع أ  ؟  الدرهمية    
عمال تابعة بارين من أ

  حماة

  راضيهايع أجم  ؟  دير مرار    
عمال تابعة بارين من أ

  حماة

    
قصير 
  زفرون

  من توابع حمص  راضيهامن جميع أ) 12(  ؟

2  
الحرم 
  2اإلبراهيمي

مزرعة 
  السعادة

  قطع) 4(  جبلية+رض مشجرة أ  2000

  800  برقين    
رض معدة للزراعة أ

  الشتوية والشتوية و مشجرة
  قطعة) 54(

  قطعة) 37(  لبعليةأرض معدة للزراعة ا  1740  جنين    

  قطع)10(  رض معدة للزراعة البعليةأ  450  جلقموس    

  ارض المنسي  رض معدة للزراعة البعليةأ  121  المنسي    

  قطعة )45(  رض معدة للزراعة البعليةأ  2543  المغير    

  -  رض معدة للزراعةأ  10  مقيبلة    

    رض معدة للزراعةأ  ؟  اليامون    

  جميع اراضيها  رض معدة للزراعةأ  1400  جلبون    

  جميع اراضيها  رض معدة للزراعةأ  ؟  كفراعي    

    
بو أدير 

  ضعيف
1450  

رض معدة للزراعة أ
  الشتوية والشتوية

  

    
سيلة 
  الظهر

  جميع اراضيها  رض معدة للزراعةأ  ؟

                                                           

المعجـم الجغرافـي للقطـر    . منطقة ادارية في حوض العاصي االوسط تتبع محافظة حماه تضم خمس نواحي: سقليب 1
  634ص، مج، السوري

2
، 85 ضبط. ط.د. 94ص، 83ضبط. ط.د. 6ص، 81 ضبط. ط.د. 1ص، 61ضبط. ط.د. 56ص ، 60ضبط. ط.د 

. ط.د. 119، 117، 115، 53ص، 96ضبط. ط.د. 281ص، 93ضبط.ط.د. 222، 189ص، 88 ضبط. ط.د. 70، 1ص
 119، 18ص، 103ضبط. ط.د. 160، 12ص، 102ضبط.ط.د. 65، 6ص، 101ضبط
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  1نصف يعبد  رض معدة للزراعةأ  ؟  يعبد    

  جميع اراضيها  رض معدة للزراعةأ  ؟  ميثلون    

  اراضيهاجميع   رض معدة للزراعةأ  ؟  سيريس    

  جميع اراضيها  رض معدة للزراعةأ  ؟  عنزه    

  جميع اراضيها  رض معدة للزراعةأ  ؟  2قباطية    

3  
مسجد 
جنين 
  3الصغير

  رض بساتينأ  ؟  جنين
المتولي عليها عاهد بن 

  اباهيم اللحام

4  
مسجد 
  4عنزه

    رض معدة للزرأ  ؟  عنزه

5  
مسجد 

  5جبع
    رض معدة للزراعةأ  ؟  جبع

6  
وقف نبي 

  6وزراهللا 
  قطعة) 60(  رض معدة للزراعةأ  440  7المزار

7  
وقف 
بو أزاوية 

  8لوفاا
  9قطعة) 13(  رض معدة للزراعةأ 200  الزاوية

ـ مراضي الموقوفة على الألقلة ا السابق يظهر الجدول رغم الساجد والمقامات والزوايا ب

نتشارها في مناطق السهول ويرجع ذلك إلى إ ؛المنتشرة في القضاءو ،من كثافة المواقع المأهولة

ن هناك حرص من جانب الحكومـة للمحافظـة   تالي فإالوب ،التي تسيطر عليها أراضي الميري
                                                           

  )70/3/4/6/45/4(ملف رقم : حياء التراث االسالميإمركز  1
  426-425ص ، ملكية، أبوبكر 2
  48ص، 16 جنين 3
  277ص، 14نابلس  4
  187ص، 16نابلس  5
 .ام أعثر له على ترجمة: نبي اهللا وزر 6
 . 128ص، 92 ضبط.ط.د. 28ص، 88ضبط.ط.د. 17ص، 81 ضبط.ط.د. 112ص، 72 ضبط.ط.د 7
تعود هذه الوقفية الى بدر الدين بن محمد بن يوسف بن بدران بن يعقوب بن مطر بن سالم وهـو مـن   : زاوية أبو الوفا .8

شاركو في جيش صالح الدين األيوبي في مواجهة الفرنج وبعد تحرير  الذيناوالد علي بن أبي طالب أحد القادة العسكريين 
ا في عرابة ثم إنتقل إلى الزاوية والتي سميت بزاوية أبو ألوفا نسـه إليـه   القدس الشريف من ايدي الفرنج إستقر أبو الوف

 .-)1(إنظر ملحق رقم-للمزيد. 30ص، قاموس، عماري.329ص، 12 نابلس.وكان يلقب بتاج العارفين
 . 390ص، 44 نابلس.379، 87ص، 20نابلس.49ص، 9نابلس. 72-71ص، 92 ضبط..ط.د 9
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وقاف قديمة كما هو الحـال  أن كانت قد اقرت إحتى اليلحق أي ضرر بعائدات الخزينة و ،عليها

  .براهيمي في يعبداإلوقاف الحرم أفي 

فعلى سبيل  ،وايا والمقامات في منطقة الدراسةوقاف انتشر عدد من الزألا هلى جانب هذإ

وصياء على عدد من الزوايـا والمقامـات بعـد وفـاة     أالمثال الحجة التي تحدثت عن تنصيب 

حمـد  أوالشيخ  ،حيث كان الشيخ حسين بن الشيخ عثمان سعد الدين"وصياء على هذه الزوايا ألا

من وقف بنـى اهللا طوبـا فـي     وقاف كلأبن الشيخ موسى سعد الدين من نابلس متولين على ا

ووقف مزار اربق وهي  ،ووقف بني اهللا رابي في رابا ،ومقام بني اهللا سين في تياسير ،طوباس

ووقـف   ،الكائن في في غور طوباس 1ووقف مزار سيدي الخضر ،من الخرب التابعة لطوباس

- ،3وقف جامع النبي عقب في عقابـا  -)14(نظر ملحق رقم ا -،في سيريس 2نبي اهللا سيرين

 -)16(إنظر ملحـق رقـم   - ،4ووقف نبي اهللا سوراي تفاحة في الجديدة -)21(نظرملحق رقما

في قرية بيت ياروب وبعد موت المتـولين   -)15(إنظر ملحق رقم  -، 5ووقف نبي اهللا ياروب

شـيخ سـالمة   المذكورين تم تنصيب كل من الشيخ عمر بن الشيخ حسين والشيخ محمد بـن ال 

  ومقـام الشـيخ    ،6والشيخ عثمان ابن الشيخ حسن متولين جدد على هـذه الزوايـا والمقامـات   

ووقف مقـام نبـي اهللا    ،8ووقف نبي اهللا سميط في قرية طلوزه ،7"حريش على قمة جبل حريش

                                                           

ص ، مـرآة ، بن الجوزيإ. براهيم وسمية الخضر لحسنة واشراق وجههإسحاق بن إهو عاميل بن العيص بن : الخضر 1
456-457  

مقابلـة مـع   . 462ص، معجم، شراب. لم تذكر المصادر اال أن هناك ضريح انبي اهللا سيرين في قرية سيريس: سيرين 2
  م3/7/2013، سنة 72مام المسجد إالشيخ صايل علي عبد محمود 

ولكن يوجد في قرية عقابا مسجد يعرف بمسجد حمزة بن عبـد المطلـب فيـه    ، ه على ترجمةلم أعثر ل: نبي اهللا عقب 3
مقابلة مع عامر مصـطفى  .ضريحين قديمين يقال ان احدهن ضريح نبي اهللا عقب ويقال ان المسجد كان في األصل كنيسة

 م3/7/2013، سنة48محمد 
في قرية الجديدة مسجد يحمل اسم مسجد ابو تفاحة يقال انه ولكن يوجد ، لم أعثر له على ترجمة: نبي اهللا سواري تفاحة 4

مقابلة مع محمـود  .لم نتمكن من الدول اليها، نسبه الى هذا النبي ويوجد تحت المسجد مغارة يقال ان المقام كان في داخلها
 .م3/7/2013، سنة 64مقابلة مع زهدي شوكت علي قاللوة .م3/7/2013، سنة 57جودت علي قاللوة 

  .1045، 521ص، قاموس الكتاب المقدس.بن يعقوبإهو أحد ابناء شمعون : نبي اهللا ياروب 5
  لم أعثر له على ترجمة. 382ص، 25نابلس 6
  807ص، 3قسم ، لبنان، الشهابي. 340ص، 36نابلس 7
 
  343ص، 36نابلس8



101 

مغارة الى الشمال الغربي إووقف ولي اهللا الشيخ علي في قرية  ،2عليه السالم في طلوزة 1يهوذ

بو السـمعي فـي   ووقف نبي أ ،5في عرابة 4ووقف نبي اهللا اعرابيل ،3بو الوفااوية أقرية ز من

وقف السيد مطيع العثمان أمالكـه فـي   أحيث "وكذلك الحجة التي بينت ،6قرية عصيره الشمالية

هـذه الوقفيـة    نقرض الذكور فتعـود إذا وإ ،ناثومية على ذريته من الذكور دون اإلقرية الفندق

 ،10وجامع الساطون ،9وجامع البيك ،8وجامع النصر ،7الجامع الكبي :وهيلصالح مساجد نابلس 

 ،يصرف ريع الوقف مسادسة بيـنهم  بحيث وجامع سيلة الظهر ،11وجامع الحنابلة ،10الساطون

وكـرم زيتـون    ،وكرم زيتون السدر ،وكرم قطابن التينة ،رض الميادينأ :راضي هيألوهذه ا

رض المتزيـة  ، وأ، وكرم زيتـون الخربـة  وزيتون القطعة ،وزيتون الطنطور ،النصف القبلي

 ،من كرم الـدار  ًاقيراط )13(، ووكرم تينات سفيان ابو طرية ،وكرم شجر التين الكبير ،الملسا

رض عدس فـي  أراضي في قرية سيلة الظهر وألوهذه ا ،رض خلة مقطعأوثلث  ،س خليفةأور

 .12"الفندقومية

                                                           

، تـاريخ ، الطبري. 1085ص ، المقدسقاموس الكتاب .براهيم علية السالمإسحاق بن إبن إهو رابع أبناء يعقوب :يهوذا 1
  39ص، م1، موسوعة، فرج. 51ص ، 2ج، تاريخ، ابن خلدون.317ص، 1ج
  322-321ص، 36نابلس 2
  49ص، 9نابلس 3
  191ص، الحضرة، النابلسي.من اوالد يعقوب علية السالم: عرابيلإنبي اهللا  4
   121ص، 88ضبطدفتر  5
  343ص، 36نابلس 6
بالصالحي ويقع في القسم الشرقي من المدينة وهو اكبر مساجد نابلس وأشهرها أصلة كنيسة بناهـا  يعرف :الجامع الكبير 7

، بالدنا، الدباغ.لى جامعإثم حولت ، م1167األمبراطور يوستنيانوس في القرن السادس الميالدي واعاد الفرنج بناءها سنة 
  228ص، 6ج
على نمط ، اصلة كنيسة بيزنطية أعيد بناؤها في القرن الثاني الميالديو، يقع تقريبا في وسط البلدة القديمة: جامع النصر 8

 225ص، 6ج، بالدنا، الدباغ.الجامع الكبير المجود في الرملة
وتوجد على بابه الغربي كتابة يتضح منها ان بانيه هـو  ، ويقع في وسط المدينة، ويقال له جامع العين ايضا: جامع البيك 9
 226ص، 6ج، بالدنا، الدباغ. م1158براهيم طوقان في سنة إ

، 6ج، بالدنـا ، الـدباغ .زارة عبد الغني النابلسي، وتقام بة الصلوات، وهو عامر.يقع في حي الياسمينة: جامع الساطور 10
 226ص

ا لى الحنابلة الذين تولـو إوتعود التسمية ، ذكرة األنس الجليل بالجامع الغربي، من مساجد نابلس القديمة: جامع الحنبلي 11
 226ص، 6ج، بالدنا، الدباغ.األمامة فيه

   44، 43ص، 27، 229ص، 16نابلس 12
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  األراضي المتروكة .4

أو قصـبة   ،أو ألهـالي قريـة   ،نتفاع بها لعامة الناسإلوهي األراضي التي ترك حق ا

ومثل هـذه األراضـي ال    ،أو قصبات مع أن رقبتها عائدة إلى بيت المال ،أو عدة قرى ،واحدة

لوقف والهبة والوصية وحق الطـابو،  كالبيع والرهن وا 1تجدي عليها أحكام التصرف الشخصي

  :هذا التصريف يظهر أن األراضي المتروكة على قسمين ومن

  األراضي العمومية -أ

والمدافئ والمصليات  3واألسواق العامة 2كالطرق ،وهي األراضي المتروكة لعامة الناس

 ،والمصليات والمنتزهات والساحات ومواقف القوافل والعربـات وخطـوط السـكك الحديديـة    

  4ومجاري األودية والسيول واألنهار والبحار والبحيرات

  الطرق -1

والممرات امتدت بين األراضي المشمولة  ،تخللت أراضي قضاء جنين شبكة من الطرق

وتربط هـذه الطـرق المواقـع    ، 6والقرى وديار العربان وخارجها ،داخل القصبات 5بالعمران

ومواقـع   ،وتفضي إلى الحقول والمزارع والكروم والبساتين والبيارات ومصادر المياه ،المأهولة

 ،7وغيرهـا ...والسيول والمحيطات والغابات واألحـراش والمراعـي   ،الطواحين على األنهار
                                                           

. 82ص، نظـام ، موسـى . 385ص، نظام، سعدوني. 28ص، أحكام، المر). 96، 95، 94، 5(المادة: قانون األراضي 1
  42ص، ملكية، الحزماوي. 55ص، فلسطين، النجار

  35ص، 20جنين. 45ص، 5جنين. 150ص، 38نابلس. 26ص، 3نابلس 2
، 155، 153، 123، 121، 119، 117، 115، 71، 69، 61ن53ص، 96 ضـبط .ط.د.24، 6جنين. 23ص، 4جنين 3

، 99، 72، 65، 27، 20، 15ص، 102ضبط. ط.د. 65، 51، 16، 15، 12، 11، 6ص، 101 ضبط. ط.د. 177، 157
  ، 36ص، 103 ضبط. ط.د. ، 160، 152، 149، 147

  170-169، تحوالت، شلوش. 347ص، 13نابلس 4
   23ص، 5جنين. 190ص، 30نابلس 5
   24ص، 6جنين. 26ص، 3نابلس 6
   450ص، ملكية، أبو بكر 7
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ي المدن والقرى في القضاء كـان  وتزاحم األبنية ف ،وأنماط العمران ،والمالحظ أن هيكلة البناء

 ،أصحاب النفوذ نةومن هيم ،خوفا من السرقة ؛لمواجهة الظروف األمنية السيئةطابع دفاعي  ذي

كل هـذه   ،واستخدام السكان وسائل بدائية في النقل ،عن قلة عدد السكان ًفضال ،ومشايخ القرى

اإلعتبارات جعلت من شبكة الطرق سواء الموجودة داخل المدن والقرى حتى خارج العمـران  

 ،مكانات والقدرات على شق شبكة جيدة من الطـرق إلوضعف ا ،منيةألللظروف ا؛ نتيجة ضيقة

بعض الطرق والممرات والمسالك داخل العمران مرصوصة بالحجارة بشكل جيد إال  توإن كان

  ،1يعاني من اإلهمال والتدهور تن أوضاع الطرق في العهد العثماني كانأ

وأثناء الحرب العالمية األولى شهدت شوارع المدن حركـة   ،ولكن مع تطور األوضاع

هذا ما يـدلل علـى وجـود    و واآلليات العسكرية سواء العثمانية والبريطانية، ،كثيفة للمركبات

أمـا   ،3وطريق الناصرة ،طريق حيفا :مثالأ 2اللياتآة في المدن بحيث تتسع لسير شوارع رئيس

وذلـك لـبطء النشـاط     ؛ولم يطرأ عليها أي تغيـر  ،داخل القرى فقد بقيت الطرق على حالها

ً فنجد عندما ندخل هذه القـرى أن شـارعا   ،وقلة السكان ،وضعف التخطيط الهندسي ،العمراني

وفي  ،والباقي عبارة عن ممرات ضيقة تصل بين البيوت ،أو اثنين في هذه القرى ،ًواحدا ًارئيس

 ،مرات الى بيوت سكنية أي غيـر نافـذة  وغالبا ما تنتهي هذه الم ،بعض االحيان تكون مسقوفة

والتحالفات ما  ،عتبارات العشائرية التي كانت تحكم حياة هذه القرىإلومما يحدد هذه الشوارع ا

 ،فقد كانت ثابتة باستمرار ،راضي الزراعيةألما بخصوص الطرق والمسالك في اأ ،4فرادهاأبين 

في نقـل المحاصـيل الزراعيـة     ًمهما ً، حيث لعبت دوراأ عليها أي تغييرولم يطر ،باستمرار

راضـي  ثناء عملية المسح والتسجيل لألأوكذلك استخدام هذه الطرق  ،خاصة في مرج بن عامر

الحدود بين  ديحدت رض في الطابو عندما كان يتمألثناء وصف اأحيث اعتمد عليها  ،في القضاء

هـذه   ن يحـرر أفكان عليـه   ،رضأو خالف على أ ،وحتى عند حدوث عملية بيع ،راضيألا

راضي مـن  ألهذه امن وغالبا ما كنا نجد هذه الظروف تحد  ،ا من الجهة الجنوبيةئرض مبتدألا
                                                           

   م14/11/2012 جنينجولة ميدانية في  451ص، ملكية، أبو بكر 1
  452ص، ملكية، أبو بكر 2
 14-11ص، يوقلمة رمانة. ط.د 3
   15/7/2012، جنين وقباطية وصانورجولة ميدانيةفي . 452ص، ملكية، أبو بكر. 153-150ص، 14نابلس 4



104 

حيث بـاع  "الحجة التي وردت في سجالت محكمة جنين  :مثلة على ذلكألومن ا ،كثرو أأجهة 

حمد الجرار من سكان قرية صانور للسـيد سـليم   أبن يوسف بن محمد الحاج آغا السيد محمود 

 ،قـرش ) 25330(في عقابـا  رض العوجاني فندي لمحمد حسين العبد الهادي أأحمد أافندي بن 

  1 الطريق غرباوبو علي أوالد أملك  ًوشماال ،وشرقا الخراب ،رض طوباسأوالمحددة قبله 

  السكك الحديدية -2

حيث تم بنـاء الخـط    ،م1906/ه 1324شهد قضاء جنين بناء خط السكة الحديدية عام 

نالحظ هذا النحو يمتد في  2نابلس -المسعودية –عرابة  -جنين  -العفولة  -الحديدي بين بيسان 

وكما هو معلوم فإن بناء  ،3كم40أراضي قضاء جنين من العفولة إلى سيلة الظهر بطول حوالي 

ضافة إلى األراضي باإل ،هذا الخط ترتب عليه السيطرة على األراضي التي يمتد فيها هذا الخط

مساحات واسعة مـن  المحطات الرئيسة لهذا الخط التي ترتب عليها مصادرة  التي أقيمت عليها

وإن تـم  ،وتأثر السكان من هذه المصادرات على الرغم من الفائدة من هـذا الخـط   ،األراضي

  .تعويض أصحاب هذه األراضي

  ةالساحات العام -3

وال تكاد مدينة أو قرية فـي منطقـة    ،4العاموهي األراضي التي تركت من أجل النفع 

كنقطة انطـالق   ؛في الحياة العامة الساحات العامة نظرا ألهمية هذه الساحات الدراسة تخلو من

 تكان قدو ،5وعرض البضائع واالسواق الموسمية ،داخل المدن والقرى إلى الشوارع والممرات

يرة كانت و القرية كبأأي كلما كانت المدينة  ،والقريةأمساحة هذه الساحات مرتبطة بحجم المدينة 

 ،للحـرب  ولألنطـالق  ،جل التجمع في األعيـاد أوقد تركت هذه الساحات من  ،الساحات كبيرة

                                                           

. 40-35ص، 20جنـين . 177ص، 17جنين. 75ص، 14جنين. 280ص، 5جنين. 73ص، 4جنين. 75ص، 14جنين 1
  150ص، 38نابلس. 191-190ص، 30نابلس. 44 -43ص، 27نابلس. 3ص، 26نابلس، 131ص، 24نابلس
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ما كانت بالقرب من  ًأو عرض المنتجات وغالبا ،أثناء وفاة أحد األشخاص ، أووالخروج للحج

  .1ة فرمان من قبل الدولة العثمانيةقراء أو أثناء ،السجد

  األسواق العامة-4

ن رقبتها تعود إلـى  أوهي األراضي التي خصصت من قبل الدولة أي عامة الناس مع 

من أجـل  ، وواألسواق الزمنية التي تفتح في أماكن معينة ،من أجل إقامة البازارات ؛بيت المال

أو في أوقات محـددة   ،وحتى الحيوانات في أماكن دائمة ،عرض البضائع والمحاصيل الزراعية

  .2من أجل تنشيط الحركة التجارية

  األراضي المخصوصة-ب

كـالمراعي  من عـدة قـرى    تركت ألهالي قرية معينة أو ألهالوهي األراضي التي 

  :وتتألف هذه األراضي من ،3والبيادر والمحيطات والمشاتي

  المراعي-1

، سواء كانت كل قرية وهي األراضي التي تركت لرعي الحيوانات في القرى والقصبات

وكما هو مبين من  ،4عىامن القرى تشترك في هذه المر ، أي لمجموعوحدها أو بشكل جماعي

م حيث خصصت لكل قرية 1869/هـ1285خالل لجنة المسح والتسجيل في ناحية بني حارثة 

 نه أن يقلل من النزاعـات وهذا من شأ ؛من هذه القرى وبشكل جماعي مساحة لرعي الحيوانات

لكثرة  وذلك ؛ن منطقة الدراسة كان لها نصيب كبير من هذه األراضيأوالواضح  ،5ين السكانب

باإلضافة إلـى تضاريسـه    ،ه الزراعيةلطبيعوا ،عدد الحيوانات التي كانت متواجدة في القضاء

، وحتى أثناء زراعتها لم تعـد  لصعوبة زراعتها ،غلب األحيان تكون متروكةأالجبلية التي في 

                                                           

   26-1ص، قباطيةيوقلمة .ط.د.127-116ص، يعبديوقلمة . ط.د. 268 -267ص، 40نابلس. 23ص، 5جنين1 
   24ص، 6جنين. 23ص، 5جنين. 23ص، 4جنين). 95(المادة، قانون األراضي2 
   76ص، أرض، بحيري.358ص، نظرة، سعيدوني. 28ص، 1ج، احكام، المر. 36-34ص، 1ج، الدستور 3
   33-32ص، أرض، بدبري. 42ص، ملكية، الحزماوي. 176ص، 1مج، القسم العام، الموسوعة الفلسطينية 4
   466ص، ملكية، أبو بكر 5
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لرعي الحيوانات مع وجود  ؛وبالتالي تركت هذه الجبال خالية ،وفير من الغاللعلى الفالح بعائد 

  .الضوابط السابقة في تحديد هذه المراعي وتقسيمها بين القرى المجاورة

  المحتطبات -2

والمخصصـة منـذ القـدم    ، )بلطـة (وتتألف من األحراش الزراعية التي تقطع بالفأس

جل أمن  ؛1خشاب وأوراق جافة وخضراءأمعينتين لالنتفاع فيها من  ؛أو قريتين ،الحتطاب قرية

  شجار كمصدر للوقود ألاستخدام هذه ا

  البيادر-3

كي تجمع عليها محاصيلها  ؛وتتألف من األراضي المخصصة منذ القدم ألهالي قرية ما

غيـرهم أن  و أوعليه ال يحق لشخص أو مجموعة مـن األهـالي    ألغراض الدراسة والتذرية،

كما ال يحق ألي شخص من قرية  ،2يتصرفوا بهذه األراضي بالحراثة والزراعة أو البناء عليها

روعي في البيادر أن تكون فـي منطقـة   وكما ، 3ثانية استخدام البيادر الموجودة في قرية ثانية

كي تسمح للتيارات الهوائية من الوصول إلى البيادر من أجل تذرية الغالل المدروسـة   ؛مرتفعة

فـي البيـادر أن تكـون     ًيضاأ روعيووكما  ،)اللوح(بفعل الحيوانات العاملة التي تجر النورج

ـ الحتى ال تختلط الغالل بالتراب أثناء دراسة هذه الغالل أو  ؛أرضها صخرية ونظـرا   ،4ةتذري

ووجود  ،واألمطار الغزيرة ،تربتها الخصبة؛ بسبب الدراسة التي تشتهر بالزراعة لطبيعة منطقة

مـن   ،مساحات كبيرة من األراضي السهلية في هذه المنطقة،عندها كان ال بد من وجود البيادر

 ،5وهذا يفسر لنا أيضا سبب وجود أكثر من بيدر تتخذ صفة العموميـة  ؛أجل درس هذه الغالل

فقد انتشرت البيادر في كل مكان  ،راضي الزراعية في منطقة الدراسةألا التساع مساحات وذلك

                                                           

   466ص، ملكية، أبو بكر. 32ص، 1ج، أحكام، المر). 97(مادة ، قانون األراضي 1
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فإن بعض البيادركانـت تتخـذ    ،1في المدينة والقرى التابعة لها على حد سواء ي، أفي القضاء

حيث أن بعض البيـادر   ،واألرض المزروعة ،المالك وذلك بناء على طبيعة ،صفة الخصوصية

د أمثال الحجة التي تبين أن البيادر الواقعة بـالقرب مـن   كانت تعود في ملكها إلى شخص واح

  .2رض التلأوالمعروفة ب ،مدينة جنين تعود ملكيتها إلى عائلة عبد الهادي

  المقابر-4

بغض النظر عن الديانة التي 3فيهادفن موتاهم ل ؛وهي األراضي التي تركت لعامة الناس

ولكن الدولة شددت في هذا الجانب حيث منعت أي شخص من دفن أحد أقاربه في أي  ،يعتنقوها

أن نجد في القضـاء   الطبيعي لذلك من ،4أرض أميرية خارج األراضي المحددة من قبل الدولة

والذي يحدد عدد المقابر في أي مكـان   ،سواء في المدينة والقرى التابعة لها ،العديد من المقابر

فمثال نجد أن قرية عرابة يوجد فيها أكثـر مـن    ،الذين يقطنون في هذا المكانهو عدد السكان 

  5وربما العتبارات عشائرية ،نظرا لكثرة عدد السكان ،مقبرة

  األراضي الموات. 5

 :صـطالح إلوفـي ا  ،6الموات لغة تعني األرض الخراب الخالية من العمارة والسـكان 

  وبعيـدة   ،، وال مخصصة لألهـالي وغير متروكة ،، وال ينتفع بها أحداألرض التي ال مالك لها

عن القرى والقصبات بدرجة ال تسمع فيها صيحة الرجل ذي الصوت الجهـور مـن أقصـى    

  مـا يـوازي  أو ،8ونصـف  ميـل  ي، أأي مسافة نصف سـاعة بالسـير العـادي   ، 7العمران

                                                           

  . 17، 16، 9ص، قباطيةيوقلمة .ط.د. 139ص، يعبديوقلمة .ط.د 1
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الـتالل  من تتألف هذه األراضي ن فإ ،)13(وبموجب المادة  -)2(نظر ملحق رقم ا -،1كم )3(

حيث تندر فيهـا المسـاحة   ، 2والجبال واألراضي الجردة الوعرة المعبر عنها باألراضي القراج

ومثال على هذا النوع من  ،بإزالة الحجارة منها ،صالح هذه األراضيإالصالحة للزراعة إال بعد 

أنهم ى عدد من أبناء جنين حيث ادعى عودة بن ابراهيم العواد المحامي من جنين عل"األراضي 

ن هـذه األرض  أمـدعين   ،ة بالحجارةبالكراج والمملوءعلى أرض والمعروفة  واضعوا أيديهم

عمـل  د أن يارأمن  لكلفقد حددت الدولة  ،رابطللفوضى واإلض ًومنعا ،3"ضمن أرض الموات

 )3(يأخذ اإلذن من الدولة قبل إحياء هذه األرض في مدة ال تزيد عنأن  على إحياء أرض فعلية

فهي بذلك ، 4وتعطى لشخص آخر تؤخذ منه، ،إذا لم يستصلحها خالل المدة المذكورةو ،سنوات

حسب قول رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   ذلك و ،ها جهدا ماديا وبدنياؤأرض موات يتطلب إحيا

مـة باستصـالح هـذه األراضـي     الحكو ونتيجة لسماح 5"فهي له ًاموات ًاحيا أرضأمن  "وسلم

شيوخ ومتنفذي القرى في فلسطين بزراعـة األراضـي المـوات    القام العديد من فقد  ،وتملكها

حيـان تفضـي إلـى    ألغلـب ا أمن أجل تثبيت ملكيتها وإن كانت عملية اإلحياء في  ؛وتعميرها

وتستدل على ذلـك   ،لسيطرة على هذه األراضي؛ وذلك لوالمنازعات بين األهالي ،راباتطاإلض

أشهرها و ،والمنازعات بين األهالي في القضاء ،دت الخالفاتمن خالل الحجج الكثيرة التي أور

الحجة التي تبين الخالف على األرض المعروفة بأرض السلخا المشجرة في طوباس بين أفـراد  

  .6من أهالي سيريس

جـراء هـذا    للمردود الذي يعود للخزينةً نظرا ؛حياء األرضإوقد تساهلت الدولة في 

م حيث حددت مساحة األراضي الممنوحـة  1940/هـ1328وبقي هذا األمر حتى عام  ،حياءإلا

                                                           

، القسم العـام ، الموسوعة الفلسطينية، 35ص، 20جنين. 70ص ، 14جنين. 11ص، 155نابلس. 720ص، 17نابلس 1
  78ص، ارض، بحيري. 176ص، 1مج

. تتخللها الحجارة بحث تغطي التراب والتي ال تصلح للحراثة والزراعة االبعد العمل والتنقيـب هى األرض التي :القراج 2
   )103(مادة ، قانون األراضي

 167ص، 13نابلس 3
   176ص، 1مج، القسم العام، الموسوعة الفلسطينية. 78ص، أرض، بحيري). 103(مادة، قانون األراضي 4
   54ص، فلسطين، النحال. 358ص، نظرة، سعيدوني. 64-63ص، الخراج، أبو يوسف 5
، 14جنـين . 73ص، 4جنين. 50ص، 529نابلس. 248-247ص، 3نابلس. 167ص، 13نابلس. 720ص، 17نابلس 6

  .40ص، 20جنين. 75ص
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من سماسرة الحركة الصهيونية  ًوجاء هذا التحديد خوفا ،)مئة دونم( لشخص من أجل إحيائها ب

؛ على امتداد األراضي الموات في منطقة الدراسة ذلكثرأوقد ، 1في إحياء وشراء هذه األراضي

الشـرقية   ،وقلة هطول األمطار على سـفوحها  ،لجبلية ذات الطابع الوعرطبيعتها ا وذلك بسبب

 )مرج صـانور (أمثال مرج الفرق ،باإلضافة إلى كثرة المستنقعات في منطقة الدراسة المذكورة

قتصاد الرعوي فـي هـذه   إلباإلضافة إلى سيادة ا ،ألف دونم )25( والتي تقدر مساحته حوالي

تأثير الحروب األهلية التـي اجتاحـت أراضـي     بسبب ،2يالمنطقة على حساب النشاط الزراع

غارات القبائل البدوية التي كانت تنتهي في أغلب األحيـان بخـراب   عدا عن  ،منطقة الدراسة

 مما أدى إلى خراب واسع في قرى ناحية بنـي حارثـة ألكثـر مـن     ؛األراضي التي يدخلونها

  .3وخراب األبنية ،عدد من القرىهدم حتى تم ، عاما)20(

 ،جتماعية التي واكبت نهايات الحروب األهليةالقتصادية واالونتيجة للتحوالت الجذرية ا

وعـودة   ،ونظـام الطـابو   ،وفي مقدمتها قانون األراضي ،وانطالق حركة التنظيمات العثمانية

منحتها خاصة بعد التسهيالت التي دى إلى ارتفاع ثمن األراضي كل ذلك أ ؛النازحين إلى أرضهم

ومن الشواهد علـى   ،إلحياء األرض ،ثار الخالفات بين السكانأوهو ما  حياء مجانا،لإلالدولة 

وعبد اهللا الحسـون بـأن أحمـد     ،الدعوة التي أقامها أحمد السالمةعلى مصطفى المشعل :ذلك

حجيرها وزراعتها مـدة أربـع   رض في بلعة عن طريق إزالة الحجارة وتأالسالمة قام بإحياء 

وطالـب  . .وأن المدعى عليهم قاموا بوضع أيديهم على هذه األرض بالقوة ،دون منازعسنوات 

  .4المدعي باسترداد هذه األرض

   

                                                           

  473ص، ملكية، أبو بكر 1
، 20جنين. 177ص، 17جنين. 73ص، 4جنين. 132-131ص، 45نابلس. 113ص، 18نابلس. 720ص، 17 نابلس 2

 2012/ 15/11ر سهل صانوجولة ميدانية في  .35ص
   475ص، ملكية، أبو بكر 3
   720ص، 17نابلس .111ص، 15نابلس 4
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  الفصل الرابع

 حجم الملكية

قطاعات ومنطقة الدراسة خاصة بحجم اإل ،عامةثر حجم ملكية األراضي في فلسطين تأ

والتي تمكنت من المحافظة عليها بعـد   ،قطاعإلبان عهد اإها الدولة للزعامات المحلية التي منح

توسـيع  حيث تمكنت العائالت المتنفذه مـن   ،وتوسعها أثناء الحكم المصري،حل نظام اإلقطاع

نتيجة لما أوجدته هـذه الصـراعات مـن زيـادة      ؛1للحكم الجديدمنها خاصة الموالية ملكيتها 

وتقسـم   ،بالحروب األهليـة  توالصراعات الداخلية فيما عرف ،جباريإليد ا، والتجن2الضرائب

مما أدى إلى خراب العديد من القرى والمزارع بعد  ؛العائالت المتنفذة إلى أحزاب قيسية ويمانية

شـكل  ولكن بعد رحيل الحكم المصري عن فلسطين ب، على حياتهم ًحفاظا ؛هروب سكانها منها

فيما يعرف بتصـفية   نتشرإ، وساءت األوضاع أكثر مما كان عليه ،عام ومنطقة الدراسة خاصة

هـذا   ،على أكبر مساحة في منطقة الدراسـة ى السيطرة فالحساب بين تلك العائالت المتناحرة 

من أراضي قرى بالد حارثة إلى خراب بعـد   ًاكبير ًاناهيك عن هجمات البدو التي حولت قسم

ا مهما في تكوين الملكية فـي منطقـة   ًل ا لطبيعية دوروكذلك لعبت العوام، نهامتهجير سكانها 

/ ه 1252مجموعة من العوامل كان أبرزها زلزال عـام  ، حيث تأثرت منطقة الدراسة بالدراسة

ثر بصورة مباشرة أكل هذا  ،واألوبئة التي تعرضت لها، 3والجراد ،وموجات الجفاف ،م1837

من هذه  األكبر تضررالمالفالح البسيط هو وإن كان  ،و غير مباشرة على نمط حيازة األراضيأ

وفسـاد   ،فراد من استغالل ظروف الفالحين السـابقة األ العديد من والتي تمكن خاللها ،العوامل

وساعدهم على ذلك قـانون   ،اإلدارة العثمانية من ناحية ثانية من السيطرة على مساحات شاسعة

هذه األراضي بصورة شرعية بيد هؤالء الذي ثبت و ،م1858/ ه 1275 عام األراضي العثماني

   4.المتنفذين

                                                           

   .24-10ص، 10نابلس 1
   .129ص، الزراعة، أبو رجيلي 2
   .516ص، ملكية: أبو بكر. 762ص، فلسطين، خله 3
   .76-75ص ، ب 6 جنين، 43ص، جنين 4
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 الملكية حجم العوامل المؤثرة في -1

  العوامل الطبيعية -أ

ومنطقة  ،في تحويل نمط الملكية في فلسطين عامة ًابارز ًالعبت العوامل الطبيعية دور

العتمـاد   نتيجة ؛حيث نجد أن هذه العوامل لها أثر كبير على حياة الفالح الدراسة بشكل خاص،

 ،1وفيما يعرف بالزراعة البعلية سواء كانت الصـيفية أو الشـتوية   ،الزراعة على مياه األمطار

نحباس نتيجة إل ؛نتاجوبالتالي يقل اإل ،ومن الطبيعي أن تتذبذب كمية األمطار من سنة الى أخرى

 ،واألمـراض  وبئـة وانتشار األ ،وأثناء موجات البرد والثلج والجفاف ،أو زيادة كميتها ،المطر

عادة توزيع ملكية األرض فـي منطقـة   إتأثير واضح في  ذي كان لهناهيك عن زحف الجراد ال

 :ومن هذه العوارض ،الدراسة

  الحرارة واألمطار -1

ن خروج معـدالتهاعن  إتالي فالمطار وبألولى على األيعتمد النشاط الزراعي بالدرجة ا

بالموسم الزراعـي الشـتوي    المحصوللى ضرب بنية إونزوال سوف يؤدي أالمألوف صعودا 

خاصة أثناء اسـتمرار   ،زيادة األمطار أو نقصانها كانت تعود على الفالح بالضررو، والصيفي

لم يكن باستطاعة الفالح الفلسطيني زراعة و ،تساقط الثلوج والبرد واألمطار الغزيرة والمتواصلة

للمزيـد   -،2ثر على حياة الفـالح مما يؤ ؛راضي خالية من الزرعألوبالتالي تبقى هذه ا ،أرضه

وانحباس األمطار لم يكن باستطاعة الفالح  ،وفي أثناء موجات الجفاف -)20( نظر ملحق رقما

يروي المزروعـات بميـاه الينـابيع    فقد كان  ،ترة التعويض عن نقص مياه األمطارفي تلك الف

حيث كان باالمكان ري  ،مام المزارعين في السهولأكثر سهولة أمور ألن كانت اإو ،3واألنهار

بالبساتين في المناطق التي تتوفر  هراضي المعروفألأي ا، بعض المزروعات في مناطق محدودة

 ،وباقي المحاصـيل البعليـة   ،راضي المزروعة بالقمحألما ا، أمثال مرج ابن عامرأ ،فيها المياه

                                                           

   .35ص، 20جنين، 28ص، 19جنين. 616ص، 18جنين. 88ص، 4جنين 1
   .776، 749، 700، 587، 554ص، الغرر، الشهابي 2
   .785، 633، 632، 629ص ، م، ن 3
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راضـي  ألوسـعة ا  ،لى كميات كبيرة من المياهإ هاحتياجإمطاروألعتمادها على مياه اإلا ًنظرف

 ؛مـر يختلـف  ألن اإف الجبلية ما في المناطقأ الظروف بهذه ًيضاأثر نها كانت تتأإ، فالزراعية

، وفحمـة  ،وسيريس ،ومركة ،الوفاأبوراضي زاوية أ :مثالألوعورتها وتعقد تضاريسها  ًنظرا

ناهيـك عـن    ؛لفترةاالعلمي في تلك وسيلة الظهر؛ وضعف المحاصيل ناتج عن ضعف التقدم 

مـن أجـل    ؛لى رهن أو بيع أرضهإ اًنجد الفالح الفلسطيني مضطر ،1ارتفاع درجات الحرارة

  2وهذا يفسر لنا نمو الملكيات الكبيرة على حساب الملكيات الصغيرة ،سداد الدين المتراكم عليه

  غزوات الجراد -2

الجـراد   ،لغارات غـزوات  شكل خاصومنطقة الدراسة ب شكل عام،تعرضت فلسطين ب

 ه 1228وتعود أقدم غزوات الجراد في منطقة الدراسة إلى سنة ، 3انطالقا من البوادي المجاورة

مما عمل  ؛حيث انتشر الجراد في جميع األراضي الفلسطينية بما فيها منطقة الدراسة، م1812/

عرضـت  تالتي كانت أشد غزوة للجراد ؛ و4على زيادة الضائقة التي كان الفالحون يعانون منها

وسميت  ،م حيث انتشر الجراد في بالد الشام كاملة1865/ ه 1282لها منطقة الدراسة في سنة 

عبـاء  ألدى إلى زيـادة ا أا مم 5حيث بات الناس يؤرخون بتلك السنة" سنة الجراد"تلك السنة ب

الملقاة على عاتق الفالحين نتيجة لما ألحقته غزوات الجراد بالمحاصيل الزراعية سواء كانـت  

صحاب الملكيات الصغيرة يعتمدون عليها في أوالتي كان الفالحون خاصة  ،الشتوية أو الصيفية

رضهم ألصحاب الملكيات أإلى بيع  ؛ مما اضطر الفالحونسداد الدين المترتب عليهم ،هم أوعيش

  6.أو لتالفي سيئات القرض الدوري ،الكبيرة لاليفاء بااللتزامات المترتبة عليهم

 

                                                           

   .798ص، الغرر، الشهابي 1
2

، 93ص، 17جنين، 12-5ص، 15جنين، 19، 16ص، 14جنين، 27ص، 11جنين، 126ص، 9جنين، 80ص، 5جنين 
 32ص، 19جنين، 152ص، 18جنين

   160-158ص، 2ق، 1جبالدنا، ، الدباغ 3
   174ص، 7ج، م، ن 4
   .522ص، ملكية، أبو بكر.158ص، 4ج بالدنا،، الدباغ 5
   .152ص، 18جنين. 52ص، 14جنين.126ص، 9جنين 6
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  الحرائق -3

وارتفاع درجـة   ،ا التساع مساحة أراضي األحراش والمتروكة في منطقة الدراسةًنظر

كانـت تتهيـأ الظـروف لنشـوب      ،حاصيل الزراعية بعد توقف األمطاروجفاف الم ،الحرارة

 ،والحـروب  ،ولهو الرعاه ،والتدخين ،وعدم الوعي ،، ناهيك عن الخالف بين الفالحينالحرائق

تدخل الحرائق ضمن األساليب والوسائل التي كانت تستخدم مـن  حيث كانت  ،وموجات الجفاف

وهذا ما الحظناه مـن خـالل    ،انتشار ظاهرة النواطيروهذا يفسر لنا  ،أجل النيل من الخصوم

عرق ) 28(حراق إتم  ، حيث أوردت بعض الحجج أنطالعنا على سجالت المحاكم الشرعيةضا

 .1يد عبد القادر آغا الجرارتعود ملكيتها للسو ،زيتون في خربة بيت ياروب

  األوبئة واألمراض -4

منهـا   :تعرضت فلسطين عامة ومنطقة الدراسة خاصة إلى عدد من األوبئة واألمراض

 حيث تركت هذه األمـراض  ،2والجدري ،والهواء األصفر ،، والمالرياوالسل ،مرض الطاعون

 ،شـخاص ألالسلبية على المزارع في منطقة الدراسة نتيجة لضعف الخبرة لدى هـؤالء ا  ثاراآل

دى إلـى  أممـا   ،المعرفة بهذه األمراضقلة و ،ونقص الخدمات الطبية ،وتدني مستوى المعيشة

ن أكثر األشخاص الذين كانوا يتعرضون أوالمهم  ،3الفتك بالعديد من السكان في منطقة الدراسة

ا جعـل هـذه   مم ،والذين كانوا يملكون حق التصرف باألرض ،من المزارعينلهذه اآلفات هم 

ولم يقتصر األمر ، سهل على أصحاب النفوذ الحقا السيطرة على هذه األراضي ،ًااألرض خراب

 ،بل تجاوز ذلك إلى الحيوانات التي تعتبر العمود الفقري لدى الفالح في التحميـل  ،على البشر

دوائـر بيطـرة تعنـى بتلـك     وعدم وجود  ،ونتيجة لضعف الخبرة، 4والحراثة ،وجر العربات

وثائق تدلنا عـن أي   ولم نعثر على ،ى نفوق أعداد كبيرة من الحيواناتأدى ذلك إل ،الحيوانات

حيث تم تأسيس دوائر في المدن الكبـرى   قبل الحرب العالمية األولى، وجود للعناية بالحيوانات

                                                           

   .8ص، 1جنين 1
   .603، 593ص، 3ج، ألغرر، الشهابي.908ص، 39نابلس 2
   .180ص، 2ج، المحفوظات، رستم.196-186ص، تاريخ، العورة 3
   .194ص، 46نابلس. 218ص، 45نابلس.9-8ص، 39نابلس. 337ص، 15نابلس 4
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 أثنـاء الحـرب  انشاء دائرة بيطرة في نابلس تم وقد  نات،عناية بصحة هذه الحيوافي فلسطين لل

لى التقليل مـن مـوت تلـك    مما ساعد ع 1 "خانة الحيواناتخستة"عرفت باسم  العالمية األولى

  .الحيوانات

أو اشتراك أكثر من  ،جزء من أرضه مقابل شراء الثيران لى بيعإالفالح وقد كان يضطر

ولى قبل ألكونها طاقة الجر والحمل ا، استخدامها في الزراعةفالح في شراء الحيوانات من أجل 

لكون المال عض األراضي إلى من يمساعد على انتقال ب؛ األمر الذي دخول الجرارات الزراعية

 .2في تلك الفترة على حساب الملكيات الصغيرة 

 الزالزل -5

ـ    ًارك آثـار تعرضت فلسطين بما فيها منطقة الدراسة لعدد من الزالزل التي كانـت تت

وبالتالي نقص األيـدي   ،هدم البيوت على السكان :على الفالحين في منطقة الدراسة من ًكبيرة

ورهـن   ،ح من اقتـراض األمـوال  اضر الفالمما  ،، وحتى على الحيواناتالعاملة في الزراعة

إلى ن سداد الدين تحول األرض مونتيجة لعجز الفالح  ،صحاب النفوذ في تلك الفترةأأرضه إلى 

حيث ضـرب   ،د من الزالزليعدلحيث تعرضت المنطقة ل ،لمالك من أصحاب الملكيات الكبيرةا

 عظمأولكن  ،من األشخاص راح ضحيته ،3م مركزه البقاع اللبناني1803/ ه 1218زلزال عام 

 4مركزه مدينة صفدو ،م1837/ ه 1253زلزال أثر على منطقة الدراسة كان زلزال عام 

ن أصحاب الملكية الصغيرة تعرضوا للكثير من العقبات بأبناء على ما تقدم يمكن القول 

التي ألقت بظاللها على هذه الفئة التي كانـت تسـتخدم هـذه    و ،و بشريةأ ،سواء كانت طبيعية

ولكن هذه العوامل ساعدت بصورة مباشرة  ،فراد أسرهمأل األراضي من أجل تأمين لقمة العيش

مما اضـطرهم إلـى بيـع هـذه      ؛على التضييق عليهم بشتى الطرق والوسائلأو غير مباشرة 

                                                           

 
  8ص، 47 نابلس1

  26ص، 14جنين. 8ص، 14جنين. 23ص، 14جنين2 
   .403ص، 3ج، الغرر، الشهابي 3
   .92ص، سوريا، غرايبه. 443ص، 6ج بالدنا، الدباغ. 516ص، القسم العام، الموسوعة الفلسطينية 4
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ـ    ،دون مقابل، أو التنازل عنها األرض تخلص مـن  مع بقاء العمل فيها على حصـة معينـة لل

وأخـذهم إلـى    ،وخوفا من أن يتم استخدام هذه األراضي من أجل معرفة أصحابها ،الضرائب

صحاب ألمن قبل المزارعين رض بصورة جماعية يفسر لنا التنازل عن األ كل ذلك ،العسكرية

، الذي أدى الحقا إلى تناقص مساحة األراضي ذات الملكيـة الصـغيرة لصـالح    1النفوذ والجاه

  :أصحاب الملكيات المتوسطة والكبيرة كما هو مبين في الجدول التالي

   

                                                           

   32.1، 31، 25، 20ص، 19جنين. 119، 97، 33، 28، 25، 24، 2ص، 18جنين. 118ص ، 17جنين 



117 

  1م 1912/ ـ ه 1330 راضي في عاماأل مبيعات )10(جدول 

/ المساحة
 بالحصة

 القيمة
اسم 
 الموقع

  الرقم اسم البائع اسم االمشتري

 الطيبة قرش4000 72من 1/3
محمد بن ياسر محمد 

  الزعبي
غريب وشيحة ابناء ياسر 

 بن محمد الزعبيا
1 

 ؟ قرش6000 64من1
سعيد أفندي بن محمد بن 

 حسين عبد الهادي

براهيم بن عيسى إأوالد 
 أوالد الياس الصايغ/الصايغ

2 

 جلبون قرش9000 26من 2
محمد أفندي بن عبد 

 الرحمن المالح

بناء الشيخ محمد بن ياسين أ
 ابو الرب

3 

 الطيبة قرش8000 72من 1/2
محمود قاسم بن عوض 

 القزع

الد محمود بن عوض أو
 القرع

4 

 قرش6000 50من 1
السيلة 
 الحارثية

الحاج حسين بن حسين 
 عبد الهادي

زريفة بنت موسى بن خليل 
 االبراهيمي

5 

من 1/2
99,5  

 يوسف ابو غزالة اللجون قرش1500
بو أمحمود بن فاعوربن علي 

 غطاس
6 

من1/2
99,5 

 7 مصلح بن حسين اسماعيل يوسف أبو غزالة اللجون قرش1500

 قرش3750 26من 1.5
  نورس
 

 سالم احمد محمد حسين
خضرة بنت صالح بن 

 يوسف
8 

 ام الفحم قرش2478 1
أوالد عبد الرزاق بن قاسم 

 العودة

أوالد تيسير بن احمد بن 
 بشير بن رمضان

9 

 50من 1
ليرة 50

 2انجليزي
 الجوانب

توفيق أفندي ابن أحمد 
 محمد تحسين عبد

براهيم بن إناء الحاج أب
 حسين بن عيسى الصالح

10 

حصة 1/3
 65من 

 زرعين قرش7500
توفيق افندي بن احمد بن 
 محمد حسين عبد الهادي

 11 الحاج حسن بن محمد

حصة 1/8
 65من 

 زرعين قرش3800
توفيق افندي بن احمد بن 
 محمد حسين عبد الهادي

عبد اهللا بن الحاج بن يوسف 
 حمدأبن 

12  

 زرعين قرش7800 85من 1/3
حمد بن أتوفيق افندي بن 

 محمد حسين عبد الهادي
 13 بنات حسن بن حسين العايد

 زرعين قرش1995 85من 1/8
توفيق افندي بن احمد بن 

 حسين عبد الهاديمحمد 

هناء بنت حسن بن حسين 
 العايد

14 

                                                           

   58-3ص، 15 جنين. 168-25ص,14 جنين 1
   259ص، النقود، المبيض.قرش صاغ 118تبلغ قيمتها :الليرة االنجليزية الذهبية 2
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/ المساحة

 بالحصة
 القيمة

اسم 

 الموقع
  الرقم اسم البائع اسم االمشتري

 زرعين قرش7500 85من 1/3
توفيق افندي بن احمد بن 
 محمد حسين عبد الهادي

 15 علي بن حسين بن علي

  16 سعد بن حسين توفيق عبد الهادي زرعين قرش8000 85من 1/3

 اللجون قرش3000 1
سعد أفندي بن أحسن 

 حسين
 17 حمد بن قاسمأعطية بن 

من 1/2
99,5 

 اللجون قرش3000
سعد أحسن افندي بن 

 حسين
 18 سماعيل بن خليل بن جابرإ

من1/2
99,5 

 اللجون قرش2000
حسن افندي ابن اسعد بن 

 حسن

والد عبد الرزاق بن صالح أ
 بن الحمد

19  

من3/4
99,5 

 اللجون قرش4000
حسن افندي ابن اسعد بن 

 حسن
  20 حمدأمريم بنت محمود بن 

من1/2
99,5 

 اللجون قرش2500
حسن افندي ابن اسعد بن 

 حسن
  21 فاطمة بنت حسن بن صاع

من1/2
99,5 

 اللجون قرش2280
حسن افندي ابن اسعد بن 

 حسن

حمد أسعدة بنت عبد اهللا بن 
 العثمان

22 

 اللجون قرش2000 99,5من1
افندي ابن اسعد بن حسن 

 حسن

عبد الرزاق بن صالح بن 
 حمد الصالحأ

23 

 72من1/5
ريال 180

 1مجيدي
 اللجون

حسن افندي ابن اسعد بن 
 حسن

براهيم بن حامد بن إالحاج 
 عبد العزيز

24 

 سليم عبد الهادي الطيبة قرش1680 72من 1
صالح بن محمد بن حسن 

 عبد الكريم الزعبي
25 

 سليم عبد الهادي السيلة ليرة50 51من1/2
براهيم بن سعيد إوالد أ

 الحسن
26 

 51من 1
ريال 50

 مجيدي

السيلة 
 الحارثية

 محمد
مين بن أبنات نمر بن 

 مصطفى
27 

 قرش3000 51من1/2
السيلة 
 الحارثية

 28 والد حسن بن عبد الرحمنأ حسن عبد الرحمن الشعبان

 40من 1/2
ريال 45

 مجيدي
 29 داود بن يوسف عبد الرزاق سليم بن جرجس الريس قومية

                                                           

، المبـيض .135ص، العملة، الشافعي.قرشا عاديا 35.3ضربت زمن السلطان عبد المجيد وتبلغ قيمتها : الريل المجيدي 1
   259.ص، النقود
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  العوامل البشرية -ب

ما كانـت   ًوغالبا ،لعبت العوامل البشرية دورا مهما في تشكيل بنية الملكية في القضاء

وتتمثـل   ،حد العوامل الطبيعية المؤثرةأواقترانها ب ،و تعاقبهاأفعاليتها شديدة التاثير عند تزامنها 

  .هذة العوامل فيما يلي

  المصرية الحكومةجراءات إ -1

ة المصرية من العوامل التي ساعدت علـى تكـوين الملكيـات    جراءات الحكومإتعتبر 

مما دفـع   ،فقد عملت على فرض التجنيد اإلجباري على السكان ،قطاعية في منطقة الدراسةإلا

 ،1متناع عن تسجيل أرضهم بأسمائهم خوفا من سوقهم إلـى التجنيـد اإلجبـاري   إلا منالسكان 

 ،ة لهروب سكانها مـن ميـادين القتـال   الحروب إلى خراب العديد من القرى نتيج وكذلك أدت

وا بتسـجيل هـذه   فقـام  ،استغل أصحاب هذا النوع من الملكيات ذلك، وفتركت األرض خرابا

امثـال   مما ساعد على تكوين هذه الملكيات ،خاصة الموالين للحكم المصرياألراضي بأسمائهم 

  .2ل عبد الهاديآ

  األهليةالحروب  -2

ـ إدى خروج الحكم المصري من فلسطين عامة ومنطقة الدراسة خاصـة إلـى   أ عال ش

حيث عادت العائالت التي تعرضت ممتلكاتها  ،الحروب بين السكان فيما عرف بتصفية الحساب

ر من العائالت التي وقفـت إلـى   ي إلى الثأوسيطرتهم إلى ضربات موجعة إبان الحكم المصر

وفرار السـكان مـن األطيـان     ،مما أدى إلى خراب العديد من القرى ،جانب الحكم المصري

 ،هذا باإلضافة إلى استعانة هذه العائالت بحلفائهم من القبائل البدوية في غور بيسـان  ،الزراعية

 مما سـبق نالحـظ أن   ،ثةكبر مساحة من أراضي بالد حارأوالتي استطاعت أن تسيطر على 

                                                           

   .720ص، 17نابلس. 46ص، 10جنين. 66ص، 4جنين.6ص، 52جنين 1
، النمـر .8ص، 36نـابلس . 22-11ص، 10نـابلس .389، 306، 168، 143-133ص، 9نابلس. 359ص، 8نابلس 2

  .554ص، ملكية، ابو بكر.224-223ص، 2ج، تاريخ
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وين الملكيات الكبيرة في منطقة الدراسة عن طريق السيطرة الحروب األهلية دورا بارزا في تك

  .1على هذه األراضي من قبل العائالت المتنفذة في المنطقة

  مخلفات نظام اإلقطاع -3

عامة ومنطقة الدراسة خاصة نجد أنـه كـان   ظرنا إلى عصر اإلقطاع في فلسطين إذا ن

، واالحتفـاظ  في منطقة الدراسة ورغم ذلك استطاع اإلقطاعيون تكوين ملكيات واسعة ،قصيرا

 عـام  قطاعات العسكرية زمن السلطان محمود الثانيإلا حلرغم صدور فرمانات بإقطاعياتهم 

مستغلين حالـة   ،في العهد المصري في هذه المنطقة هذا الدور استكمال وتم م،1826/ه1240

ناهيك عن الحنكة السياسية التي كـان يتمتـع بهـا     ا الفالحونالفوضى والعوز التي وصل إليه

واستطاعوا تكوين  ،أصحاب هذه اإلقطاعات أمثال آل عبد الهادي الذين ساندوا الحكم المصري

فاخـذوا يبتـاعون    ،ملكية واسعة مستغلين الفوضى السياسية التي ألمت فـي المنطقـة آنـذاك   

ئل من أجل الحصول على أكبر مساحة وتسجيلها باسمائهم متبعين كل الطرق والوسا ،األراضي

ا لكن األحوال االقتصادية آنذاك كان لها جـزء  ،3رغم حل اإلقطاعات 2ممكنة من هذه األراضي

ممـا  ،لـديون والقروض أرهق الفـالح با حيث  ،قطاعات في أيدي قليلةإلفي تكوين هذه ا اكبير

مقابل إلى أصـحاب   دون أو حتى التنازل عن هذه األراضي ،إلى بيع أرضهم اضطر الفالحون

  .4با أحيانا ببدل نقدي أو بغير بدل نقدي ، وغصبطيب خاطر أحيانا ،النفوذ في المنطقة

  الضرائب والجباه -4

األسباب الرئيسة التـي شـجعت    من ساليب الجباية العثمانية كانتأإن نظام الضرائب و

فالحين وصغار المالك وتخلي ال ،وإن كان بصورة جديدة ،على ظهور الملكيات الكبيرة وتوسعها

وهـي   :األول يسمى الويركو :كانت الدولة تستوفي نوعين من الضرائب حيث ،5عن أراضيهم
                                                           

   .315ص، سورية، بازيلي. 79ص، 12نابلس. 287، 283، 270، 269، 158، 41، 23ص، 10نابلس 1
   .25-3ص، 10نابلس. 314-313ص، 9نابلس 2
   .53ص، 19جنين. 151-150ص، 5جنين.168- 167ص، 23نابلس 3
   .736- 724ص، 17نابلس 4
   .635-629ص، التاريخ، قاروقي.134ص، تحوالت، شولش 5
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مالي ضـريبة الويركـو   جإحيث بلغ  ،ضريبة نقدية تعني جزية أو خراج مال الميري والخزينة

، 1بارة )18(قرش و )131984(م 1870/ه1287قرية من قرى بالد حارث )39( المترتبة على

غلب أفي %) 33-20(تراوح ما بين قسم أيضا إلى نوعين األول عيني، ويفقد  ،أما النوع الثاني

عند حاجة الدولة مما ساعد على تخلي السكان عن أرضهم )%70(ولكن قد تصل إلى  ،األحيان

ولكن ساءت ظروف الفالحين أكثر عندما تحولت الدولـة عـن    ،إلى صالح المتنفذين والوجهاء

ن تدفع قيمة ضريبة العشر أونصت على  ،صص عينية من محصول األرضب كحقبول الضرائ

فإذا مـا   ،من غلة األرض للوفاء بحق الملتزمكبر ألاضطر الفالح لبيع الجزء ا ،إزاء ذلك 2نقدا

 ،ثمن المحصول بكامله يكفي الضرائبلم يكن  ،لمنتجات الزراعية في أحد المواسمتدنت أسعار ا

وبمجرد أن يقع المزارع في  ،نة من المرابي الذي ينتهز الفرصةستدالإلعندئذ يضطر المزارع 

من هذا المصير سوى فئـة   ولم ينج ،3الشراك يفضي به الربا الفاحش إلى اإلفالس وبيع أمالكه

نه كان يتعين أل" الجفتلك الحكومية السلطانية"يسيرة من الفالحين الذين كانوا يستأجرون أراضي 

مـالك  ألدفع ضريبة الخمس أي ضعفي ضريبة العشر المقدرة علـى ا على هؤالء المستأجرين 

م أفضل بكثير مـن  نهم لم يكونوا خاضعين لنفوذ المحصلين ومن ثم كانت أحوالهأإال  الخاصة،

أراضـيهم طوعـا    حيان لنقل ملكيةألوهذا ما دفع صغار المالك في بعض ا ،أحوا ل المالكين

في "القبائل وقد قيل  ،ابين والملتزمين والمخاتير وشيوخهربا من الجباة والمر ،للدولة أو السلطان

وهنا سبب من جملة أسباب ساعدت على تقليص الملكية الصغيرة فـي  " فم السبع وال فم الضبع

، اذاعملت الضرائب المتراكمة على الفالحين إلى تسـجيل األراضـي بأسـماء    4منطقة الدراسة

 ،لتالي إلى نشوء الملكيـات الكبيـرة لـألرض   وافضت با ،عضاء والفئات اإلجتماعية السائدةأ

والعسـكريين   ،وموظفي الضرائب ،واإلحتماء بالشخصيات المتنفذة من الظلم التعسفي للملتزمين

 وزادت ديـون  ،األراضي الزراعية بأبخس األثمـان  وفي أحسن األحوال عرضت ،5والدائنين

                                                           

   .528ص، ملكية، أبو بكر 1
   .363ص فلسطين، عثامنة، 89-86ص، نظام، موسى، 129ص، الزراعة، أبو رجيلي 2
   .724/736ص، 17جنين. 43ص، 11جنين 3
   117ص، القرية، عارف 4
  . 95-82ص، 20جنين 5
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 )عرض حـال (فاضطروا لتقديم  ،وعجزوا عن دفع الضرائب ،الفالحين الذين بقوا في أراضيهم

أو ، يطلبون فيها إعفـاءهم مـن الضـرائب    ،في بعض األحيان الى السلطات العثمانية المحلية

فاستغل المرابون والتجـار  بطرح المالكانات بالمزاد العلني، وقامت الدولة ، تخفيفها أو تقسيطها

وزادت مسـاحة   ،األرض فتناقص عدد مـالكي  ،وحازوا على المالكانات ،المتنفذون تلك الحالة

كها نهائيا من قبل هذه تملوكان ذلك مقدمة ل، وبرزت الملكيات الواسعة، األرض التي تملكها القلة

بفعل ما صدر مـن تنظيمـات    ،)النصف الثاني من القرن التاسع عشر(الفئة في الفترة الالحقة 

  .1وقوانين من الدولة العثمانية كخط شريف كلخانه

  المرابين -5

باب لجوء المـزارع  كانت الضرائب الباهظة ومضاعفاتها من قبل المحصلين أهم أسلقد 

فـي  عندما تقـع   2المحلية ويضاف إلى ذلك تدني أسعار المنتجات الزراعية ،للقروض الربوية

المـال لشـراء    مـزارع في سنوات الجفاف فيعوز ال وخاصة ،منافسة مع المنتجات المستوردة

، وبالتالي لم يكن أمامه مناص من ه الضروريةيشالمعيعض حاجات الحبوب والبذور واألشتال وب

بغية " من البيدر للبيدر"على حد تعبيرهم  ،مدألناوله من التجار كقرض قصير االدين الذي كان يت

 ،ميريـة ألمـوال ا ألخذ الجابي من المحصول قيمة ا، وفي وقت الحصاد يأ3السداد عند الحصاد

ويدفع ما  ،أو أكثر ٪)100(قرضه وفوائده التي كانت تصل إلى يأخذ قيمة ويليه التاجر المرابي 

يضـطر   أحياناو حوال،ألحسن اأفيخرج من البيدر بالشيىء القليل في  ،تبقى عليه من إلتزامات

هذه الظروف سوى مام الفالح في ظل أوهكذا لم يكن  ،إلى اإلستدانة مرة أخرى إلى البيدر القادم

تمكنت فئـة المـرابين مـن    ،وبهذا األسلوب ،األمر إلى بيعها، وينتهي به رهن األرض للتاجر

  .4راضي الزراعية ألالسيطرة على مساحات واسعة من ا

                                                           

   .192ص، تاريخ، مناع. 528ص، ملكية، أبو بكر، 135ص، تحوالت، شولش.96ص، مقدمة، عوض 1
   645ص، تاريخ، فاروقي 2
  .136ص، تحوالت، شولش. 61ص، دعوة، افندي. 129ص، الزراعة: أبو رجيلي 3
، 4جنـين .13، 12، 11ص، ب2جنـين .94ص، 2جنين.73ص، 1جنين. 296، 239، 19نابلس، 236ص، 17نابلس 4

  .32ص، 19جنين.168ص، 14 جنين.22ص، 7جنين. 98، 89، 80ص، 5جنين، 149ص
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  التجنيد اإلجباري -3

والتجنيد اإلجباري اإللزامي في ظل النظام العثماني كان من  ،م الخدمة العسكريةاإن نظ

يأخذون أفضل شباب القرى ممـا،   اب التي أغرقت المزارعين بالديون، فقد كان األتراكبين أسب

، وقد كـان يـتم   إلى ميادين الحرب نتقالهمإو لى استنزاف القوة العاملة في ميدان الزراعةإدى أ

الشخص الخدمة العسكرية وقدر له أن يعـود إلـى    ينهيحتى إذا ما  ،ت طوالسنوا حتجازهمإ

ما كانت عليه في حقله إلى مور ألولكي يعيد ا، 1يرهاأجت تم، مرهونة أويجد أرضه مهملة ،قريته

كي يحصل علـى المـال   لم يكن أمامه سوى اللجوء إلى المرابي قبل ذهابه للخدمة العسكرية، 

أو أن يتخلى عن أرضه بكل سهولة إلى أصحاب الجـاه والنفـوذ والوجهـاء     ،الالزم لإلصالح

ثـم   ،ليرة )100(شخاص دفع بدل نقدي وصل الىحيانا كان يفرض على بعض األأو واألفندية،

وهي مبالغ كبيرة اضطر المزارع مقابل عدم ذهابهم للعسكرية،  ،ليرة عثمانية) 50(خفض الى 

لى الدخول تحت طائلة الديون الربوية مقابل توفير البدل العسكري، وبهذه الطريقـة تحولـت   إ

 مساحات واسعة من الملكيات الصغيرة إلى أصحاب الحيازات الكبيرة إذ نجد أن بعض األفـراد 

خوفا من  ،رفضوا تسجيل األرض بأسمائهم مما ساعد على تناقص أصحاب الحيازات الصغيرة

  .2اإلجباري فكانوا يسجلون األرض بأسماء أصحاب النفوذ ،التجنيد

  أمالك الوقف اإلسالمي -4

مـالك  فـإن بعـض    ،لكي اإلقطاعات الكبيـرة إضافة إلى تركيز األرض في أيدي ما

 ،امتنعوا عن تسجيل أراضـيهم بأسـمائهم  صحاب الطبقة الوسطى األراضي الصغار منهم أو أ

دفع الضريبة السـنوية  لعدم و ،وقفوها على بعض المؤسسات الدينية تهربا من رسوم التسجيلأو

وساعد هذا التصرف على زيـادة   ،ض األوقاف كانت معفاة من الضرائبألن أر ،على األرض

                                                           

   .720ص، 17نابلس.46ص، 10جنين.66ص، 4جنين.6ص، ب 2 جنين 1
  135ص، تحوالت، شولش 2
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ا سـاعد علـى تقلـص    مم ،تدريجيا من أرضهم مزارعينوحرم ال ،أمالك األوقاف زيادة كبيرة

  1.مساحة الملكية الصغيرة بشكل ملحوظ

  مستويات الملكية -2

  الملكية الصغيرة -أ

شكلت الملكيات الصغيرة من المزارعين والفالحين الذين يعملون في فالحة األرض في 

 عـام  من قبل رجال المسح والتسجيل المنبثقة من نظام الطابو 2القرى والمدن والمناطق البدوية

 ،م1868/ ه 1289التي أخذت بمسح و تسجيل األراضي في منطقة الدراسـة  1859/ ه 1275

حـق القـرار القـائم علـى      :ين همـا ثبات ملكيـة األرض علـى مبـدأ   إوالتي اعتمدت في 

رض دون أللهـذه ا  سنوات متواصلة على التصرف باالرض من زراعـة الفـالح  )10(مضي

حيث فوضت للمزارعين بهدف  ،اضي القرى المهجرة في بالد حارثةباستثناء بعض أر 3منازع

عمارها ومساحة األرض التي يمكن للفالح حراثتها وزراعتها خالل العام إبهدف تشجيعهم على 

 مع العلم أن مسـاحة "مشد السكة"سجالت المحاكم الشرعية ودفاتر الطابووأطلقت عليها  ،الواحد

أي أن الفدان  طبيعة األراضي الزراعيةويختلف من منطقة إلى أخرى حسب التضاريس  4الفدان

 دونـم فـي   )500-200(ويتراوح ما بـين  ،الفدان في السهول أقل مساحة من المناطق الجبلية

تحديد مسـاحة  حيث اعتمد عليه في  دونم،) 250(المناطق الجبلية، بينما ال يتجاوز في السهول

راسة والمعروفـة  ولى من حجم الملكية في منطقة الدألا المزارع من الفئة اراضي التي يملكهألا

ولكن مع مرور الوقت استمر حجم الملكيات الصـغيرة بالتنـاقص لحسـاب     ،بالملكية الصغيرة

  .خرىألمستويات اال

                                                           

. 65ص، دعـوى ، أفنيري 130ص، الزراعة، أبو رجيلي.44-43ص، 27نابلس.2ص، 26نابلس.229ص، 16نابلس 1
   .137ص، تحوالت، شولش

، 60 ضبط.ط.د. 50-1ص، 39. ضبط.ط.د 25-1ص، 30 ضبط.ط.د. 25ص، 8ضبط .ط.د..21ص، 5ضبط، ط، د 2
   .50-1ص

   .518ص، ملكية، ابو بكر 3
مساحة االرض التي كان باستطاعة العائلة زراعتها بواسطة راسين مـن  مصطلح استخدمه الفالحين للتدليل على : الفدان 4

  398ص، معجم، نجم.336ص، معجم، مصطفى.الثيران خالل موسم زراعي واحد بمحاصيلة الصيفية والشتوية
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  صحاب الملكيات الصغيرة في القضاء أمن  نموذج )11(جدول 

  المكان  المالك  الرقم
 –المساحة

  فدان/دونم
  مالحظات

    دونم 122  م التوتأ  1عائشة بنت الحاج محمد  1
    دونم 350  جلقموس  2بو شنبأحمد الموسى أ  2
    دونم 130  فحمة  3بو بكر أالعبد بن علي   3
    150  العرقة  والد محمدأ علي والعبد وحمده  4
    150  العرقة  4حمداأل داوود وعبد القادر محمد  5
    350  عرابة  فندي لحسينأمحمد   6
    250  زرعين  5بو فرحانأحسين بن صالح   7
    250  الزاوية  بو الوفاأسعد عبدالرحمن أ  8
    250  الزاوية  6بو الوفاأسعيد عبد الرحمن   9

  فدان اراضي القرية 26  فدان  عرانة  محمد وهنية ولدي عبد القادر  10
  فدان اراضي القرية20  فدان  تمره  غنطوس بنت الشيخ مصطفى  11

12  
  7بن عبد القادر مساد اهيمربإلحاج ا

  7مساد
  فدان اراضي القرية 17  فدان  صندلة

  فدان اراضي القرية 26  فدان  جلبون  يوسف الجرباويبن براهيم إ  13
  فدان اراضي القرية 35  فدان  زرعين  8مين بن الحاج محمد الميميأ  14
  فدان اراضي القرية 26  فدان  قومية  9فاطمة بنت يوسف سليمان  15
  فدان اراضي القرية 31  نصف فدان  سولم  10الخالق عبد الغني بن عبد  16
    فدان  جلقموس  11سليمان بن عواد بن السالم  17
  فدان اراضي القرية 50  فدان  اللجون  12سعدة بنت عبداهللا بنت حمد  18

                                                           

  23ص، التوت اميوقلمة . ط.د 1
  1ص ، جلقموسط يوقلمة .د2 
  24-18ص، فحمةيوقلمة .ط.د 3
  5-4ص، 33 قرى مختلفةيوقلمة . ط.د 4
  55-49ص، 54 قرى مختلفةيوقلمة . ط.د 5
  25ص، الزاويةيوقلمة . ط.د 6
  280، 241، 167، 133ص ، 5 جنين 7
  2ص، 6 جنين 8
  39ص، 9 جنين 9

  46ص، 10 جنين 10
  21ص، 12 جنين 11
  19ص، 14 جنين 12
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 الملكيات المتوسطة -ب

تأتي هذه الفئة من حيث المساحة في المرتبة الثانية بعد الملكيات الصغيرة وقبل الملكيات 

أن مساحة الملكيات المتوسطة فقد اتفق معظم الباحثين الذين تناولوا الملكية في حديثهم  ،الكبيرة

سكك )10(ولغاية مشد  ،كحد أدنى ادونم) 950-450(عبارة عن مشد سكتين أي ما يعادل  هي

غلب األحيان تتجاوز أوهذه المساحة كانت في  ،دونما كحد أعلى)4525 -2250(أو ما يوازي 

وتمسك بعض  ،من الملكيات بقايا نظام اإلقطاع وقد ساعد على تكوين هذا النوع ،1قرية مساحة

العائالت المتنفذة بامالكهم أو من خالل استخدام القوة من أجل السيطرة على أكبر مساحة ممكنة 

ـ    ،ناهيك عن دور مقرضي المال ،2راضيألمن ا  ،يودورهم في السيطرة علـى هـذه األراض

اليقاع الفالحين  ونصبوا شباكهم ،فاقرضوهم المال بالفائدة الكبيرة ،الحين للمالمستغلين حاجة الف

وتركـوا   ،فتحول المزارعين إلى أجـراء  ،أبخس األثمانوانتزعوا ما بأيديهم من األرض ب ،بها

  .بحثا عن الرزق 3وهاجروا إلى المدن ،األرض

 ،المعطلة والمحلولـة ل شراء األرض كما تمكن بعض األفراد من توسيع ملكهم من خال

ا فعل أفنديـة  كم، 4و تلك التي تم طرحها للبيع في المزاد العلني وكذلك إحياء األراضي المواتأ

واسعة على هذا النوع من الملكية،  وكذلك التجنيد االجباري الذي ترك آثار ،المدن وكبار تجارها

، جتماعية ونفـوذهم إلم اسمائهم مستغلين مكانتهبأإذ أن بعض المالكين رفضوا تسجيل األرض 

هذا باإلضافة إلى الضرائب المفروضة على الفالحـين وآثارهـا    ،وعملهم في الجهاز اإلداري

التـي   حيث نالحظ أن الضرائب قد ازدادت خالل الفترة ،سيئة عليهم وعلى اإلنتاج الزراعيال

الضـرائب  وعدم مراعاة النسب القانونية بحسب الشـرع سـواء    ،يغطيها البحث على الفالحين

                                                           

 بيـت يوقلمـة  .ط.د. 17-1ص، الجربـا يوقلمة .ط.د. 20-1ص، انخيليوقلمة .ط.د. 25-15ص، الزاويةيوقلمة .ط.د 1
   25-1ص، ياروب

   .736-734ص ، 17 نابلس 2
  .168-167ص، 23نابلس. 53ص، 19جنين. 151-150ص، 5جنين 3
ــابلس 4 ــابلس. 167ص، 13ن ــابلس. 72ص، 17ن ــين.248-247، 191-190ص، 30ن ــين.73ص، 4جن ، 14جن

   .40، 35ص، 20جنين.177ص، 17جنين.75ص
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فقـد زادت   ،)على أهل الذمة(أو ضريبة الخراج أو الجزية  1ميرية ألالعشرية على األراضي ا

كـالوالة والـدفتردارين   توات وأسهم كل المتنفذين في ذلك، ألتلك الضرائب وتنوعت المظالم وا

ممـا  والجند على اختالف أصنافهم ) جمع موالي(والمتسلمين والمقاطعجية والعثمانيين والموالية 

، أو التخلـي عنهـا   ساعد على زيادة تردي أوضاع الفالحين الذين لم يجدوا بدا من بيع أرضهم

ولكن الملكيات المتوسطة كانت متأرجحة ما بين قدرة ،2ن أو رهنهادون مقابل إلى هؤالء المتنفذي

ومواجهة هذه الظروف الصعبة التي كانت تعصف بالمنطقـة   ،هذه الفئة على اإلحتفاظ بأمالكهم

لى المصاعب التي تم ذكرها سـابقا أو تغيـر   إإضافة  ،نتيجة للحروب األهلية التي نشبت آنذاك

  .االنتقال والتوريثما بيعا أو بفعل ، أحجمها لصالح الملكيات الكبيرة أو الملكيات الصغيرة

    

                                                           

   .736-734ص، 17جنين. 43ص، 11جنين 1
، 93ص، 17جنـين .12-5، 15جنـين . 19-16ص، 14جنـين . 27ص، 11جنين.126ص، 9جنين. 88ص، 5جنين 2

   32ص، 19جنين.152ص، 18جنين



128 

  .1من أصحاب الملكيات المتوسطة في القضاء نموذج) 12(جدول 

  الرقم اسم المالك الموقع دونم/ المساحة فدان

 1 قاسم حماد الجلمة 250X7,5=دونم1875

250=875 X فدان 

3,5 
 2 عابد بن قاسم السلم  مقبلة

 3 براهيم بن حامد بن عبد العزيزإ اللجون فدانين)3(

 4  نمر بن مصطفى محمد اللجون فدانين

 فدانين
ارض /اللجون

 الحوارن

الشيخ محمد بن الشيخ ياسين أبو 
 الرب

5  

 6 محمود بن عوض الفزع جلبون الطيبة فدانين

 اللجون فدانين
فندي بن سعد بن حسن حسن أ

 السعدية
7 

 8 سعيد بن سعيد بن القاسم سولم فدان 1,5

 9 صالح بن محمد بن حسن الزعبي الطيبة فدادين 5

 10 آمنة عبد اهللا بن سلمان سولم فدانين

 11 عوض بن مصطفى م الفحمأ فدانين

 12 محمد بن عثمان الشحادة مسلية دونم500

 13 عيسى الصايغ المغير دونم4500

 14 صالح العبد اهللا المغير دونم4500

 15 حمد ابو قاسمأ رمانة دونم428

 16 حمد ابو قاسمأ سالم دونم1077

 قومية دونم3150
والد عبد وأبو الطاهر أ لطيببو اأ

 الغني
17 

 18 براهيمقاسم بن محمد بن إ زرعين دونم3250

  

   

                                                           

. 112-2، 15جنــين. 47ص، 14جنــين. 47-29ص، 14جنــين.76، 75ص، ب6جنــين. 13-11ص، ب2جنــين 1
  6ص، 54ضبط.ط.د.. 20-4ص، 56ضبط. ط.د. ، 10ص، 51ضبط.ط.د
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 المتوسطة امالك بعض العائالت في القضاء ضمن االمالك )13(جدول 

  الرقم اسم المالك المكان المساحة المالحظات

  1  1ل زيدآ  تعنك 1000 بيعت الحقا الى آل عبد الهادي

   جنين 80 

   الحارثيةالسيلة  68 

   اليامون 150 

   يعبد 113 

   2زيد 36 

  24 3آل الحماد مقيبلة 200 بيعت الحقا الى آل عبد الهادي
   العرقة 150 

   اليامون 200 

   برقين 50 

   الجلمة 600 

    عرابة 74 

   عرانة 100 بيعت الحقا الى آل عبد الهادي

  3 5آل العودة قوميه 300 

   عابا 60 

   دير أبي ضعيف 100 

   الجلمة 200 بيعت الحقا الى آل عبد الهادي

   تعنك 600 

   م التوتأ 720 

   العرقة 50 

                                                           

، عمـاري . لى يعبـد إيذكرون انهم عراقيون نزل جدهم في حماه في سورية ومنها نزلوا ، من عشائر فلسطين: ال زيد 1
  287ص، قاموس

، 4 ضـبط .ط.د.. 255ص، 88 ضـبط .ط.د. 317ص، 93 ضـبط .ط.د. 148ص، 62ضبط.ط.د. 11ص، ضبطط .د 2
  35ص، 98 ضبط.ط.د.. 156، 135ص، 91 ضبط.ط.د.. 50ص

  186ص، قاموس، عماري. االردن يرجعون بنسبهم البعيد الى قبيلة بني مخزوم القريشية من عشائر: حماد 3
، 65 ضـبط .ط.د. 33ص، 54 ضبط.ط.د. 13ص، 51 ضبط.ط.د. 37ص، 41 ضبط.ط.د. 32، 16ص، 4 ضبط.ط.د 4

 83ص، 103 ضبط.ط.د. 18ص، 68 ضبط.ط.د..16ص
  442ص، القاموس، عماري.أصلهم من جنين، من عشائر فلسطين: عودة 5
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  الرقم اسم المالك المكان المساحة المالحظات

   1جلبون 200 بيعت الحقا الى آل سرسق

 4 2مساد شطة 200 بيعت الحقا الى آل سرسق

   مقيبلة 130 الهاديبيعت الحقا الى آل عبد 

   برقين 152 

   نورس 800  بيعت الحقا الى آل سرسق

   الجلمة 800 بيعت الحقا الى آل عبد الهادي

   صندلة 200 بيعت الحقا الى آل سرسق

   عرانة 800 بيعت الحقا الى آل عبد الهادي

   أم الفحم 150 

   كفردان 50 

   3بيت قاد 20 

  5  4عزوقة جنين 700 

    5عابا 216  بيعت الحقا الى آل عبد الهادي

 6  6الزعبي  طيبه 200 بيعت الحقا الى آل عبد الهادي

    زرعين 300 بيعت الحقا الى آل عبد الهادي

    برقين 20 بيعت الحقا الى آل عبد الهادي

    سولم 700  بيعت الحقا الى آل سرسق

    7الناعورة 850 بيعت الحقا الى آل عبد الهادي

                                                           

، 93ضـبط .ط.د. 21، 16ص، 75 ضبط.ط.د. 4ص، 33 ضبط.ط.د. 20ص، 20 ضبط.ط.د. 11ص، 18 ضبط.ط.د 1
  9ص، 94 ضبط.ط.د. 53ص

لى الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب ومساكنهم فـي بـرقين   إمن عشائر فلسطين يذكرون انهم عمريون ينتسبون :مساد 2
  524ص، قاموس، عموري، وكفردان وصندلة

  .19ص، 60 ضبطط .د. 3ص، 47 ضبطط .د. 11ص، 46 ضبطط .د. 19-12ص، 41 ضبطط .د 3
4

، عموري. كانوا يعرفون والجردات وفزع والصباح بعائلة األمامية ومنازلهم في جنين، من عشائر فلسطين: عزوقة 
  394ص ، قاموس

  24ص، 104 ضبطط .د. 56-55ص، 92 ضبطط .د. 56، 1ص، 77 ضبطط .د. 16، 5ص، 21 ضبطط .د 5
ن جـدهم خـرج مـن    إيقولون انهم من اعقاب عبد القادر الكيالنـي ويقولـون   ، الزعبية من عشائر األردن: الزعبي 6

   279ص، قاموس، عموري.العراق
  8ص، 103 ضبطط .د. 123ص، 89 ضبطط .د. 88ص، 75 ضبطط .د. 22ص، 60 ضبطط .د 7
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  الرقم اسم المالك المكان المساحة المالحظات
  7  1أبو حنانية  عرانه 1500 بيعت الحقا الى آل عبد الهادي
    2الجلمه 1700 بيعت الحقا الى آل عبد الهادي

  8  3خضر  صندلة 600  بيعت الحقا الى آل سرسق
     مقيبلة 225  ل عبد الهاديآبيعت الحقا الى 

    4عانين 180  ل عبد الهاديآبيع نصفها الى 

  9  5أبو فرحة  الجلمة 1800  ل عبد الهاديآبيعت الحقا الى 
    6صندلة 150  بيعت الحقا الى آل سرسق

  10  7شعبان  الجلمه 1600 
    8سيريس 30  ل سمارةآبيعت الحقا الى 

  11  9أبو الرب  جلبون 520  بيعت الحقا الى آل سرسق
    10زرعين 200 

 12  11أبو الوفا  زاوية أبو الوفا 1200  هذا اليومال تزال تملكها العائلة حتى 

    عرابه 70 

  13  12الياسين  دير أبو اضعيف 1800 
   13كفردان 21 

  14  14أبو دهوان  كفردان 1500 

                                                           

   36ص، قاموس، عموري. من عشائر فلسطين ويسكنون في عرانه: ابو حنانية 1
  87ص، 102 ضبطط .د. 159ص، 92 ضبطط .د. 51ص، 81 ضبطط .د. 12ص، 76 ضبطط .د 2
  210ص، قاموس، عموري. من عشيرة بني صخر، من عشائر األردن: خضر 3
  12ص، 100 ضبطط .د. 15-1ص، 99 ضبطط .د. 12ص، 60 ضبطط .د. 64ص، 85 ضبطط .د 4
  60ص، قاموس، عماري.ومساكنهم في الجلمة، بنسبهم الى ال التميميمن عشائر فلسطين يعودون : أبو فرحة 5
 91ص، 102 ضبطط .د. 95ص، 85 ضبطط .د. 10ص، 60 ضبطط .د. 11ص، 46 ضبط. ط. د 6
  .لم أعثر لها على ترجمة: شعبان 7
 79-76ص، 104 ضبطط .د. 101ص، 103 ضبطط .د. 11-10ص، 100 ضبطط .د. 10ص، 60 ضبطط .د 8
من ساللة عبد القادر الكيالني قدم جدهم الى نابلس ومنهـا نزلـوا   ، عشائر فلسطين يقولون انهم عراقيون من:ابو الرب 9

  26ص، قاموس، عماري.قباطية
 183ص، 92 ضبطط .د. 22-1ص، 54 ضبطط .د 10

  25ص، الزاويةط يوقلمة .د11 
  591ص، قاموس، عموري. من عشائر فلسطين ويسكنون في دير أبو اضعيف: الياسين 12
  125-120ص، 101 ضبطط .د. 21ص، 71 ضبطط .د 13
   .لم أعثر لها على ترجمة :ابو دهوان 14
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  الرقم اسم المالك المكان المساحة المالحظات
    1زرعين 820  بيعت الحقا الى آل سرسق

 15  2فزع  جنين 100 

 170 
  3مزرعه قومية

  3قومية
  

  ناعورة 3000 
  4طنوس قعوارا

  4قعوارا
16  

    5قومية 2500 

  17  6حداد  مقبليه 100 
    أم الفحم 5700 

   عانين 900 

    7طيبه 2500 

  18  8الريس  شطه 2200  بيعت الحقا الى آل سرسق
    قومية 1800 

    الجلمة 600 

    سولم 2000  بيعت الحقا الى آل سرسق

    طمرة 1700 

    نورس 1800 

    صندلة 300 

    قفين 800 

    9بيت قاد 800 

                                                           

  48، 38ص، 83 ضبطط .د 1
. ويعرفون والجردات وصباح وعزوقة باألماميـة ويسـكنون فـي جنـين     ،اصلهم من جنين، من عشائر فلسطين: فزع 2

 . 453ص، قاموس، عموري
  203ص، 96 ضبطط .د. 7ص، 83 ضبطط .د 3
أصلهم مـن اهـدان الجـوز فـي لبنـان ومسـاكنهم فـي مدينـة         ، من عشيرة يامينة، من عشائر فلسطين المسيحية 4

  356ص، قاموس، عموري.الناصرة
  138-137، 54ص، 77 ضبطط .د. 5، 2ص، 51 ضبطط .د. 103ص، 5 ضبطط .د 5
، عموري.الناصرة في اواسط القرن الثامن عشراستوطنوا في مدينة ، أصلهم من خربا بسورية، من عشائر فلسطين:حداد 6

   174ص، قاموس
  98ص83 ضبطط .د. 65، 61، 41ص، 72 ضبطط .د. 15، 8، 7ص، 51 ضبطط .د. 111-103ص، 5 ضبطط .د 7
   272ص، قاموس، عموري. من عشائر فلسطين المسيحية:الريس 8
  71، 23ص، 83 ضبطط .د. 46ص، 70 ضبطط .د. 17ص، 60 ضبطط .د. 13ص، 46 ضبطط .د 9
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  الملكيات الكبيرة -ـ ج

من  قطاعيينإل، وهم من فئة ايعيش أصحاب هذه الفئة في المدن الفلسطينية أو خارجها 

والقضـاة ونقبـاء    ،المدن وكبار رجال الـدين المفتـون   ووجهاء شيوخ القرى وشيوخ البدو،

والتجار وغيرهم من رجال  ،نكشارية أيضاإلوأعوان ا سباهية،وزعماءال ،، والمدرسوناألشراف

 ،الفالحين روابط قبليـة أو عشـائرية  تربطهم ب ،وكان هؤالء من أصول عرقية مختلفة ،السلطة

أو إلـى   ،أو بزراعتها تاركين ذلك إلى الفالحين ،باألرض لم يكونوا يهتمونحيث  ،االستغاللأو

 ،1)%70(و)3(شركات خاصة في زراعة األرض مقابل قيمة سنوية تنتجها األرض تتراوح بين 

حيـث كـانوا    ،وال يزور هؤالء المالك أرضهم إال في موسم جني المحاصيل ،1)%70(و)3(

الذين كانوا يمارسون الظلم والتعسـف والقهـر علـى     ،دارة هذه األرض إلى الوكالءإيوكلون 

صـحاب  لفالحين حتى يبقى على صلة طيبة بأعلى مردود من اأى الفالحين مقابل الحصول عل

  .2هذه األمالك

حين انتهت الملكيات المتوسطة بنحـو   فقد بدأ ،ما حجم مساحة هذا النوع من الملكياتأ

وإذا أجرينا  ،لنوع من الملكيات فلم يتم تحديدهما الحد األقصى لهذا اأ ،دونما كحد أدنى) 4570(

صحاب الملكيات واألنواع السابقة لوجدنا أن عدد المالكين ضمن هذا أمن  مقارنة بين هذا النوع

عـائالت الـذين   من ال اًمحدود اًالنوع قليل جدا بالمقارنة مع األنواع األخرى حيث نجد أن عدد

  3راضي في القضاء ألمن ا مساحات واسعة يملكوا نأاستطاعوا 

  عائلة آل عبد الهادي -ا

                                                           

   61ص، ملكية، الحزماوي 1
   .552ص، ملكية، ابو بكر. 129ص، الزراعة، ابو رجيلي 2
  ، الزاويـة ط بوقلمـه  .د. 4-1ص، 56 ضـبط ط .د. 41ص، امغـارة ط بوقلمه .د. 6-1ص، ياروب بيتط بوقلمه .د 3

  . 552ص، ملكية.، أبو بكر .5-1ص
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وقـد هـاجر   ، 1منطقة القسطل في األردن من عرب الشقرانتنحدر أصول العائلة إلى 

، ونزلوا في مرج ابن جدهم األول زبن الشقران مع جماعته إلى الضفة الغربية من نهر األردن

كـون  ، وجراء تشكل السيول واألوحال ًوبة اإلقامة في أراضي المرج شتائاونتيجة لصع ،عامر

عندها اضطر إلى  ،ي تلك المنطقة مكانا مناسبا للسكنالمنطقة تتبع إلى األسرة الحارثية لم يجد ف

ناهيك عن توفر  ،ختياره على تل يشرف على سهل واسعفوقع ا ،إلى منطقة أكثر أمانا ،االنتقال

المواشي من حـر  المياه والمغر والكهوف والعرقان التي يمكن االستفادة منها في حماية قطعان 

المنـاطق والمعروفـة باسـم     عندها استقرض هذه ،وهي كثيرة ومتعددة ،الصيف وبرد الشتاء

فإن فـي   ،للتقليد واألعراف البدوية ًاولكن بعد مدة من الزمن توفي زبن الشقران ووفق ،2عرابة

وهذا ما حصـل   ،الذكور هو من يتولى المشيخة بعدهبن األكبر من الحالة وفاة شيخ القبيلة فإن ا

ـ   ،بكرلى ابنه محمود والذي كا ن يكنى بأبي حيث تو رابات طولكن تعرضت العائلة إلـى إض

األول بقي في موضعه أي في عرابة الـذين شـكلوا    :نقسام العائلة إلى قسمينإداخلية أدت إلى 

وأخـذ   ،3انخيـل  في حين توجه القسم اآلخر إلى قريةو ،الحقا بما يعرف بعائلة آل عبد الهادي

ولكن الشيخ صالح ابن رة كل واحد منهم على أمالك اآلخر، الطرفين يعدان العدة من أجل السيط

بعـد ذلـك    نخيل وبات يكنىإالشيخ محمود استعان بأهالي عرابة ضد أوالد عمومته في قرية 

مـن وجهـاء    بالظهور تدريجيا وباتوا يعدونالعائلة أخذ اسم هذه صالح أبو بكر العرابي ولكن 

أوالده عبد الهادي  للعائلة نتيجة لصغر 4قوية ضربةولكن أثارت وفاة الشيخ صالح  ،قرية عرابة

إلى الرحيل عن عرابة مدة من الزمن إلى أن كبر عبد  ، مما اضطرهموحمدان وعساف وموسى

ن يثبت أقدامه وأن يقيم التحالفات مع أعوانه داخل أوبات باستطاعته  ،الهادي ابن الشيخ صالح

                                                           

  . 454ص، ال ملكية، ابو بكر. 130ص، 1ج، تاريخ، النمو 1
   .801-798ص، 3ج، الغرر، الشهابي 2
، انخيـل جولة ميدانية في .لى الشمال الشرقي من قرية الزاوية وال يعرف تاريخ هدم القريةإكم 1.5تقع على بعد : انخيل 3

   22/4/2013بتاريخ 
   .563ص، ملكية، أبو بكر 4
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قتصادي الجيد الذي اسـتطاع أن يؤسـس   إلاوحتى على مستوى القضاء مستغال وضعه  ،القرية

  .1هذه اللحظة الهادي التي ال تزال تحمل اسمه حتىأسرة عبد 

وبعد وفاة عبد الهادي ابن الشيخ صالح العرابي ورثة االبن األكبر حسين فـي زعامـة   

وساط السياسـية  طاع أن يرفع مكانة العائلة في األنه هو من است، الذي تصفه المصادر بأالعائلة

خاصـة لـدى   فرص ليعزز من مكانته عند الوالة حيث أخذ يتحين ال ،خارج منطقة الدراسة في

ووقوفه إلى جانب الدولة في صراعها مـع الجهـات   ، 2حكام صيدا وواليها سليمان باشا العادل

ـ من حيث بات  ،المتمردة في المنطقة ة فـي بسـط   أكثر األعوان اعتمادا عليه في مساندة الدول

عندما أنعمت الدولة عليه بمنحه التزام قرية عرابة له وألوالده مـن   ،الدولة سيطرتها على تلك

كبر مساحة ممكنة من االراضي أواعتبارا من هذا التاريخ أخذت العائلة في السيطرة على  ،3بعده

عامـة  ، فبدأت العائلة تعرف في فلسطين ومنزلتهم عند الوالي ،مستغلة حالة الفالحين المأساوية

 دفع السكان والتي أعفيت من دفع الضرائب مما ،قطاعيةإلراسة خاصة من العائالت اومنطقة الد

ي ولكن األمور لم تجر ،من دفع هذه الضرائبً سماء أفراد العائلة تهربامن تسجيل أراضيهم بأ

الفالحين حيث استغل أفراد هذه العائلة سلطتهم وقاموا بالسيطرة فعليـا علـى هـذه     رادهاإكما 

عام  ،م تتأثر ممتلكات األسرة عندما أعلن السلطان محمود الثاني حل نظام اإلقطاعول، 4األمالك

بين أيديهم إبـان   راكمتبل على العكس استفادوا من األموال الطائلة التي ت ،5م1826/ه1243

على تكـوين  مما ساعد  ،حجج صوريةا يسجلون األراضي باسماء وهمية وعهد اإلقطاع فأخذو

 ،ولكن األمور لم تلبث طويال حتى خضعت بالد الشام للحكم المصـري ملكية واسعة لهم الحقا، 

والـذي   ،خاصةطين عامة ومنطقة الدراسة فأخذ أفراد العائلة بالتقرب من الحكام الجدد في فلس

ى فعمل على مساعدة الحكام الجدد في منطقة الدراسة عل ،م1834/ـه1251تجلى ذلك في عام 

وخاصة في ما يتعلق باألراضي ونتيجة لوقوفه لجانب الحكـم المصـري    ،تطبيق االصالحات

                                                           

   .116ص، ملكية، عبداهللا.454ص، ملكية، أبو بكر. 132ص، 1ج، تاريخ، النمو 1
   .261ص، اعالم، مناع. 305-302ص، تاريخ، العودة 360ص، 8نابلس. 174-173ص، 7نابلس 2
   456ص، ملكية، ابو بكر. 351ص، 8نابلس 3
   .126ص، تاريخ، مناع 4
   250ص، ملكية، أبو بكر 5
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ومنحه الهبات الماليـة   ،فقد أنعمت الحكومة المصرية عليه بالهدايا ،بصفته حاكم متسلمية جنين

، ولكن بعد وفاته بصورة مفاجئة في عكا تولى المشيخة أخوه محمود الـذي  1واأللقاب الفخرية

تحسين عالقته بالدولة العثمانية بعدما أيقن أن الحكم المصـري فـي طريقـه إلـى      عمل على

مما ساعد علـى   ،لكسب رضا الدولة العثمانية فأخذ يوجه الضربات للجيش المصري، 2الزوال

على لـواء   ًته الدولة العثمانية بتعيينه حاكماوعندها كافأ ،هزيمة المصريين في منطقة الدراسة

يازات جديدة في مجال الضرائب بدل معاقبته على وقوف شقيقه حسين حينها ومنحه امت ،نابلس

ـ   ،أمواله وممتلكاتهومساندة ضد الدولة العثمانية ومصادرة  ،مع الحكم المصري  ،سفكـان العك

في خاصة  حيث تمكنت العائلة من توسيع نفوذها عن طريق ابتياعها أراضي متعددة في المنطقة

ناهيك  ،نتيجة للثروة الهائلة التي تكونت لهذه العائلة إبان عهد اإلقطاع والحكم المصري 3عرابة

  .4عن الرواتب التي كانوا يتلقوها من جراء الوظائف التي شغلها أفراد العائلة

ت عملية تصـفية الحسـابات،   أن حتى بدغادر فلسطيث الحكم المصري أن ولكن ما لب

مالكها الـى  أمن قبل العائالت التي تعرضت ، 5الحكم المصريخاصة مع العائالت التي ساندت 

التي تشدد الحكام المصريين في  ،صالحاتنفوذها وصودرت أمالكها نتيجة لإل وتقلص، الضرر

 ،والضرائب ،فرض التجنيد اإلجباري :تطبيقها على بالد الشام عامة ومنطقة الدراسة خاصة من

خاصة ، صالحات إال العائالت التي وقفت إلى جانبهماإل والتي لم ينج من هذه ،وحل اإلقطاعات

رابات والمناوشات بين أحالف آل عبد الهادي من جهـة  طوبالتالي بدء اإلض ،عائلة عبد الهادي

-م 1841/ ه 1258لتي اشتعل فتيلها بين أخرى فيما عرفت بالحرب األهلية اوالجرار من جهة 

راضي نتيجة لخراب ألوتركت آثارا اقتصادية على ا ،التي أرهقت السكانو ،6م1864/ ه 1281

بسبب الهروب من الحرب قتل أعداد كبيرة مـن الفالحـين الـذين    ، 7لخراب العديد من القرى
                                                           

   .457ص، ملكية، ابو بكر. 230ص، 10نابلس. 254ص، 9نابلس 1
   .336-334ص، 1ج، تاريخ، النمو. 15ص، 10نابلس 2
   .26-11ص، 10نابلس 3
   .105-103ص، 12نابلس. 290ص، 10نابلس. 314ص، 9نابلس 4
   .315ص، سورية، بازيلي، 269ص، 10نابلس 5
  .458ص، ال ملكية، أبو بكر.280ص، أعالم، مناع.159ص، 10نابلس 6
   .261ص، تحوالت، شولش.269ص، 10نابلس 7
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وبقي هـذا   ،غير مزروعةمما أدى إلى ترك مساحات واسعة من األراضي  ،يعملون بالزراعة

 ،في المنطقـة وغيرهـا   1يوقامت بفرض الحكم المركز ،األمر إلى أن تدخلت الدولة العثمانية

خاصة ، الفرص من أجل السيطرة على أكبر قدر ممكن من األراضي تصطادأخذت هذه العائلة 

فقامت بتسجيل أراضيهم وممتلكـاتهم بـدوائر    ،م1858/ ه 1274صدور قانون األراضي عام 

ـ  1868/ ه 1285الطابو الذي بدأ العمل فيها عام  ي م مستغلين نفوذهم ووظائفهم وخبـرتهم ف

مقتنعين أن أفضل وسيلة لحماية األراضـي تسـجيلها بأسـمائهم    و ،السيطرة على هذه األرض

فقد استطاعوا تكوين ملكية واسعة في القضاء حيث بلغـت حـوالي    ،مستغلين األوضاع آنذاك

  2منتشرة في القضاء دونم) 200000(

  م1918-1858 انتشار امالك ال عبد الهادي في القضاء) 14(جدول 

 مالحظات
النسبة 

 المئوية

المساحة 

 بالدونم
  الرقم اسم الموقع

 1 3مقيبلة 8450  % 100 راضي معدة للزراعة الشتوية والصيفيةأ

  2 زرعين 27500 %85 راضي معدةللزراعة الشتوية والصيفيةأ

 3 المغير 220 ؟ ارض معدة للزراعة الشتوية والصيفية+زيتون

 4 برقين 300 ؟ والشتويةارض معدة للزراعة الصيفية +زيتون

 5  كفر راعي 300 ؟ ارض معدة للزراعة الشتوية والصيفية+زيتون 

 6 4عرابة 18000 ؟ ارض معدة للزراعة الشتوية والصيفية+زيتون 

 7 طمرة 6000 %100 أرض معدة للفالحة الشتوية والصيفية

                                                           

   .458ص، ملكية، أبو بكر. 280ص، أعالم، مناع 1
 .65ص، ملكية، ابو بكر. 136ص، تحوالت، شولش. 175ص، 17نابلس. 155ص، 16نابلس 2

 .ضـبط  .ط.د 20، 4، 1ص، 61 ضـبط  .ط.د. 23-1ص، 39 ضـبط  .ط.د 123ص، 36. 1ص، 34 ضـبط  .ط.د3 

، 19ص، 70 ضبط .ط.د. 10ص، 69 ضبط .ط.د. 152، 88، 62، 51، 18ص ، 62 ضبط .ط.د 73ص، 5ضبط.ط.د
 .ط.د. 34ص، 74 ضـبط  .ط.د. 25، 15ص، 73 ضبط .ط.د. 115، 61، 51، 50، 41ص، 72 ضبط .ط.د .60، 46

، 67، 42، 32، ص، 77 ضـبط  .ط.د. 34، 29-20ص، 76 ضبط .ط.د. 140، 90، 88، 81، 36، 11ص، 75 ضبط
، 1ص، 88 ضبط .ط.د. 56، 35-32، 30، 29، 3ص، 80 ضبط .ط.د. 72، 67، 42، 32، ص، 77 ضبط .ط.د. 72

7 ،8 ،61 ،62 . 
 ضـبط  .ط.د. 292-290، 211ص، 88 ضـبط  .ط.د. 65، 62ص، 85 ضبط .ط.د. 103-100ص، 82 ضبط .ط.د 4

، 1ص ، 93 ضـبط  .ط.د. 226، 190، 141، 141ص، 92 ضبط .ط.د، 120، 96، 95.92، 43، 33، 10-7ص، 89
  . 197، 121، 113، 57، 6، 4ص، 96 ضبط .ط.د.54ص، 95 ضبط .ط.د. 131، 59، 47، 5-26
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 8 قوميه 9570 %100 أرض معدة للفالحة الشتوية والصيفية

 9 1كفرقود 500 ؟ معدة للفالحة الشتوية والصيفيةراضي أ

 10 عربونة 3750 %100 راضي معدة للفالحة الشتوية والصيفيةأ

 11 الكفير 1900 ؟ أرض زيتون

 12 مسلية 300 ؟ أرض زيتون

 مالحظات
النسبة 
 المئوية

المساحة 
 بالدونم

  الرقم اسم الموقع

 13 أم الفحم 6033 ؟ أرض زيتون

 14 2الجلمة 2500 %50 للفالحة الشتوية والصيفيةأرض معدة 

 15 عرانة 3200 ؟ أرض معدة للفالحة الشتوية والصيفية

 16 3السيلة الحارثية 2000 ؟ أرض معدة للفالحة الشتوية والصيفية

 17 سيلة الظهر 100 ؟ أرض زيتون

 18 تنين 900 ؟ أرض معدة للفالحة الشتوية والصيفية

 19 نعنك 3225 %50 الشتوية والصيفيةأرض معدة للفالحة 

 20 4المزار 200 ؟ أرض معدة للفالحة الشتوية والصيفية

 21 جنين 7760 ؟ أرض معدة للفالحة الشتوية والصيفية

  22 صير 100 ؟ أرض زيتون
 23 عابا 150 ؟ أرض زيتون

 24 قفين 2205 ؟ أرض زيتون

 25 طيبة 4423 ؟ أرض معدة للفالحة الشتوية والصيفية

 26 خروبة 350 ؟ أرض معدة للفالحة الشتوية والصيفية

 27 5جلبون 2750 %33 أرض معدة للفالحة الشتوية والصيفية

 28 صندله 4240 %60 أرض معدة للفالحة الشتوية والصيفية

 29 اندور 1772 %52 أرض معدة للفالحة الصيفية والشتوية

                                                           

، 102 ضـبط . ط.د. 194، 186-165، 76، 51، 101 ضبط ط.د 121، 109، 100، 14، 12ص، 100 ضبط .ط.د 1
. 170، 139، 132، 112، 80، 36، 31، 12، 4ص، 103 ضــــبط .ط.د. 184، 190-180، 93-58، 52، 13ص

  566ص، ملكية، ابو بكر.295-294ص، 21 نابلس.62-59ص، 20 نابلس. 222ص، 19 نابلس
  . 292-290، 211ص، 88 ضبط .ط.د. 65، 62ص، 85 ضبط .ط.د. 103-100ص، 82 ضبط .ط.د 2
، 95 ضــبط .ط.د. 131، 59، 47، 26-5، 1ص ، 93 ضــبط .ط.د. 226، 190، 141، 141ص، 92 ضـبط  .ط.د 3

  .54ص
   121، 109، 100، 14، 12ص، 100 ضبط .ط.د. 197، 121، 113، 57، 6، 4ص، 96 ضبط .ط.د 4
  . 184، 190-180، 93-58، 52، 13ص، 102 ضبط. ط.د. 194، 186-165، 76، 51، 101 ضبط ط.د 5
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 30 الجلمة 2450 %50 أرض معدة للفالحة الشتوية والصيفية

 31 فراسين 50 ؟ أراضي زيتون

 32 اليامون 10 ؟ أراضي زيتون

 33 1جلقموس 1950 ؟ أرض معدة للفالحة الصيفية +أراضي زيتون

 34 تلفيت 1250 %100 أرض معدة للفالحة الصيقية +أراضي زيتون

أرض معـدة للفالحـة الصـيفية    +أراضي زيتـون 

 والشتوية
 35 جبع 150 ؟

 مالحظات
النسبة 
 المئوية

المساحة 
 بالدونم

  الرقم اسم الموقع

أرض معدة للفالحـة الصـيفية   +أراضي زيتون
 والشتوية

 36 الجربا 1500 100%

 أرض زيتون
 132 ؟

البارد 
 )الهاشمية(

37 

 38 قباطية 100 ؟ أرض زيتون

 39 2فحمة 1878 %100 أرض زيتون

 40 يعبد ؟ ؟ أرض زيتون

 41 سهل عرابة 40000 %100 )19(نظر ملحق رقم إللمزيد 

 42 كفيرت ؟ 100% 

 43 مركه ؟ 100% 

 44 العرقة ؟ 100% 

 45 بيت ياروب ؟ 100% 

 46 العطارة ؟ 100% 

 47 بيت قاد ؟ 75% 

 48 عانين ؟ 100% 

 49 عجة ؟ 100% 

 50 الفندوقومية ؟ ؟ 

  51  باقة الغربية ؟ ؟ 
 52  ؟ 100% 

 53 1مرج ابن عامر ؟ ؟ قطع اراضي متفرقة

                                                           

  ، 12، 104 ضبط .ط.د. 170، 139، 132، 112، 80، 36، 31، 12، 4ص، 103 ضبط .ط.د 1
  6-59ص، 20 نابلس. 222ص، 19 نابلس. 43-42، 34، 20، 12، 104 ضبط .ط.د 2
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 54 سيرس ؟ ؟ زيتون في أرض الخربة

  55 الطمونية ؟ ؟ 
 

 ؟ ؟
  المنشية 

  )الفوقا والتحتا(
56 

في  راضقرية وموقع بما فيها أ)56(اك أن هن حظ من خالل البيانات في الجدولنال ًذاإ

مما اعتبـرت مـن أكثـر     ،لى المواقع المذكورةإضافة باإل ،سهل مرج ابن عامر وسهل عرابة

والتي لم تقتصر ملكيتهم على  ،طيها هذا البحثغالفئات ملكية في قضاء جنين خالل الفترة التي ي

بل تجـاوز الـى    ،المناطق السهلية التي تصلح لزراعة المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية

ن الحصول على مردود المناطق الجبلية والتي تشتهر بزراعة أشجار الزيتون مما مكن العائلة م

عامـة  حات واسعة من األراضي في فلسطين والذي ساعدهم على شراء مسا ،اقتصادي مرتفع

  .ومنطقة الدراسة بخاصة

 آل جرار -2

من أراضي البلقاء  2ينحدر أصل العائلة من عرب الشقران الذين يسكنون منطقة القسطل

ضـرابات التـي   إلثر اإحيث هاجر جدهم األول زين علي  ،لى الشرق من نهر األردنإالقائمة 

ونزلوا فـي جنـين علـى     ،3م1670/ ه 1080وقعت بين القبائل البدوية في تلك المنطقة عام 

ناهيـك عـن الوحـول     ،اعتمادهم على تربية الحيوانات بولكن بسب ،أطراف مرج ابن عامر

حيث المكان  ،4جرة إلى بلدة عرابةعندها اضطرت العائلة إلى اله ،والمستنقعات في تلك المنطقة

ناهيك عن المغاير الواسعة التـي تصـلح إليـواء     ،والمياه الوفيرة ،المناسب لرعي الحيوانات

ولكن ولظروف غير معروفة حدث خـالف   ،موا مدة من الزمن في هذه المنطقةفأقا ،الحيوانات

مما أدى  ،الحقا وبين محمود ،ي انحدرت منه عائلة آل عبد الهاديذبين أوالد العمومة صالح ال

لى إ -)13(نظر ملحق رقمللمزيد ا -،إلى هجرة محمود لقرية عرابة واستقراره في خربة انخيل

                                                                                                                                                                          

  .170، 139، 132، 112، 80، 36، 31، 12، 4ص، 103 ضبط .ط.د 1
  454ص، ملكية، أبو بكر، 800ص، 3ج، لبنان، الشهابي، 117ص، 5مج، بالدنا، الدباغ، 130ص، 1ج، تاريخ، النمر 2
   254ص، ملكية ال، أبو بكر، 130ص، ج، تاريخ، النمر 3
  800ص 3قسم ، لبنان، الشهابي 4
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 ،رابات تكبر بين الطـرفين ط، ومن هذه اللحظة بدأت االض1الشمال الشرقي من زاوية أبو الوفا

قد والتي يعت لف فارس،الذين فاق عددهم أ إلى أن تمكن محمود من جمع عدد كبير من الفرسان

كثرة الفرسـان والشـجاعة واإلقـدام    أن سبب تسمية العائلة بهذا االسم يعود إلى هذه الحادثة ل

حيث استطاع آل جرار خالل مدة قصيرة من الزمن من الوصـول إلـى    ،2بالحرب والفروسية

بنفوذ الشـيخ  والتي اصطدم نفوذهم  ،مصاف العائالت المتنفذة في تلك الفترة في منطقة الدراسة

التي آلت في نهاية المطاف إلى هزيمة آل  ،ظاهر العمر الزيداني في مرج ابن عامر والناصرة

ة ثانية إبـان حملـة   ، ولكن بدأ نجم آل جرار بالظهور مروخسران العديد من ممتلكاتهم ،جرار

وفي عهد الشيخ يوسف الجرار الذي كان له الدور  ،3م1798/ ه 1263نابليون على بالد الشام 

وإلحاق الخسائر بجيش نابليون المنسحب بعـد   ،الكبير في إثارة الحماسة لمحاربة جيش نابليون

طلـب  برسل أعندما عظمت مكانة العائلة لدى السلطان سليم الثالث و، 4هزيمته أما م أسوار عكا

مما عاد عليه بالمكانة الرفيعة  ،لقب سلطان البروخلع عليه  ،نبولطسإالشيخ يوسف الجرار إلى 

إذ استطاع آل جرار أن يكونوا  ،5المال والجاه لم يبلغه أحد من قبله منومعه  بين شيوخ نابلس،

   ،من أصحاب الجاه والنفوذ متخذين مـن قلعـة صـانور الحصـينة مكانـا إلقامـة العائلـة       

   سـمهم أتـي أصـبحت تعـرف ب   ال ،أن يسيطروا على منطقة شـرقي جنـين   حيث استطاعوا

  ويعتبر عهد الشيخ يوسف العصر الذهبي للعائلـة التـي خضـع لنفوذهـا     ،)مشاريق الجرار(

   13مركـه و 12وميثلـون  11وقباطيـة  10والجربـة  9والجديدة 8وجبع 7والفندقومية 6عنزة: قرى 

                                                           

   31ص، 20نابلس، 21ص، 18نابلس1 
   117ص، 5ج، بالدنا، الدباغ 2

  89ص، االوضاع، براهيم هاالإ3 

   119ص، 2ف، 3ج، بالدنا، الدباغ، 78ص، أعالم: مناع4 
  70-61ص، عمارة، الغامدي، 134-133ص، تراجمالخماش  5

  74ص، 13نابلس6 

  23ص، 14نابلس7 

  299ص، 14نابلس8 

  12-1ص، 28 ضبطط . د9 

  738-737ص، 17 ضبطط .د10 

  73ص، 13نابلس11 
  36ص، 13نابلس 12

   10ص، 32 ضبطط .د13 



142 

ــلية ــا 1ومس ــانور 2وراب ــة 3وص ــير 4والزاوي ــا 5وص ــدة وعقاب ــرقين 6والزباب    7وب

وهـذا   ،10وتلفيت وطمـون وسيرس وطلوزة وعصيرة الشمالية وطوباس  9وكفرقود 8والهاشمية

ـ أواضعين  انما كانوإو ،راضي والقرى هي ملك للعائلةألن هذه اأاليعني  ديهم عليهـا بفعـل   ي

 ،سم جمع الضـرائب واألعشـار  اراضي بألوضعت يدها على تلك اسلتطهم ونفوذهم، وضعت 

العائلة بشراء مساحات واسعة من أراضـي الدولـة    فإن ذلك لم يحل دون قيام ،وحماية الوقف

وتهجيـر أفـراد   ، )صانور(تعويضا لما فقدته بعد تدمير عبد اهللا باشا الجزار والي عكا لقلعتها 

م نجح آل جرار بشـراء أراضـي   1866/ه1283عام وفي  ،العائلة إلى جبع وميثلون والجربا

  .11قرش )34,500(قريتي الجربا وبيت ياروب بمبلغ قدره

وبداية القرن العشرين تقلصت مساحة األراضي التي  ،لكن مع نهاية القرن التاسع عشر

بسبب رفض مشايخ العائلة تسجيل أراضيهم خاصة بعد صـدور قـانون    ،امتلكها أفراد العائلة

األمر الذي أدى إلى ضياع مساحات كبيرة من هذه األراضي  ،األراضي العثماني ونظام الطابو

يـة حالـة تسـجيل    أعدم وجود اوهذا ال يعني  ،السيف لحماية هذه األراضي معتمدين على قوة

مـن   فراد العائلةأحيث تمكن بعض  ،ولكن على نطاق محدود ،ألراضي لدى أفراد هذه العائلةل

قريتي الجربا وبيـت يـاروب   وخير دليل على ذلك شراء  ،12تسجيل أراضيهم في دوائر الطابو

                                                           

  13ص، 7نابلس 1
 . 17ص، 31ضبط .ط.د 2

  23ص، 96 ضبطط .د3 

  329ص، 29نابلس4 
  36ص، 13نابلس 5
  13ص، 107 ضبط، ط.د 6
  17ص، 41، ضبطط .د 7
   32ص، 34 ضبطط .د 8
   46ص، 7 ضبطط .د 9

   396ص، 21نابلس. 148ص، 19نابلس. 415، 335ص، 1نابلس.157، 156، 121ص، 13نابلس 10
   738-737ص، 20نابلس11 
  738-737، 20نابلس 12
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من بين العائالت التي امتلكت  أستطاعت أن تكون العائلةحظ أن وتسجيلها في دائرة الطابو، فنال

  1مساحات واسعة من األراضي في قضاء جنين

   

                                                           

   61-60ص، ملكية، الجزماوي، 227-226ص ،ملكية، أبو بكر 1
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  ل جرار في القضاء كما جاء في دفاتر الطابو في القضاء آأمالك  )15(جدول 

  الرقم الموقع المساحة النسبة المالحظات

 1  يعبد  30 - 

 2 جبع  100 - 

 3 1برقين 400 - 

 4 بيت ياروب  500  %100  الى ال عبد الهادي بيعت

 5 مقبيلة  2000 30% 

 6 السيلة الحارثية  220 - 

 7 جنين 272 - 

 8 جلبون 2000  27% 

 9 كفرقود 50 - 

 10  2صانور 50 - 

 11  م الفحمأ 50 - 

 12  تلفيت 1250 %100  بيعت الى ال عبدالهادي

ال تزال حتى هذا اليوم ملك الى 
  ال جرار

 13  نخيلإ 1000 100%

ال تزال حتى هذا اليوم ملك الى 
 ال جرار

 14  3مغارةإ 600 100%

 15  الجربة 1500 100% 

 16  زبدة 60 - 

 17  4عانين 1000 - 

                                                           

ط .د، 44ص، 103، 53ص، 96، 49، 2ص، 95، 260ص، 88، 106ص، 72 ضـبط ط .د. 40ص، 70 ضبطط .د 1
ن  ضبطط .د. 35ص، 93، 58-57ص، 80 ضبطط .د. 22ص، 74، 3ص، 25 ضبطط .د. 31، 17ص، برقينيوقلمة 

، 96ط يوقلمة جنـين  .د. 73ص، 89 ضبطط .د. 11ص، 85، 56ص، 81 ضبطط .د. 46-39ص، 102، 58ص، 81
 ضـبط ط .د. 43ص، 98 ضـبط ط .د. 3-1ص، 25 ضبطط .د. 23ص، 96 ضبطط .د 50ص، 62 ضبطط .د .55ص
  13ص، 99

  .102، 58ص، 81ن  ضبطط .د. 35ص، 93، 58-57ص، 80 ضبطط .د. 22ص، 74، 3ص، 25 ضبطط .د 2
  م22/4/2013بتاريخ  مغرةإجولة ميدانية في .كم الى الشمال الغربي من قرية الزاوية1.5تقع على بعد ، مغارةإقرية  3
  .35ص، 93، 58-57ص، 80 ضبطط .د. 22ص، 74، 3ص، 25 ضبطط .د 4
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من  اموقع )17( ل جرار توزعت فيآنجد أن ملكية  )15( الحظنا في الجدول رقمكما 

للعائلة بسبب رفض شيوخ  ،والتي لم تظهر لنا الملكية الحقيقية ،طالع على دفاتر الطابوخالل اإل

ممـا   ،راضيألراضي في دوائر الطابو معتمدين على قوة السيف في حماية االعائلة تسجيل األ

 راضي الحقافقدهم حق التصرف بهذه األأو ،مالك العائلةأساعد على ضياع غالبية 

 آل رشيد -3

سيطرت على مساحات واسعة من األراضي في قضاء  تعد هذه العائلة من العائالت التي

ويرجع نسب هـذه   ،أو ما يعرف بمشاريق الجرار ،خاصة في الجهة الشرقية من القضاء ،جنين

أحـد قـادة    ،حيث تنسب إلى الصحابي المقداد بن األسود ،2الكندية 1العائلة إلى أسرة آل مقداد

ويعود وجود العائلة في منطقة جنين  ،طابالفتوح في بالد الشام والي الخليل زمن عمر بن الخ

الذين أسكنهم في فلسطين بعد انتصاره على الصليبين في معركة حطين  ،إلى عهد صالح الدين

إال أن الحروب التي وقعت بين ، 3متخذين من صير مكانا مناسبا لهذه العائلة، م1181/ ه 583

تي أودت ال ،المشاقي في مرج صانور لآالوفا وآل الربايعة ضد  يوأحالفهم من آل أب ،آل رشيد

لهذه  اًووضع حد ،مما استدعى الوجهاء والشيوخ في المنطقة بالتدخل ،بحياة العديد من الطرفين

وقتل كل رجـال العائلـة    ،وقع بهم المشاقي، فأه آل رشيد للصلح في ياصيداعندها دع ،الحرب

الذي كان برفقة  ،وهو ابن الشيخ أحمد بن علي بن أحمد رشيد ،باستثناء طفل صغير يدعى أحمد

عندها لم تعد األم بالولد وبقيت في قبيلتها التـي تعـرف    ،أمه في زيارة أهلها في شرق األردن

 ،لكن بعد مدة من الزمن رجع إلى ياصيد من أجل إعادة أمالك آبائـه وأجـداده  ، بقبيلة الغزاوية

وفي الصباح  ،خذ تاجهأو ،ويقال في خيمته في مرج صانور ،فدخل في قصرالمشاقي في ياصيد

فتقدم  بسرقة التاج،استيقظ المشاقي ولما رأى ذلك ذهل وبعث رجاله يعطون األمان إلى من قام 

وبعد مدة مـن الـزمن    ،تصالح مع المشاقي وتزوج من ابنتهو ،له التاج حضروا أحمد الرشيد

ل المشاقي وتثبيـت ملـك   آيرة العواملة من هزيمة استطاع أحمد الرشيد بمعاونة أفراد من عش

                                                           

 120ص، األوضاع، هاال 1
  142ص، 5مج، بالدنا، الدباغ 2
   121ص، األوضاع، هاال. 65ص، ملكية، عبد اهللا 3
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فع من صيت هذه العائلة دورها في مواجهـة  رو الذي  العائلة في صير والقرى المجاورة لها،

شارك رجال العائلة فـي المعـارك    1حيث ،م1798/  ه 1213حملة نابليون على فلسطين عام 

فترة وهذا ما ظهر من خالل لخالل تلك اضد القوات الفرنسية بقيادة الشيخ محمد العثمان ارشيد 

ها يوسف الجرار حاكم جبل نابلس إلى الوجهـاء والشـيوخ والمتنفـذين فـي     القصيدة التي بعث

وبسبب مقتل رجـل  ، 2إلى مقاتلة الفرنسيين والدفاع عن األرض والعرض حيث دعاهم ،المنطقة

 ،واتهمتـة فـي قتلـه    ،العثمانشيخ عبد الرحيم بن محمد اللدولة العثمانية انطقةاعتقلت مفي ال

حيث باعـت العائلـة    ،جل اإلفراج عنهأوسجنته مما اضطر العائلة إلى بيع معظم أمالكها من 

تلفيـت  و ،للكفيرإلـى عائلـة الـريس اللبنانيـة    معظم أمالكها في صير إلى آل العطاري وفي 

  .3ل الجرارآلى إلعبدالهادي وفي عقابا 

وفـي   ،الحظنا أن ملكية العائلة كانت تتركز في صير والمناطق المجاورة لها مما سبق

  قضاء المتوزعة نسبيا في  المقر الدائم للعائلة حيان انتشرت في مناطق بعيدة عن صيربعض األ

   

                                                           

  3ص، 80 ضبطط .د 1
    51ص، 72 ضبطط .د 2
  1ص، 25 ضبطط .د 3
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  أمالك آل ارشيد في قضاء جنين )16(جدول 

  الرقم الموقع المساحة النسبة المئوية المالحظات

 1 مسلية 80  

 2  ميثلون 100  

 36400 %100  - )17(للمزيد إنظر ملحق رقم - 
  1سهل لكفير+الكفير

  1لكفير
3 

 4  صير  2000  

 5  قومية 5700  

 6  كفر قود  20   زيتون

 7  جبع  33  

 8  2تعنك 600  

 9  اليامون 10  

 10  عجا 30  

 11  زيدة  26  

 13  3الزبابدة 1320  

 ،لم تكن واضحه من خالل سـجالت الطـابو  ل رشيد آن ملكية أ )16(رقم  الجدول من

لـى  إ رلكفير وصيامالكها في أجبرت على بيع معظم ألى ظروف قاسية إحيث تعرضت العائلة 

ممـا   ،سرألفتداء شيوخهم من اإلموال ألجل الحصول على اأمن  ،ل حمادآلى إل عبد الهادي وآ

  .لى هذا الحدإجعل ملكية العائلة تتراجع 

 آل العبوشي  -4

سم العائلـة بسـبب   أكرم عائالت جنين وذاع اوتعد من " كفر عبوش "يعود أصلهم إلى 

تخذت عائلة العبوشي من قرية بيت قاد مقرا لها بعد إو 4،"برهان الدين العبوشي"الشاعر الوطني 
                                                           

، 69ص، 89، 103ص، 4 ضــبطط .د. 277، 2، 1ص، 88، 5-4ص، 85، 40، 59، 58، 9ص، 104 ضــبطط .د 1
 . 7ص، 21 ضبطط .د. 20ص، 20 ضبطط .د. 13ص، 19 ضبطط .د. 144ص، 102 ضبطط .د. 73

   13ص، 107 ضبطط .د. 5ص، 46 ضبطط .د. 40ص ، 47، 174ص، 30 ضبطط .د 2
   13ص، 107 ضبطط .د. 5ص، 46 ضبطط .د 3
 513ص، معجم، شراب.375ص، 5جـ، بالدنا، الدباغ 4
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ومـن   ،ل عبد الهاديآمن عائلة  دونما) 891(بعد أن قام شيخ العائلة مصطفى العبوشي بشراء 

مستغلين حالـة الفالحـين    ،ت العائلة من بسط سيطرتها على المناطق المجاورةقرية تمكنالهذه 

مما مكنهم من شراء مساحات واسعة من األراضي في منطقة جنين خاصة داخل المدينة  ،السيئة

  نفسها

  1أمالك ال العبوشي في القضاء )17(جدول 

  الرقم الموقع المساحة النسبة المئوية المالحظات

 1  جنين 2900 - 

  2 بيت قاد 500 - 

 3 مقيبلة 900 - انتقلت الحقا الى آل عبد الهادي

 4 عابا 456 - 

 )4(ل العبوشي تركـزت فـي  آمالك أغلب أن إف) 17( ذا كما الحظنا في الجدول رقمإ

وهذا الـرقم   ،دونم كما جاء في سجالت الطابو)4800(حجمها  ونة ملكيةمك ،مواقع في القضاء

  .ملكية العائلة يفسر هذا التناقص في اوالتي لم نجد سبب ،ةعليه الملكية بالحقيققل بكثير مما هي أ

 آل األحمد -5

حدى الحمائـل  إ روالتي تعود في جذورها إلى عائلة أبو بك ،استطاعت عائلة آل األحمد

ألعشار من آل زيد إلـى فـرار   وجامع ا ،حيث وقع خالف بين أفراد العائلة ،2التي تسكن يعبد

إلى قرية رمانة فأخذ ينافس الزعامات التي تحكم تلك المنطقة مستغلة حالة  ،بكر يالقاسم أبأحمد 

في تلـك   ،ناهيك عن خراب قرى بالد حارثة ،والضرائب المتراكمة عليهم ،المتردية مزارعينال

والحروب األهلية في تلك الفترة حيث تمكنت العائلة من السيطرة على مساحات واسـعة   ،الفترة

فعمـل أفـراد    ،لكن الذي زاد من هذه األمالك هو بدء عملية المسح والتسجيل، الد حارثةفي ب

                                                           

، 85 ضــبط.ط.د. 70، 24ص، 80 ضــبط. ط.د.113-111ص، 75 ضــبط. ط.د. 118ص، 72 ضــبطط .د 1
 ضـبط . ط.د. 51ص، 101ضبط.ط.د.125ص، 93 ضبط.ط.د.206ص، 92ضبط.ط.د.194ص، 88 ضبط.ط.د.67ص

  72ص، 102
   67ص، ملكية، عبد اهللا. 563ص، ملكية، ابو بكر 2
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وعجز الفالحين عن دفـع   ،سمائهم مستغلين وضعهم الماديالعائلة على تسجيل هذه األراضي بأ

   1ثبات حقهم في هذه القرىإوسهولة  ،نفقات األراضي

  حمد في القضاء ألل اآأمالك  )18(جدول 

  الرقم الموقع المساحة النسبة المئوية المالحظات
 1 أم الفحم 2400 10% 

 2  مقيبلة 2000 ؟ بيعت الحقا الى آل عبد الهادي

 3 برقين 200 ؟ 

 4 سالم 2350 %13 بيعت الحقا الى السرائقة

 5 2رمانية 5250 100% 

 6 تل الذهب 200 ؟ 

 7 بيت قاد 444 ؟ 

 8 سيريس 27 ؟ 

 9 3كفر دان 1700 %25 االراضي الى آل عبد الهاديبيع قسم من هذه 

 10 جنين 418 ؟ 

 11 دير أبو ضعيف 690 ؟ 

 12 ميثلون 50 ؟ 

 13 يعبد 10 ؟ 

 14 تعنك 600 ؟ 

 15 الجلمة 500 ؟ 

 16 نورس 650 ؟ 

 17 4الطيبة 700 ؟ 

  18  ندوراأ  2000 29% 
 20 العرمة 126 ؟ 

 21 نزلة عيسى 100 ؟ 

                                                           

   67ص، ملكية، عبد اهللا 1
، 75، 62ص، 62 ضـــبطط .د. 171ص، 88، 10ص، 69، 53-4ص، 59، 58ص، 47، 58ص، 4 ضـــبطط .د 2

. 37ص، 74 ضـبط ط .د. 37ص، 74، 45-1 ضـبط ط .د. 39ص، 88، 84ص، 72 ضبطط .د. 85ص، 96، 90ص
. 66ص، 1010 38ص، 83 ضبطط .د. 41، 38ص، 81 ضبطط .د. 10ص، 75، 4ص، 73، 23ص، 66 ضبطط .د
 ضـبط ط .د. 69ص، 90 ضـبط ط .د. 10-2ص، 9 ضبطط .د. 4، 50ص، 64 ضبطط .د، 23.96ص، 85 ضبطط .د

، 102 ضـبط ط .د. 195ص، 101 ضـبط ط .د. 4ص، 101 ضـبط ط .د. 71ص، 93 ضبطط .د. 190ص، 102، 92
   2ص، 33. 20ص، 4 ضبطط .د. 190ص، 54-53ص

   38ص، 83 ضبطط .د. 41، 38ص، 81 ضبطط .د. 10ص، 75، 4ص، 73، 23ص، 66 ضبطط .د 3
   2ص، 90 ضبطط .د. 10-2ص، 9 ضبطط .د. 4، 50ص، 64 ضبطط .د، 23.96ص، 85 ضبطط .د 4



150 

 22 قباطية 100 ؟ الحقا الى آل أبو الرببيعت 

 23 كفر راعي 20 ؟ زيتون

 24 1فحمة 878 ؟ بيعت الحقا الى آل عبد الهادي

ـ  )25(لة توزعت علـى  أن ملكية العائ) 18( ذا الحظنا من خالل الجدول رقمإ  اموقع

والمالحظ أن هذه الملكية متوزعة علـى منـاطق    ،دونم)22000(مشكلة ملكية حجمها حوالي 

  .متباعدة في القضاء

  م1909/ ه 1327-م1876/ ه 1293السلطان عبد الحميد خان  -6

امتلك السلطان عبد الحميد الثاني مساحات واسعة في قضاء جنين، والتي عرفت باسـم  

هـذه األراضـي مـأمور    ، حيث كان يتولى إدارة 2)الجفتلك الهمايوني(أو ) السلطاني الجفتلك(

الجفتلك السلطاني، حيث كان السيد عبد اهللا أفندي ابن الحاج محمد بن الحاج درويش المرغسلي 

مأمورا على أراضي السلطان في شرق جنين، ولكن المركز الرئيسي إلدارة الجفتلك السـلطاني  

وتـأتي هـذه   ، 4، ومأمور هذا المركز سعيد أفندي بن مسعود أفندي المرغسلي3كان في بيسان

ولى في قضاء جنين، وخاصة بعد سلخ المقاطعات الشمالية عن متصرفية ألالملكية في المرتبة ا

أوضـاع  : ، ويعود تكوين هذه الملكية إلى عوامـل عديـدة منهـا   5لحاقها بلواء نابلسإالقدس و

عنـدها   الفالحون المزرية، نتيجة لتسلط الجباة والملتزمين والمخاتير واألفندية وشيوخ القبائـل، 

فضل الفالحون تسليم أراضيهم للدولة، ليتخلصوا من ظلم واستبداد هذه الفئات مطبقـين المثـل   

عفائهم من ضريبة إرض مقابل بقائهم عليها، وأل، فقد سلموا ا"فم السبع وال في فم الضبع "القائل

ـ    اء العشر، ودفع خمس الناتج للحكومة إذا اصبح مالك األرض يعملون فيها كـأجراء بعـد الج

، ناهيك عن الضرائب المرتفعة التي باتت تشكل قلقا لدى مالك األراضي، مما 6أرضهم للسلطان

رض في منطقة الدراسة علـى  ألمما دفع القبائل البدوية التي كانت تسيطر على هذا الجزء من ا

                                                           

  195ص، 101 ضبطط .د. 4ص، 101 ضبطط .د. 71ص، 93 ضبطط .د. 190ص، 102، 92 ضبطط .د 1
   117ص، القرية، عارف، 81ص، 3جنين2 
  81ص، 3جنين، 24ص، ب2جنين 3
   18ص، 4جنين 4
   44-38ص، 7جنين، 195ص، 17نابلس، 155ص، 16نابلس 5
   117ص، القرية، عارف 6
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، وطرحها 2لى مصادرة هذه األراضيإوهذا االمر دفع الحكومة  1التوقف عن دفع هذه الضرائب

عبد الحميد إال أن دفع هذه المبالغ إلى خزينـة الدولـة،    د العلني، فما كان من السلطانفي المزا

 وبالتالي أصبحت هذه األراضي ملك للسلطان عبد الحميد، والتي أطلـق عليهـا الحقـا أرض   

 دونم 4800000 ، رفعت مساحة األراضي السلطانية في وادي األردن حوالي3الجفتلك السلطاني

ثر ذلك األمر، لقد لعبت الحوافز الممنوحة من قبل السلطان للمالكين الذين يقومون بالتنازل عن إ

بقائهم في أرضهم بعد التنـازل  إا في زيادة مساحة هذه األراضي، وخاصة ًا كبيرًأرضهم دور

حياء الموات، وحماية هذه األمالك من هجمات البدو وسماسرة الحركة إللحكومة، وتشجيعهم إلى 

الصهيونية، واعفائهم من التجنيد اإلجباري، ومنحهم القروض المعفاة من الفوائد ناهيـك عـن   

  .5اإلغراءات المادية، مما ساعد على زيادة مساحة األراضي السلطانية في منطقة الدراسة

ول من حيـث  ألاحتلت ملكية السلطان عبد الحميد والمعروفة بالجفتلك السلطاني الرقم ا

لجائي في القضاء، والتي انتشرت إلالقضاء، والتي تعود في أغلبها إلى الطابع احجم المساحة في 

سهل غور بيسـان، ووادي الفارعـة،    في الشرق والشمال الشرقي من قضاء جنين التي تخرق

 .واألطراف الشرقية في سهل مرج ابن عامر

   غور بيسان -أ

ا لخصـوبة أرضـه،   ًيعتبر من أهم أراضي الجفتلك السلطاني في فلسطين عامة نظـر 

، خاصة في الشتاء 7ثالثة محاصيل في السنة6ومناخه الدافئ، ووفرة مياهه، مما يمكنه من طرح

الشتاء نظرا لطبيعته، مما اعتبر سلة فلسطين الغذائية وخاصة بالخضراوات، مما أكسبه أهميـة  

 للمزيد إنظـر ملحـق   -دونم، ) 90000(كبيرة، ناهيك عن مساحته الشاسعة التي تبلغ حوالي 

                                                           

   64ص، دعوة، أفندي 1
   135ص، تحوالت، شولش، 49-48ص، فلسطين، صالح 2
   64ص، ملكية، الحزماوي، 81ص، 3جنين 3
  64ص، دعوة، أفندي 4

   65ص، ملكية، الحزماوي، 559ص، ملكية، أبو بكر، 44-38ص، 7جنين5 
   557ص، ملكية، أبو بكر 6
   236ص، ملكية، ابو بكر، 65ص، دعوة، أفندي 7
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ولكن تعرض هذا الغور للعوامل الطبيعية والبشرية التي أثرت على سـكانه، وفـي    -)10(رقم

بعض األحيان أجبرتهم على الهجرة عنه إلى المناطق المجاورة، ومن هـذه العوامـل زلـزال    

، واألمراض التي انتشرت في تلك المنطقة وخاصة في أعقـاب تكـون   1م1837/ ه1253عام

، مما دفع السكان إلى هجرة 2في غور بيسان، وحتى في قضاء جنين المستنقعات، حيث انتشرت

هذه القرى والتي تعرف بقرى بالد حارثة، مما جعلها مسرحا لرعي الحيوانات من قبل القبائـل  

ردنية و لقمة سائغة لحمالت التغلغـل  ألردنية للسهل في فترة الجفاف التي تضرب البوادي األا

المقاطعات الفلسطينية في النصف الثاني من القرن التاسـع   األجنبي التي باتت تستهدف أراضي

، وتشجيع عودة السـكان  3عشر، مما دفع السلطان عبد الحميد إلى تسجيل هذه األراضي باسمه

لـى بنـاء   إمتيازات التي تشجعهم على العودة، وصوال إلعطائهم اإو راضيألحياء هذه اإعلى 

رض، وخير دليل على ذلك بناء قرية الحميديـة  لى فالحة األإالقرى من باب التشجيع، والعودة 

    4لى السلطان عبد الحميد الثانيإنسبة 

   

                                                           

   94ص، سوريا، غرايبه، 208ص، 3ج، المحفوظات، أسد 1
  236ص، لآ ملكية، أبو بكر، 204ص، 1ج، تاريخ، ألنمر، 21ص، 8جنين2 

   237ص، لآ ملكية، أبو بكر3 
   189ص، 17جنين، 13ص، 4جنين4 
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  ملكية السلطان عبد الحميد كما جاء في دفاتر الطابو في القضاء )195(جدول 

  الرقم الموقع  المساحة النسبة المئوية المالحظات

 1  كفره 6077 100% 

  2 1جبول 5660 100% 

 3 زلفة 3280 100% 

 4 ياسور 11012 100% 

 5 كوكب 1602 50% 

 6 الطيرة 6056 100% 

 7 2البيرة 6211 100% 

 8 سيرين 9698 100% 

 9 كفر مصر 4669 100% 

 10 حمرألألخان ا 3612 50% 

 11 3بيسان  25000 100% 

بما فيها أراضي الغزاوية البالغة 
 والقرى الواقعة فيه260004

 12 غور بيسان 90000 100%

 13 الناعورة 8475 100% 

 14 اندورة 4500 100% 

 15 نورس 12078 100% 

  16  دنا  6200  100% 

  17  تل الذهب  5440  100% 

  18  دير غزالة  3727  ؟ 

 19 مرصص 14013 100% 

 ؟ ؟ 
األطراف الشرقية من 

 5سهل مرج بن عامر
20 

                                                           

  . 18-11ص، 46 قرى مختلفةيوقلمة .ط.د 1
  . 81ص، 4 ضبط ط.د.18-15ص، 46 ضبط. ط.د 2
  .558ص، 5 ضبط. ط.د 3
  13، 2ص، 60 ضبط. ط.د 4
 18ص، 4 ضبط. ط.د.17ص، 13 ضبط. ط.د.19ص، 7 ضبط. ط.د 5
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في قضاء جنين أكثـر   الحظنا من خالل بيانات الجدول السابق أن أمالك السلطان بلغت

موقفا في الجبهة الشرقية، والتي تعتبـر مـن   ) 20(موزعة على حوالي ً دونما )227310(من

  .تعود على صاحبها باألموال الطائلة أخصب األراضي في القضاء، مما جعل هذه األراضي

 حل الملكية  -ب

م، وهو تـاريخ وصـول   1908/ ه 1326بقيت هذه األمالك تابعة للسلطان حتى عام 

لى السلطة، الذين أجبروا السلطان على التنازل عن هذه األمالك إلى خزينة الدولـة  إتحاديين إلا

م، بموجب ارادتـين سـنيتين    1876/ه 1293بعد أن أعيد العمل بالدستورالجديد أي دستورعام

، والتي عرفت 1نه الخاصةمقابل مليون ليرة ذهبية عثمانية تدفع له من خزينة الدولة لتسديد ديو

نها كانت باسم السلطان، وبمـا أن الحكومـة   أللى الخزينة إباسم األراضي المدورة، أي أعيدت 

العثمانية رحلت تصبح للحكومة البريطانية، وهو ما رفضه المزارعون الحقا، وبالتالي وزعـت  

  .2راضي على المزارعينألهذة ا

  آل سرسق-7

أفرادهـا   حيـث أن  4أرثوذكسية المذهب من اليونان ينتمي السراسقة إلى أسرة مسيحية

تقروا في قرية البربارة فـي  سكنوا في البداية في مرسين بالقرب من أضنة ومن ثم هاجروا واس

نشاء شركة مصرفية فـي  إحيث تمكنوا من  ،لتزام جباية الضرائب في لبنانإوعملوا في  ،لبنان

لتـزام والصـيرفة   إلا من خالل عملها في نظـام ا لتي كانت العائلة تجنيه، نتيجة لألموال البنان

حيث تمكنوا من المساهمة في مد الطريق البري الواصل بين بيروت ودمشـق عـام   ، 3والبنوك

األمر  ،م1869/ه1285ثم ساهموا في شق قناة السويس التي افتتحت عام  ،4م1863/ ه 1278

باإلضافة إلى تكوين عالقات اجتماعيـة   ،الذي مكنهم من الحصول على مبالغ طائلة من األموال

                                                           

   242ص، الملكية ، 561ص، ملكية، أبو بكر1 
   66ص، ملكية، الحزماوي2 
   398ص، ملكية، أبو بكر 3

  193ص، تاريخ، مناع4 
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يـدار   قا على إقامة مصنع حديث لغزل الحرير،ها الحتساعدلى مإى ذلك أدو ،وسياسية واسعة

حيث أصبحوا يملكون أكبر المؤسسات التجارية على الشاطئ السوري الخاصـة فـي    بالبخار،

 ،ألراضي وزراعتهاحيث أخذوا في السعي من أجل شراء ا، 1تصدير الحبوب والصوف والقطن

لكن أعظم نجاح حققه السراسـقة عـام    ،لى المواد الخام الالزمة للصناعةمن أجل الحصول ع

ـ  ،في بيـع أرضـهم  قناع بعض ضعفاء النفوس إعندما استطاعوا  2م1869/ ه 1286  )8(ـ ب

   3دونم في قضاء جنين) 180000(قروش للدونم حيث تمكنوا من الحصول على ما يقارب 

  4م1900/هـ1318مشتريات آل سرسق في قرية نورس عام  )20(جدول 

  الرقم  البائع  المبلغ  المساحه  مالحظات

علما ان 
مساحة 
 القرية

)26 (
  حصة

  ريال مجيدي45  حصة
خضره بنت الشيخ أحمد بن عبداهللا 

  الحسن
1 

 2 أحمد بن عودة قرش 6000 حصة

 3 اوالد عبداهللا الشيخ جابر قرش 1000 ربع حصة

 4 حمدان بن صالح السعدي قرش 3000 نصف حصة

 5 يوسف بن محمد بن ناصر قرش 6000 حصة

 6 صالح بن أحمد الحسن العلي قرش 3000 نصف حصة

 7 حسن بن قاسم بن فرحان قرش 1500 ربع حصة

 8 أوالد العبد بن الحاج أحمدأبو الحطب قرش 1500 ربع حصة

 9 العالويأوالد صالح بن حيدر  قرش 3000 نصف حصة

 10 يونس بن العبد الحاج محمد قرش 3000 نصف حصة

 11 عوني بن سمارة اشحادة قرش 1500 ربع حصة

 12 عبداهللا بن عبد ابراهيم قرش 1500 ربع حصة

 13 حسن بن حسين احمد الخطيب قرش 1500 ربع حصة

 14 حسن بن ابراهيم بن حسن قرش 1500 ربع حصة

                                                           

  139ص، تحوالت، شولش. 66ص، دعوة، أفنيري 1
   69ص، الملكية، عبداهللا. 116ص، القرية، عارف 2

   116-110ص، 17 جنين. 44ص، 12 جنين. 67ص، 9 جنين. 56، 28، 20-11ص، 8 جنين3 
   92-14ص، ب6  جنين 4
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  الرقم  البائع  المبلغ  المساحه  مالحظات

 

 15 عالوي بنات أحمد بن حسن ليرة فرنسية 25 ربع حصة

 16 حسن بن حسين أبو أحمد قرش 3000 نصف حصة

 17 بنات علي أحمد بن مرعي قرش 3000 نصف حصة

 18 عيشة بنت محمود بن مصطفى قرش 3000 نصف حصة

 19 تمام بن صالح بن محمد بن رضوان قرش 1500 ربع حصة

 20 عبد الفتاح بن أحمد بن سرحان قرش 1500 ربع حصة

 21 صفيةوفاطمةو أسعد اأوالد محمد قرش 6000 حصة

 22 احمد بن عودة قرش 1500 ربع حصة

  23 عباس بن صالح بنمصطفى أبوحطب قرش 3000 نصف حصة

 24 علي بن خليل بن علي الحلو قرش 3000 نصف حصة

 25 حسن بن علي السليمان سعدة بنت قرش 3000 نصف حصة

 26 عبدهللا بن عبد إبراهيم بن عبد قرش 1500 نصف حصة

 27 حسنا بنت حسني بن محمود قرش 1500 نصف حصة

 28 عائشة بنت أحمد بن محمود قرش 1500 نصف حصة

 29 حمدان بن قاسم أبو زيد فرنسية ليرة22.5 ربع حصة

 30 بن إبراهيمخالد بن عواد  فرنسية ليرة22.5 ربع حصة

 31 يزن ونائل ولدي عواد بن إبراهيم فرنسية ليرة22.5 ربع حصة

 32 عباس بن إبراهيم الشاهين فرنسية ليرة22.5 ربع حصة

 33 خليل بن إبراهيم احمد الناصر قرش 2000 نصف حصة

 34 صفية بنت أحمد محمود الحلو قرش 2000 نصف حصة

 35 سمارةعواد بن  قرش 2000 نصف حصة

 36 تمام بن صالح بن حنون قرش 2000 نصف حصة

، راضي في قضاء جنينألشراء العديد من ا ا منل سرسق قد تمكنوآن إذا كما الحظنا فإ

 ،وهجمات البدو ،جباريإلوالتجنيد ا ،وتهربهم من دفع الضرائب ،حالة الفالحين السيئةمستغلين 

ل آسـتطاع  إحيث ل سرسق، آلى إمالك نقل هذه األ ليهم عمليةمما سهل ع ،والعوامل الطبيعية

والشـمال   ،تركز في معظمها في الشمال ،راضي القضاءأمساحات كبيرة من  ان يملكوأسرسق 

  .راضي في القضاءألخصب اأوالتي تعتبر من  ،الغربي من منطقة الدراسة
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  ل سرسق في قضاء جنينآمالك أ) 21(جدول 

  الرقم  الموقع  المساحة  النسبة المئوية  المالحظات

 1  1نورس 24550 %100 

 2  طمرة 6750 100%  تم شرائها من ال عبد الهادي

 3  2صندلة 2850 100%  تم شرائها من ال عبد الهادي

 4  شطة 7750 %100 

 5  سولم 8250 %100 

 6  زرعين 21550 %100 

 7  دنا 8475 %100 

 8  3زبوبة 11250 100%  تم شرائها من ال عبد الهادي

اسة السيطرة على مساحات واسعة في فلسطين عامة ومنطقة الدر استطاع آل سرسقإذا 

نظـرا ألن آل سرسـق    ،والتي لم تكن هذه الملكية إال من أجل الحصول على األرباح ،خاصة

ستفادة منها في الزراعـة  إلوا ،وبالتالي كان همهم الحصول على هذه األرض .عبارة عن تجار

 ،وهذا ما حصل بعد مرور خط سكة الحديد من هذه األراضي ،التجاريةوالعمل على رفع كميتها 

 ،من يدفع المبلغ األكبـر  لىإلبيع ن ، عندها كان السراسقة مستعديالذي عمل على رفع قيمتهاو

دونم ) 18000(والتي تزيد عن  ،شراء هذه األراضيبوقامت  ،فاستغلت الحركة الصهيونية ذلك

  .قامة المستعمرات عليها الحقاإو ،اسقةجنين من أصحابها السر في قضاء

   

                                                           

، 72 ضـبط ط .د 149ص ، 62 ضبطط .د. 13ص ، 46 ضبطط .د. 7ص ، 33 ضبطط .د. 81-1ص ، 5ضبطط .د 1
. 102-101ص، 85 ضـبط ط .د. 7ص ، 81 ضبطط .د. 31ص ، 77 ضبطط .د. 143ص ، 75 ضبطط .د. 66ص 

ط .د. 31-2ص ، 101ضـبط ط .د. 67ص، 96ط ضـبط  .د. 104ص، 92 ضبطط .د. 47، 9-5ص ، 89 ضبطط .د
   7ص ، 103 ضبط

  . 102-101ص، 85 ضبطط .د. 7ص ، 81 ضبطط .د. 31ص ، 77 ضبطط .د. 143ص ، 75 ضبطط .د2 
ط .د. 31-2ص ، 101ضـبط ط .د. 67ص، 96ط ضبط .د. 104ص، 92 ضبطط .د. 47، 9-5ص ، 89 ضبطط .د 3

  7ص ، 103 ضبط
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  الفصل الخامس

  المسح والتسجيل

ـ  ،راضي ميدانياألالوقائع العملية لتنظيمات ايعالج هذا الفصل   اتوما صاحبه من عملي

التي لمناطق لمخاتير ومسح لألراضي من قبل موظفين مختصين باإلستعانة باألعضاء من وجوه 

 ،سماء متصرفيها معتمدين علـى عـدد مـن العوامـل    أوتسجيل هذه األراضي ب ،يراد مسحها

على عملية تسجيل األراضي بشكل فعال كنتيجة طبيعيـة   ًا واضحاًوالظروف التي تركت أثر

  :لعملية المسح والتسجيل على النحو التالي

  المسح -أ

 ،العثمانيـة  في الدولةراضي ألايعتبر قانون األراضي الخطوة األولى للعمل على تنظيم 

 ،والمتصـرف بـاألرض   ،حيث عمل على تنظيم العالقة بين الدولة بصفتها المالكـة لـألرض  

 ًافي هذا القانون ضرورة حصول المتصرف بهذه األراضي على سـند طابوموشـح  ً امشترط

جراءات عمليـة  إا لما تحتاجه من ًالسندات ترك العمل فيها نظر لكن هذه، 1بالطغراء العثمانية

م الـذي بـين بالتفصـيل هـذه     1859/ـه1275حتى صدور نظام الطابو  على أرض الواقع،

والتي كانت تعتمد قبل صـدور قـانون    ،رض الواقعأوما يلحقها من تداعيات على  ،اإلجراءات

لتفعيل دورها فـي ميزانيـة    ،2األراضي حق التصرف بهذه ثباتإونظام الطابو في  ،األراضي

ي فـتح  ذجنبي الألغلغل اترابات ولحمايتها من حركة الطوتخليصها من الفوضى واالض ،الدولة

  .م1867/هـ1284مامها في قانون تملك االجانب أالباب على مصراعية 

ونظـام   ،وإذا ألقينا نظرة على عملية التصرف باألرض قبل صدور قانون األراضـي 

وراق أبسـندات أو   الدولة كاننحاء أفقد نجد أن حق التصرف بهذه األراضي في جميع  ،الطابو

حيث ، و تدقيقأن يكون عليها أدنى مراقبة أمصدقة لدى القاضي دون  4وبحجج شرعية ،3عادية

                                                           

 )1(بند ، الئحة 1
  146ص، 15نابلس 2
 98ص، 15نابلس 3
  146ص، 15نابلس 4
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 ،كانت تصدر هذه السندات من المتصرفين في هذه األراضي سواء كانوا من الزعامة أو التيمار

فأصـبحت   ،اء التيمار والزعامةغحيث تم إل ،م1826/ـه1255ضع حتى عام واستمر هذا الو

السندات تعطى من طرق أصحاب المقاطعات والملتزمين والمحصلين ومن ثم أصبحت تعطـى  

  .1م1858/ـه1274من قبل الملتزمين والمحصلين حتى صدور قانون األراضي 

م عندما تشكلت هيئـة  1547/ـه955فيرجع إلى سنة  ،ما بداية تأسيس الدفتر الخاقانيأ

 ،فكشفت على جميع القرى والمزارع والمشاتي ،من أفاضل العلماء وكبار رجال الدولة العثمانية

 )970(اتها فـي  ثم سجلتها وثبتت عائـد  وسائر األراضي الموجودة آنذاك في البالد العثمانية،

هـذه القيـود    شـحت و قـد والتي كانت  ،م1602/ـه1010ا بعد اإلنتهاء من عملها سنة ًدفتر

 ،وحفظت في مخزن رصين ذي أربعة أبواب حديدية بعضها داخل بعـض  ،بالطغراء السلطانية

بناء على حاجة ماسة لمراجعـة قيـد أو تصـحيح     رادة سنيةإبوكانت هذه المخازن ال تفتح إال 

شـيخ  ولذا فقد أفتى الفقهـاء و  ،وال يكون ذلك إال بمعرفة هيئة من كبار موظفي الدولة عائدية،

من مجلة )1737(وعلى هذا األساس وضعت المادة  ،2اإلسالم بالعمل بموجب هذه القيود بال بينة

مينـة مـن   ألكونهـا   ،التي تنص على البراءات السلطانية وقيود الدفتر الخاقاني حكام العدليةألا

   .3التزوير معمول بها

انية بتعمـيم  وامر السلطألم صدرت ا1859/ـه1275بعد صدور نظام الطابو العثماني 

حيث صدر هذا الفرمان  ،رلبدء بتنفيذ هذا النظام على الفووضرورة ا ،هذا النظام على الواليات

وجه والي  ،ن فلسطين كانت تتبع والية الشامأوبما  ،سطنبول إلى جميع الوالياتإمن العاصمة 

الشام إلى السناجق في فلسطين األوامر بضرورة البدء بعملية مسح وتسجيل األراضـي فـور   

وبما أن قضاء جنين كان يتبع لمتصرفية نـابلس جـاءت األوامـر مـن      ،وصول هذا الفرمان

وبناء علـى هـذا    ،4متصرفية نابلس بضرورة البدء بعملية مسح وتسجيل أراضي قضاء جنين

                                                           

  89ص، أحكام، المر 1
  174ص، احكام، حيدر. 90ص، أحكام، المر 2
 ) 1737(المادة، العدلية األحكاممجلة  3
  98ص، يعبدط يوقلمه . د 4
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خر تطبيق هذا النظام ألكن كما الحظنا ت ،ملية المسح والتسجيل في قضاء جنينت عأالفرمان بد

وإن كانت فلسطين أول المناطق التي طبق  ،ألسباب غير معروفة 1م1869/ـه1286حتى عام 

وعلى إثر ذلك بدأ اإلستعداد في الواليات واألقضية حيث أقيم في كـل قضـاء    ،فيها هذا النظام

خولة بالنظر وأصبحت هي الجهة الوحيدة الم ،لق عليها دائرة الطابودائرة خاصة باألراضي أط

 2راضي بعدما كانت المحاكم الشرعية هي التي تنظر في مثل هذه القضايابالقضايا الخاصة باأل

لكن بعد هذا التاريخ أصبحت دوائر الطابو هي المسؤولة في قضـاء   ،منذ بداية الحكم العثماني

في جنين يضم مجموعة  همقروكان  ،و المسؤول عن هذه األراضيأصبح مدير المال هو ،جنين

ولمنـع   ،ا ألهمية هذه الدائرةًنظر ،المسقوفة على شكل أقواس داخل سرايا الحكومة الغرفمن 

م علـى  ويقو ،3والتي ال تزال قائمة حتى هذه اللحظة ،السكان من سرقة محتوياتها والتالعب بها

ويساعده في عمله عدد من  ،4الدفتر الخاقانيأو، )الطابومور أم(إدارتها موظف خاص يعرف ب

فنـدي بـن علـي    أوحسـن   ،5حيث كان كاتب الطابو في جنين علي بن عبد الوهاب ،الكتيبة

ولكن مع انطالقة  ،والفراشين ،وعدد من الموظفين لتنظيم أمور الدائرة ،والمساحون ،6البسطامي

ورافقهـا زيـادة فـي عـدد      ،للدائرة انطالقة عملية المسح والتسجيل زاد عدد الغرف المحددة

جـل  أمـن   ،نواع األراضي في القضـاء أوتخصيص أقسام خاصة في كل نوع من  ،الموظفين

  .تسريع عملية مسح وتسجيل االراضي بالقضاء

وما تاله من نشر الئحة تعليمات بحـق   ،م1859/ـه1275وبصدور نظام الطابو عام 

والتي عالجت التعليمات والتعرف علـى أمـر تسـجيل     ،م1860/ـه1276سندات الطابو عام 

وكيفيـة إعطـاء السـندات     ،7والحصول من الدفتر الخاقاني على سند الطابو األراضي أيضا،

بتعويض  ،ذونينأومدير األقضية م ،فقد اعتبر نظام الطابو مأمور المال الدفترداريه ،ألصحابها

                                                           

  20-1ص، 5 ضبطط .د. 79ص، 21 1ص، 15نابلس 1
  262ص، 18نابلس. 93ص، 17نابلس. 259ص، 16نابلس. 136ص، 15نابلس 2
  17/4/2013 القديمة العثمانية السرايا خاتون فاطة مدرسة في جنينجولة ميدانية في  3
  193-191ص، 20نابلس. 738-737-696، 693ص، 17نابلس 4
  27ص، 1جنين 5
  207ص، 5جنين 6
 62-51ص، 1م، الدستور 7
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كما أعفى النظام مديري الزراعة من  ،1ألرضفجعلهم بمثابة حاجب ا ،وإحالة األراضي األميرية

 ،2واقتصر دورهم كأعضاء بالمجلس الخاص بهذه المسـائل  ،التدخل في أمور تسجيل األراضي

مـن   برمختومخو مفيترتب عليه أخذ عل ،وبين كذلك كيفية انتقال األراضي من شخص إلى آخر

 ،صحيحا بتلك األراضـي  ًامتصرف فرغن المأفيها معلنا  يقيمو القرية التي أقبل مختار المحلة 

وعـن حـدود هـذه     ،محددا القرية الكائنة ضمنها ،مقدار الثمن الصحيح الذي سيفرغها ًومبينا

حدد النظام قيمة الفراغ به خمسة قروش من كل مئة قرش من قيمة األرض عند وكما  ،3القرية

عـن طريـق   قيـراج  شجع النظام على إحياء أرض الموات البور والو ،4تسجيل هذه األراضي

و  ،دون بدل عن خراج هذه األراضـي ي لألشخاص القادرين على فالحتها تفويض هذه األراض

 وإن كانت تلك األرض ،العشر لمدة سنة هامنوال يؤخذ  ،يكتفي به ثالثة قروش ثمن سند الطابو

الئحـة  ول من ألوكذلك فقد ورد في البند ا ،5لمدة سنتين ال يؤخذ منها العشر ذات احجار كثيرة

ي أميرية بألرض األنه ال يمكن ألحد من اآلن فصاعدا أن يتصرف باأ تعليمات بحق سند الطابو

مـا مـن   أ ،صورة كانت ومن كان ال يملك هذا السند فهو مجبور على الحصول على هذا السند

محمال المسؤولية للوالة  ،يملكون سندات قديمة فعليهم استبدالها بسندات جديدة موشحة بالطغراء

وكتاب الطابو  ،ومديري األقضية ،موري المالأعضاء المجالس ومأوئمقاميين، والمتصرفين والقا

وكذلك حدد القانون بدل مثـل   ،6اء التحقيقات والتدقيقات الالزمةرجإفي  قصور وقوع في حال

 ،7كاتب السندوقرش واحد أيضا ل ،قروش ثمن ورق) 3(عن كل سند جديد يعطي المتصرف به

ة من تاريخ وصول التسجيل إلـى  مالمكتو ،حدد القانون مهلة ستة أشهر لتسجيل األراضيوكما 

كالصـغر   :من األعذار المعتبـرة  ًالمنطقة التي تتواجد فيها هذه األرض إذا كان صاحبها خاليا

  .8وإال فستطرح في المزاد العلني ،والجنون والعته أو الغياب عن الوطن

                                                           

 )1(المادة ، نظام الطابو 1
  )2(المادة ، نظام الطابو 2
  )3(المادة ، نظام الطابو 3
  )6(المادة، نظام الطابو 4
  )12(المادة ، نظام الطابو 5
  )1(بند ، الئحة 6
  )3(بند، الئحة 7
  )4(بند، الئحة 8
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الواقعة بعيـدة عـن أقصـى    القيراج وأرض  ،ن أرض البورأنص القانون على وكما 

يؤخذ من الشخص الذي يملك القدرة علـى  ال يسمع فيها صوت الرجل الجهور  العمران لدرجة

واشتمل القانون على ، 1وقرش كتابة فقط ،وإزالة الحجارة منها ثالثة قروش ثمن الورق ،فالحتها

 فـإن كانـت غيـر    ،وهي من نوع البساتين والجنائن ،السلطانيةراضي الجفتلك أتعليمات بحق 

خذ يؤشجرة موإن كانت  ،يؤخذ منها خمسة قروش عن كل مئة قرش من قيمة األراضيمغرسة 

  .2منها حسب الحالة الحاضرة لألرض

 األميرية والموقوفةحدد القانون المدة الزمنية التي يتم على إثرها امتالك األراضي  وقد

أو  ،سواء امتلك بيده سند معمول به ،سنوات متصرف بها دون منازع في هذه األراضي ةبعشر

عـن   3تزيد مدة التسجيل أالشريطة  رشيؤخذ منها خمسة قروش عن كل مئة قحيث  ،كمللم ي

لم يتم تسجيله فـي دوائـر    ، وإذاراضيأللهذه اي بيع أو شراء أصول حستة أشهر من تاريخ 

خليل بن السـيد  "عها رفوهذا ما الحظناه من خالل الدعوة التي ، وملغيغير قانوني يعتبر الطابو

على السيد  ،الثالث الصغار والدهأعبد اللطيف الوكيل عن سليمان ونجمة ولدي مخيمر الصالح و

خير واضع يده على قطعة األرض الملسـا المعروفـة   ألن اأ ًعيادة مبعص بوأعلي بن محمد 

وشرقا أرض يوسف  ،اعة في عصيرة الشمالية المحددة قبلهالمعدة للزر رض وادي البسطاميأب

ل المدعى عليه أجـاب  ؤوعندما س ،وغربا أرض ورثة محمد حسين ،وشماال الخراب ،الموسى

 ،مجيـدي ريال ) 5,139(وبمبلغ حوالي ـه1296أنه اشترى هذه األرض من مخيمر في سنة 

سند مؤرخ في تلك الفترة بدون ان يتوجه لدائرة الطابو لتثبيت هذا السند وبناء على هذا  اعطيةو

ـ   ت، بدائرة الطابو ان أي عملية بيع لم يتم تسجيلهأوحسب قانون األراضي   ةعتبـر غيـر قانوني

للمزيد إنظـر   - ،5واعتبر غير نظامي ،البيع وبناء علية الغي "4 ـه 1300ة حرر سنة غيوال

رض أما الجانب العملي التطبيقي على أ ،مور تعتبر من الجانب النظريألهذه او -)4(رقمملحق 

                                                           

 )5(بند، الئحة 1
  )7(بند، الئحة 2
  )8(بند، الئحة 3
  )36(مادة، قانون األراضي 4
  95ص، 24نابلس 5
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جراءات والترتيبات الالزمة من قبل الجهـات  إلالواقع فلم يكن بهذه السهولة رغم اتخاذ جميع ا

كما حددها نظام الطابو واللـوائح التـي    ،المعنية والمسؤولة عن بدء عمليات المسح والتسجيل

   .الحقت به

وسجالت  ،وبناء على المعلومات التي زودتنا بها دفاتر الطابو في دائرة الطابو في جنين

ـ  أن بداية تشكيل اللجان من أنالحظ  ،المحكمة الشرعية في نابلس المسـح   اتجل البـدء بعملي

ول أن أي أ ،سنوات من صدور نظـام الطـابو   تسعوالتسجيل في قضاء جنين قد تاخر حوالي 

كمـا  ، 1م1869/ـه1286ي العملي كانت عام نهذا المجال في الجانب الميدا عنشارة وردت إ

 ،مقـامين  والقـائم  ،والمتصرفين ةلى الوالإوامر السلطانية ألعلى ا ًزودتنا به دفاتر الطابو بناء

رض أجل بدء العمل على ألمسح والتسجيل من للجان التشكيل على ضرورة  ،ومديري النواحي

رسـال  إب ستعداد فـي قضـاء جنـين   ألا أوامر السلطانية بدوتطبيقا لألى ذلك وبناء عل ،الواقع

 ،سح والتسجيلمجل حث الناس على ضرورة التقيد بعمليات الأالموظفين الى القري والقبائل من 

ذا نظرنا الى إو ،جل البدء بعمليات المسح والتسجيلأبتشكيل اللجان من  أ اهل القرىعلية بد ًبناء

طبيعة المنطقة المراد العمل و ،فة عن بعضها البعض حسب طبيعة السكانهذه اللجان نجدها مختل

جل أموا بتالوة المراسيم على السكان من اقن أراضي بعد أل، مكلفة هذه اللجان بمسح هذه افيها

  .2البدء بعملية المسح والتسجيل

-م1858راضي في متصرقية القـدس  ألبو بكرفي بحثه ملكية اأمين أورد الدكتور أفقد 

راضي غور أديد حوامر والي سوريا لتأعلى  التي شكلتها متصرفية نابلس بناء ن اللجنةأ م1918

فندي مندوب دائـرة الطـابو،   أهم دأ: عضاء وهمأ )6(لفت منأم ت1871/ـه1288بيسان عام 

دارة جنين، وممثال عن إعن مجلس  رخآ، ودارة نابلسإعن مجلس  ًفندي وممثالأوالمهندس بكر 

بينما شارك فـي  ، 3رض الغورألين تمخحقتين بمتصرفية عكا المتاوالناصرة المل قضائي صيدا

                                                           

 1ص، 15نابلس. 25-1ص، 5 ضبط. د 1
 4ص، 20 ضبطط .د. 3ص، 10 ضبطط .د. 193-191ص، 20نابلس 2
 487ص، ملكية، أبو بكر 3
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باإلضافة إلـى   ،وأعضاء آخرين 1لجنة مسح قرية مقيبله التابعة لقضاء جنين السيد حماد القاسم

مسـح فـي قريـة    اللف لجنة أوتت ،ونائب عن دائرة الدفتر الخاقاني في جنين ،مختاري القرية

ومختار القريـة   ،سماعيل وإمام القرية مصطفى العودةإخلو و ،صالح العبد القادر :جلقموس من

 فت اللجنة في قرية عرابـة مـن عشـر   في حين تأل ،2نيسأوكاتب األمالك محمد  ،عبد الرازق

وعبد  ،وعلي بن داوود ،ويوسف عبد ،وإبراهيم علي ،ويوسف خليل ،يوسف حمزة :أعضاء هم

   .3تبقى أسماؤهم غير واضحة ، وماومحمد سعيد ،موسى

بعد اإلنتهاء من عملية تشكيل اللجان في المناطق المراد مسحها تأخذ اللجـان بـالتجول   

ن يتعرفوا علـى طبيعـة   أحتى يستطيعوا  ،العمل فيها دؤوان يبأبأراضي المنطقة التي يريدون 

 ،ات بين السـكان خوفا من وقوع خالفات وصراع ،وحدودها مع المناطق المجاورة لها ،المنطقة

خاصة في المناطق الجبلية أرض الخراب والموات التي تفصل بين غلب األحيان أوإن كان في 

خوفـا مـن خلـق     ،وترسيم الحدود بين هـذه القـرى   ،فكان من المهم التجول ،هذه المناطق

ومثال على ذلك الحجة التي بينت تركـة   ،بين سكان هذه المناطق والقرى ًرابات الحقاطاإلض

وهـذه   ،متوفي الحاج إبراهيم بن الحاج عبد القادرابن الشيخ خضر المساد من قريـة صـندلة  ال

وكذلك فدان من أصل  ،التركة عبارة عن حاكورة في القرية والمعروفة بحاكورة الحاج إبراهيم

أرض قرية صندلة المحددة قبلة الواد الفاصل أرض الخربـة عـن أرض    من سبعة عشر فدانا

وشماال التخم الفاصل أرض القرية عـن أراضـي    ،لطريق الواصل إلى القريةوشرقا ا ،الجلمة

حيث أن زوجـة   ،وأرض خربة الجلمة ،الفاصل بين أرض القرية يوغربا الواد ،قرية المزار

وأن شقيق المتوفي وبناته يطالبون بتوزيع هذه التركة  ،المرحوم واضعة يدها على هذه األرض

وبعد اإلنتهاء من التجول في المنطقة المراد مسحها وتعيين حدودها مع المنـاطق   ،4على الورثة

معتمدين على األهالي فـي   ،المجاورة تبدأ عملية مسح األراضي من نقطة عشوائية في المنطقة

                                                           

  53ص، مقيبلةط يوقلمة . د 1
  14ص، جلقموسط يوقلمة . د 2
  250ص، عرابهط يوقلمة . د 3
  280ص، 25جنين 4
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مبتدئين من الجهة الجنوبية فـي وصـف    ،هذا المجال في تحديد هذه األرض من جميع الجهات

   .1األرض

ما كان يتم ترسيم الحدود بين كل قطعة أرض وأخرى بناء  ًعتبار أن غالباإلمع األخذ با

غلب األحيان من أسماء حيوانات أو طبيعتها أي انطلقت في توال ،على التسميات المحلية لألرض

أو الشتهارها بنوع مـن المزروعـات التـي تشـتهر      ،أو بفعل العوامل الطبيعية ،التضاريسية

أو حتـى   ،أو نهر قريب منها ،ها بناء على الطريق المار من جانبهاناهيك عن وصف ،بزراعتها

وحتـى علـى أسـماء     ،أو بالقرب منها ،أو نتيجة لحادثة وقعت فيها ،قربها من أرض الخراب

باع السيد محمود آغا بن يوسف بن محمد الحاج أحمد الجرار من  "وعلى سبيل المثال ،أصحابها

سكان قرية صانور للسيد أنور سليم أفندي بن أحمد أفندي لمحمد حسين العبـد الهـادي أرض   

 ،وشماال ملـك أوالد أبـو علـي    ،وشرقا الخراب ،العوجا في عقابا المحددة قبله أرض طوباس

جل سداد أمن  ًاقرش)43563 (ـضي بالمزاد العلني بحيث تم بيع هذه االرا ،وغربا طريق الخلة

وكذلك تركة المرحوم سليمان بـن محمـد    ،2قرش لصالح المشتري)25330)الدين البالغ حوالي

وشـرقا   ،وأرض السدر المحددة قبله طريق عقابا ،وهذه األرض جميع أرض أم حسان ،ارشيد

ومـن   ،3وغربـا الطريـق   ،لكفيـر اوشماال طريق  ،وأرض السهل المذكور ،طريق أبو شلبي

التسميات التي اعتمد عليها في تحديد األراضي أثناء عملية المسح والتسجيل من قبـل اللجـان   

 ،جورة المرار ،مارس المرج ،وكروم العروس ،وزيتون أبو طبيخ ،خلة الحمام :المختصة مثل

رض أو ،وزيتـون ام غـانم   ،ىسوخلة عي ،وأرض الكفرين ،وزيتون أبو مهير ،وجورة الست

 ،وأرض السـدر  أرض خروبـة، و ،6خلة قاسمو ،5زيتون لعيونو ،4وخلة اكليب ،الحمدة القبلية

، 8وخلـة فـرج   ،وزيتون المهر ،وزيتون مجد ،وزيتون المعلقة ،خلة كسابو ،7وأرض الخاليل

                                                           

  235ص، عرابةط يوقلمة .د. 62ص، جلقموسط يوقلمة .د. 45ص، عرانةط يوقلمة .د 1
  75ص، 14جنين 2
  177ص، 17جنين 3
  22، 1ص، 7 جنين 4
  24ص، 8جنين 5
  6ص، 9جنين 6
 55ص، 10جنين 7
 29ص، 11جنين 8
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رض أو ،وأرض تل الواد ،وأرض جزيرة سعد ،1رض الميدانأو ،حاكورة التينو ،عمارة البئرو

  2وأرض خلة بدوي ،الشراميط

لجان المسح في عملها بناء على طبيعة حياة السكان في المنطقة المراد مسحها من  وتبدأ

والتي أطلقها سكان المنطقة المـراد مسـحها علـى هـذه      ،3تحديد أسماء المناطق واألراضي

 وإن كانت ،4وتحديد هذه القطع بناء على حدود ثابتة يصعب إزالتها مع مرور الزمن ،األراضي

ومـن المعـروف أن    ،والتي افتقدتها المناطق السهلية ،هذه الظواهر من سمات المناطق الجبلية

ممـا شـكل    ،النسبة الكبيرة من مساحة األراضي في قضاء جنين كانت ضمن أراضي السهول

ألن السهول خالية من العوائق الطبيعيـة   ،مام لجنة المسح في هذه المناطقأعوائق العديد من ال

ما ساعد على خلق العديـد  م ،ن اإلعتماد عليها في ترسيم الحدود بين كل قطعة وأخرىالتي يمك

اللجنة بتخمين أراضي المنطقـة   أبعد ذلك تبدو ،من الخالفات بين السكان على حدود أراضيهم

م حدودها سرطعة من هذه األراضي بعد القيام بفتأخذ بعملية تخمين مساحة كل ق ،المراد مسحها

بشرط إتفاق جميع أعضاء  ،خبرة ومعرفة أعضاء لجنة المسح المكونة في هذه المنطقةبناء على 

ن بعض أعضاء اللجنة من أهالي المنطقة المراد مسـحها فمـن   أوبما  ،اللجنة على هذا التخمين

وهـذا سـبب تكـون     ،الطبيعي أن تتم عملية المسح بناء على رغبة وأهواء هؤالء األشخاص

ألن أعضاء اللجان من القرى والمناطق المراد مسحها  ًنظرا ،ضاء جنينالملكيات الكبيرة في ق

 ،ومن يملكون القدرة المالية والمعرفة بـأمور الكتابـة   ،غالبا ماكانوا من أصحاب النفوذ والجاه

  .5والمكلفين من دائرة الطابو بمسح األراضي ،وبالتالي كان لهم سطوة على أعضاء التسجيل

الع على أسماء هؤالء األشـخاص الـذين كـانوا يمثلـون     وهذا واضح من خالل اإلط

حيث نجدهم من أصحاب النفوذ وإن كانوا في  ،المناطق التي ستبدأ فيها عملية المسح والتسجيل

معظمهم من مخاتير القرى وشيوخ القبائل الذين استطاعوا عن طريق هذه اإلجراءات أن يؤثروا 
                                                           

 6، 21ص، 12جنين 1
  16ص، 14جنين 2
 20-15ص، الزاويةط بوقلمة .د 3
  5ص، عربونةط يوقلمة .د. 50-1ص، صانورط يوقلمة .د 4
  25/4/2013 عامر ابن مرججولة ميدانية في  5
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وإن كان هذا الدور يظهر في السهول أكثر  ،الحهمفي قرارات اللجنة المكلفة بمسح األراضي لص

ألنه باسـتطاعة   ،مام اللجان المكلفة بعملية المسحأألن الجبال ال تشكل أي معوقات  ،من الجبال

وتخمـين   ،ن مسحهاوأعضاء اللجنة الوقوف على منطقة مرتفعة ومشاهدة أي قطعة أرض ينو

والتي كان من ضمنها انعدام المظاهر  ،مةما السهول فقد واجه رجال المسح مشاكل جأ همساحته

ناهيك عن استواء السـطح الـذي يشـكل     التي تفصل بين كل قطعة أرض وأخرى، 1الطبيعية

عضاء اللجـان  أومن هنا كان يبرز دور  ،عن إصدار قرار بتخمين مساحة هذه األراضيًعائقا

حتى يستطيعوا أن  ،همفيقومون بإعطاء أرقام تقريبية حسب مصالح ،من المناطق المراد مسحها

ن الهدف من التخمين اليعني القياس الحقيقي ألكبر مساحة ممكنة من األراضي أيسيطروا على 

وذلك من خالل وضـع   ،2نتاج والتسجيلإلنما مسايرة الرعية في ضرائب اإرض الواقع أعلى 

والضرائب لتقليل قيمة ضريبة التخمين و ،لتشجيع الناس على الزراعة ،قل من الواقعأتخمينات 

رض ألن األ ،رض بشكل دقيقألمر كانت تتم مساحة األذا ما اقتضى اإو ،المفروضة على النتاج

والمشكلة الوحيدة التي تعتـرض   ،ومن حقها التساهل مع رعيتها لتشجيعها على الزراعة ،للدولة

ساس ما هو مسجل في دفاتر الطـابو وهـو مـا    أرض تحسب على ألمر هو عند بيع األهذا ا

حيـث   ،م1967راضي الضفة الغربية التي لم تمسح قبل عـام  أحركة الصهيونية في اعتمدتة ال

متالك هذه الفئـة  إل ًافكان ذلك سبب ،عطت المزارع ما هو مسجل على اسمه وصادرت الباقيأ

بث الرعب ناهيك عن دورهم في  ،3لمساحات واسعة من األراضي على حساب المالك الصغار

جـل تحديـد   أمدعين أن هذا المسح من  ،األرض من هذه العمليةالمتصرفين في هذه في نفوس 

اضطر الفالح للتنازل عن هذه األرض مما  ،أو لدفع الضرائب ،األشخاص ألخذهم إلى العسكرية

   4دون مقابل في أغلب األحيانؤالء إلى ه

                                                           

، نورس يوقلمةط .د. 50-1ص، رمانه يوقلمةط .د. 40-1ص، قاد بيتط يوقلمة .د.100-1ص، عرابهط يوقلمة .د 1
، ط يوقلمة.د. 40-1ص، صيرط يوقلمة .د. 30-1ص، مركةط يوقلمة .د. 32-17ص، الزاويةط يوقلمة .د. 30-1ص

  30-1ص الزبابدةط يوقلمة .د. 28-1ص، صيرط يوقلمة .د. 25-1ص، الهاشميةط يوقلمة .د. 25-1ص، الكفير
  25/4/2013بتاريخ  سهل مرج بن عامرجولة ميدانية في  2
 .85ص، نظام، موسى 3
 .54ص، ملكية، الحزماوي 4
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تخمين مساحات القرى والمزارع والقبائل البدوية في قضاء جنين حسـب لجـان   ) 22(جدول 
  1حالمس

  القرية  الرقم
عدد 
  القطع

 /المساحة
  بالدونم

  القرية  الرقم
عدد 
  القطع

/المساحة
  بالدونم

  3500  2  2عابا  16  8475  6  الناعورة  1

  900  3  جلقموس  17  7950  3  3نين  2

  18  4500  4  ندروأ  3
دير ابو 
  ضعيف

3  9450  

  2750  3  جلبون  19  6750  4  طمرة  4

  3750  3  دير غزالة  20  6550  4  كفر مصر  5

  5976  5  4مقيبلة  21  3850  2  الطيرة  6

  9152  5  5عرانه  22  5250  3  دنة  7

  4650  5  7صندلة  23  3350  2  6لبيرها  8

9  
ب كوك

  الهوى
  4652  3  8الجلمة  24  3450  3

  4850  5  تعنك  25  4400  3  كفرة  10

  12850  5  بيت قاد  26  6450  3  جبول  11

  11750  6  الزعبية طيبة  27  9450  4  سيرين  12

  5600  3  حمرألالخان ا  28  1225  3  مرصص  13

  8250  5  بيسان  29  24550  7  ورسن  14

  7750  5  شطة  30  23550  4  9زرعين  15

                                                           

  .492ص، ملكية، ابو بكر 1
  .6-1ص، 21 مختلفة قرىيوقلمة .ط.د 2
  .12-11ص، 51 مختلفة قرىيوقلمة .ط.د 3
  4-2ص، 52 مختلفة قرىيوقلمة .ط.د 4
  .14-13ص، 33 مختلفة قرىيوقلمة .ط.د 5
  . 27ص، الزاويةط يوقلمه .د 6
  .19ص، 46 مختلفة قرىيوقلمة .ط.د 7
  .13-12ص، 51 مختلفة قرىيوقلمة .ط.د 8
  .23-1ص، 54 مختلفة قرىيوقلمة .ط.د 9
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  القرية  الرقم
عدد 
  القطع

 /المساحة
  بالدونم

  القرية  الرقم
عدد 
  القطع

/المساحة
  بالدونم

  1250  4  بيت ياروب  45  525  4  رمانة  31

  1200  2  مرج اللجون  46  8250  4  سولم  32

  6250  --   جلبون  47  2000    فهزل  33

34  
ارض 
  القراوية

  1250  --   دةبز  48  2600  

  49  2000  5  مزرعة  35
السعادة 
  مزرعه

 --  2000  

36  
صباح 
  الخير

  2000  50  
عرب 
  البالونه

9  27200  

  1250  3  الزاويه  51  2200  3  فقوعة  37

  1200  4  نخيلإ  52  10150  5  وميةق  38

  1200  2  1إمغارة  53  3626  119  مركة  39

  1900  ؟  2الكفير  54  3929  ؟  سالم  40

  9200  ؟  عربونة  55  25500  ؟  بيسان  41

42  
غور 
  3بيسان

  11850  12  الطيبة  56  90000  ؟

  5440  ؟  تل الذهب  57  11000  3  4زبوبا  43

          11250  4  سالم  44

 ،سواءحد  وحتى تحديد كل قطعة على ،ن يتم تحديد أراضي المنطقة المراد مسحهاأبعد 

تبدأ اللجنة بتفقد هـذه األراضـي للوقـوف علـى      ،ومعرفة مساحتها ،وإطالق التسميات عليها

سـجل  تف ،راضي الخرابألتمييزها عن وذلك  ،ونوع النشاط الزراعي الممارس عليها ،طبيعتها

التحقيق في هذه األشجار حسب  ىنت هذه األراضي مغروسة باألشجار يجربشكل مفصل فإذا كا

                                                           

 11-1ص ، 22 قرى مختلفةيوقلمة . ط.د 1
  15-11ص، 52 مختلفة قرىيوقلمة .ط.د 2
  18-11ص، 46 مختلفة قرىيوقلمة .ط.د 3
  7ص، 33 مختلفة قرىيوقلمة .ط.د 4
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كثر مـن ثـالث   أإذا كان عمر هذه األشجار و ،من قانون األراضي)25(مادة ما نصت عليه ال

معدة هـذه األرض للفالحـة    ذا كانتإأو 1،وإن لم تتجاوز الثالث سنوات قلعت ،سنوات تركت

والتي تم مسحها  ،بعد ذلك تقوم اللجنة بتفقد أسماء المتصرفين بهذه األرض ،2الشتوية والصيفية

 ،مراعين أسماء هذه األراضي الدارجة بين الناس فـي تلـك المنطقـة    ،وتحديدها بحدود ثابتة

 ،من أجل إعطاء السـندات  ،عضاء اللجنة من تلك المنطقة للتدقيق في هذه األسماءأمستعينين بو

أو أوراق  ،سمه في هذه القوائم و متصـرف األرض بتقـديم سـندات   افيقوم كل شخص مدرج 

نه متصرف أفيجب عليه أن يثبت  ستطعوإن لم ي 3،وكواجين تثبت حقه في هذه األرض ،وحجج

مـع عـدد مـن     ،دون منازع عن طريق حلف اليمينسنوات فأكثر )10(بهذه األرض من مدة 

  .ًامؤقت ًاجديد ًاعندها يتم إعطاؤه سند 4،الشهود

فإنها  ،وإن كان بطرق بدائية ،تم عملة مسح األراضي زمن الدولة العثمانيةت تهكذا كان

الحيازة التي كانت منتشرة في  ىوضفص من تخلالو ،قدر اإلمكان أن تضبط األرض تاستطاع

  .والنصف األول من القرن التاسع عشر ،القرن الثامن عشر

  التسجيل  -ب

فيـه  يكبمام وضع تشريع مسـتقل  أالسبيل  5قد مهدت الدولة بإصدارها قانون األراضيل

بإصدار نظام الطابو الذي تطرق إلـى طريقـة   عدة أشهر د وما قامت به بع ،ضبطها وتسجيلها

والرسوم التـي   ،ت حق التصرف بهاومنح سندات تثب ،تسجيل األراضي الزراعية بأقسامها كافة

بعد القيام بعملية مسح شـامل   6)سندات الطابو(دار هذه السندات التي عرفت بصترتبت على إ

                                                           

  ).25(مادة ، قانون األراضي 1
ط .د.25ص، فحمـه ط يوقلمه .د 20ص، الزاويةط يوقلمه .د. 15ص، نورسط يوقلمه .د. 20ص، سولمط يوقلمه .د 2

ط يوقلمـه  .د. 55ص، قباطنةط يوقلمه .د، 27ص، عرابهط يوقلمه .د، 37ص، يعبدط يوقلمه .د، 17ص، عنزهيوقلمة 
  .40ص، صير

  .15ص، 11 جنين 3
  س.146ص، 15 نابلس 4
  ).1(المادة ، األراضي قانون 5
 ).1(المادة ، الطابونظام  6
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ـ ألالمؤلفة في أغلب ا والتي يقوم أعضاء اللجنة ،لكافة المناطق المراد تسجيلها مور أحيان من م

وكاتب الطابو في  ،ومدير الدائرة في القضاء صالح أفندي الموسى ،1ديبأأراضي البلقاء محمد 

 الذينو، باإلضافة إلى أعضاء اللجنة من المنطقة المراد مسحها ،2القضاء إبراهيم أفندي الخوري

بتحديد منطقـة مـن    ،3والوجهاء واألعيانهم المخاتير  بقيةالوإن  ،اختلفوا مع اختالف المناطق

 ،4باإلضافة إلـى تحديـد مسـاحتها    ،وحدهاوحتى تحديد كل قطعة أرض  ،المناطق المجاورة

وصوال إلـى تـدقيق    ،رف عليها من خالل التسميات المحليةعومعرفة طبيعتها الزراعية بعد الت

ضبط الحيازة وتخليصهما جل أعدها أعضاء اللجنة في كل منطقة من أالسندات والكشوف التي 

مما  ،والتي لم يكن هناك قانون ينظم هذه الحيازات ،من الفوضى التي كانت منتشرة في الماضي

العتمادهم على طرق مختلفـة فـي إثبـات     ًنظرا ،دة الخالفات بين الناسحساعد على زيادة 

طانية الخاصة واإلقطاعات السل ،ءات األوقافراراضي بوثائق وسندات تتمثل في بتصرفهم باأل

  .6وحلف اليمين ،والحجج الشرعية ،والسندات ،والزعامات المحلية ،المقاطعجيةو ،5بزعامت

وتأسـيس   ،إذا تزامن تسجيل األراضي مع القيام بعملية المسح عن طريق تشكيل اللجان

 ،نت فلسطين تتبع دائرة تسجيل دمشقحيث كا، )الدفتر خاقاني(والتي أطلق عليها  ،دوائر الطابو

وتم تأسيس دفتر خاقاني آخر في والية  ،والتي لم يكن يوجد غيرها في بالد الشام في تلك الفترة

فتحول تسجيل األراضي في سنجقي عكا ونـابلس إلـى دفتـر خاقـاني      ،م1891بيروت عام 

مـع  ، حيث كان يتم تسجيل أسماء قطع األرض وحدودها ومساحتها وحالتها الزراعية، 7بيروت

 ،وثمن أوراق سندات الطـابو  ،ورسوم التسجيل ،األراضي مقدرين قيمة التخمين بيان أقسام هذه
                                                           

ط .د. 61ص، عرابةط يوقلمه .د. 14ص، جلقموسط يوقلمه .د، 51ص، عرابهط يوقلمه .د. 92ص، زيدهط يوقلمه .د 1
  .25ص، فحمهط يوقلمه .د. 97ص، صانوريوقلمه 

  .56ص، مقبليهط يوقلمه .د 2
. 95ص، قباطيـة ط يوقلمه .د. 55ص، الجديدةط يوقلمه .د. 45ص، مسليةط يوقلمه .د. 36ص، الزبابدةط يوقلمه .د 3
 25ص، الجرباط يوقلمه .د. 51ص، عرابهط يوقلمه .د
ط .د. 120ص، يعبـد ط يوقلمـة  .د.75ص، عنزةط يوقلمة .د. 80ص، عجهط يوقلمة .د. 40ص، الراميةط يوقلمة .د 4

  115ص، الظهر سيلةط يوقلمة .د. 85ص، جبعيوقلمة 
  359، 289ص، 8نابلس 5
  146ص، 15نابلس. 244ص، 9نابلس 6
  54ص، ملكيه، الحزماوي 84ص، نظام، موسى 7
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لـوائح الالحقـة لهـذه    لو، 1من يقوم بالكتابة كما هو منصوص عليها في نظام الطـابو  رةجاو

على أراضي راء اليوقلمةلدى أج "ذلك عملية مسح وتسجيل أراضي عرابة كلذومثال  ،السندات

فظهر للوجود األراضي المحددة بهـذا   بحضورناراوية الشرقية الذي عرابة التابعة لناحية الشع

ها على أسماء أصحابها المتصرفين بها من قديم الزمان بدون منازع وال تعطقب2الدفتر كل قطعة 

يكـون   ،بهـذا الـدفتر   ح مفرداتـة قيمة األراضي المنوه عنها كما موض قديرولذا ت ،معارض

دون زيـادة وال  خمسة وخمسين ألفا وخمسماية قـرش   والكتاتيب ،حاصالتهما مع ثمن األوراق

ن ظهر أو تبين فيما بعد خـالف  إبناء عليه  ،نقصان وال محدودية على جانب الميري واالهالي

عما هو محدد في هذا الدفتر او كتمانه أسماء من لدى االستحقاق بدون تحديد أسمائهم أو كتمان 

مختارين الوأختامنا في إدناه  اسمأناالواضعين  نحنكون نف ،أرض غير جاري عليها نظام الطابو

المضـبطة  هذه  رعرابة المسؤولين والقائمين عليه واشعارا بما ذكر صار تحديختيارية إ وهوجو

ومن التواقيع واألختام في  "علينا سند بقلم الدفتر الخاقاني وعلى كل حال األمر لولي األمر لتخط

بن داوود ويوسف عبد الهـادي وإبـراهيم   وعلي  ومحمد سعيدأسفل هذه المضبطة عبر موسى 

  3علي ويوسف حمزة

وكذلك عملية مسح وتسجيل أراضي قرية جلقموس حيث جاء فـي مضـبطة المسـح    

الكريم الصادر مـن جنـاب   االمر بتاريخ تشريف قريتنا قرية جلقموس بتالوة "والتسجيل مايلي 

عن وكالة متصرفية لواء البلقاء المدفوع بيـد   جمادى اآلخرة 24مدير ناحية جنين المؤرخ في 

مساحة أراضي قريتنا جلقمـوس كـل   و وتحريركاتب طابو قضاء جنين إبراهيم أفندي بتحديد 

راضي قريتنا المذكورة ما عدا الوقـف مـع تعيـين    أقطعة لوحدها واآلن قد حددنا جميع قطع 

ب المحدد أعاله بإقرار أسماء ن ذلك التطويأكل قطعة لوحدها وبما  وسليخالدونمات من شجرة 

ى إليه كاتب الطابو في قضاء جنـين بـدون   مأهالي قريتنا صار تحديد تقديرنا إلى األفندي المو

إخفاء قطعة أرض من أراضي أمالكنا المحددة أعاله ومتصرفين بها عن آبائنا وأجدادنا بـدون  

                                                           

 508ص، ملكية، أبو بكر).5، 4، 3، 2، 1(المادة، قانون األراضي 1
 )3، 2، 1(المادة، نظام الطابو 2
  50ص، عرابهط يوقلمة .د 3



174 

 وسـليخ لدفتر من شـجر  ا بعد ظهر إخغاء قطعة خارج هذا اممنازع وال معارض أحدا وإذا في

جهة الميري أو زيادة تداخل على حدود أرض الميري لويكون مضبوط أ نقص تعين الدونماتأو

مسية في الجوار أو نقص من أسماء أفراد أهالي قريتنا المذكورة من الذين لهـم اإلسـتحقاق   شال

ولـم تحـدد    و بالخدمة العسكريةأرية وحق القرار باألرض الموقوفة ضمنه ولو أنهم خارج الق

أسماؤهم أو قيدنا أسماء واحد من الذين غير لهم حق القرار بهذا الدفتر من األعراب تكون نحن 

األرض الموقوفة المسـؤولون   اختياريةالواضعين أسماؤنا وأختامنا فيه ادناه مختارين ومجلس 

ـ  ه صـار  والقاعدون عن وجوه القصاص علينا حكم النظام الشريف والقانون المتبقي وبناء علي

علينـا بقلـم    ه يحفظيل هذا الدفتر حفاظا له ألجلبذتحديد هذه المضبطة بحضورنا أمام األفندي 

ـ  1290جمادى اآلخرة  10مر وال األمر لمن له األحطابو القضاء لحين الحاجة وبكل األ  "ـه

مندوب دائرة الطابو الضبط لصالح العبد القادر ومختار جلقموس محمـود العـودة    ذيل بتوقيع

وفي بعض األحيان كانت تقـع أثنـاء    -)6(و)5(للمزيد إنظر ملحق رقم - 1وعدد من األعضاء

عملية المسح والتسجيل بعض الخالفات بين السكان وإن كانت محدودة كما الحظنا فـي دفـاتر   

حيث كانت اللجنة تعتمد  ،و على حق القرارأ ،ء على حدود األرضسوا ،الطابو في قضاء جنين

أو عـن طريـق    ،والكواشين النظامية ،على تثبيت الملكية إما عن طريق إيراد الحجج الشرعية

سنوات التي اعتمدت عليهـا لجـان    ةعشر عنإثبات حق التصرف في هذه األرض بما اليقل 

وبناء عليه كانـت تقـع    ،2زمن اآلباء واألجدادأو التصرف بهذه األرض من  ،المسح والتسجيل

لكـونهم   ًلهذه الخالفات نظرا ًأعضاء اللجنة يضعون حدا والتي غالبا ما كان ،بعض الخالفات

أعضاء اللجنة  التي غالبا ما كانوكما الحظنا بعض الخالفات  ،من سكان المنطقة المراد مسحها

الذي يعتبر المتصرف فـي هـذه   ، واة األبلهذه الخالفات بين األخوة في حال وفيضعون حدا 

ومثال ذلـك مـا    ،يع هذه األمالك على ورثة المتوفيعندها يقوم أعضاء اللجنة بتوز ،األرض

لدى وقوع وفاة الحاج حسين أبو  "وقلمة كفردان جاء فيهيوردته بعض أوراق الضبط في دفتر أ

حسين من اهالي قريتنا قرية كفردان وترك عشرة قطع أرض المرقومة سـابقا بحـدودها قـد    

                                                           

  50ص، جلقموسط يوقلمة .د 1
  95ص، 103 ضبط.75ص، 102 ضبطط .د.55ص، 81ضبطط .د 2
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انحصر ارثه النظامي بولده محمود وبوالد والده أحمد بن الحاج صالح ولدى تقدير قيمـة تلـك   

نى مديونية علـى  بوجه كفاية بدون حصول أدختيارية األراضي من طرفنا نحن المختارين واال

جانب الميري وال على األهالي فبلغ قيمتهم اثني عشر ألف وأربعمائة وعشـرين قـرش فبلـغ    

اق مبلغ سبعمائة قرش وكذلك جرى تخمين قطعة األرض الـذي ظهـر   ورالرسوم مع ثمن األ

مجددا بدون تطويب إلى إبراهيم بن محمود أبو حسين مبلغ قيمتها خمسمائة قرش فيكـون لهـا   

القيمة مع ثمن الورق أربعة وخمسين قرش فبلغ يكون حاصالتها كلها سبعمائة وخمسة لحساب 

ورثة نظامية خالف المحددين المرقوم لمتوفي الحاج حسين لبعد ظهر  فيماوخمسون قرش وإذا 

مما تساوي فنكون نحن الواضعين أسمائنا واختامنا المسـؤولين   بانقصراضي الاو تقدير قيمة أ

رجب  10إجراء اإليجاب النظامي حرر  جلألهذا الدفتر  يذيلهذا الضبط  ررعن ذلك ولهذا ح

أعضاء اللجنة هم الحاج محمد وعبد العلي ومختاري كفردان أمين بـن   ذيل بتوقيع "ـه1300

وكذلك الخالف بين سعيد أفندي لمحمد وشركائه في الخمسة قطع  ،1حمد مصطفى محمد الصقرأ

  .2أرض من أراضي المجدل التابعة لعربونه والبالغة أربعة عشر فدان

فكانت محكومة لعـدد مـن    ،ما بالنسبة لتحديد مساحة األرض التي تعطى لكل مزارعأ

عن طريق الثيـران   ًاوزراعتها سنوي ،قدرة هذا المزارع على حراثة األرض :اإلعتبارات منها

أي حسـب عـدد    ،مساحة األرض الممنوحة لكل مـزارع  الذي اعتبر العامل األول في تحديد

بمعدل فدان لكل زوج من الثيـران  أي  ،كل مزارع كانت تعطى له األرضالثيران التي يملكها 

ما أو تركها ب ،وفي حين لم يستطع هذا الفالح حراثة هذه األرض ،ستطيع فالحة األرضيحتى 

يزيد عن ثالث سنوات كانت تقوم اللجنة المكلفة بمسح وتسجيل األراضي في هذه المنطقة بحل 

وهنا ، آخر يستطيع توفير متطلبات فالحتهالشخص وإعطائها  ،هذه األرض من يد هذا المزارع

فيقومون بتسجيل هذه األرض  ،كان يظهر دور األغنياء والمتنفذين وسماسرة الحركة الصهيوينة

عندما قامت بمسـح   ،ائهم كما حدث مع اللجنة المكلفة بمسح وتسجيل أراضي قرية عربونةسمأب

                                                           

، يعبـد ط يوقلمـة  .د.18، 8، 7ص، عرابـة يوقلمـة  .د. 32ص، مقيبلـه ط يوقلمة .د. 115ص، كفردانط يوقلمة .د 1
 140ص، اليامونط يوقلمة .د.49ص

  5ص، عربونهط يوقلمة .د 2
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وألسباب مجهولة قامت اللجنة بحـل أربعـة    ،ًوتسجيل أراضي هذه القرية البالغة عشرين فدانا

المعروف أن أراضي قرية عربونة هي عبارة "وجاء في القرار  ،ر فدانا من أراضي القريةشع

وعند حضور مفتش دفتر خاقانة والية سوريا الجليلة صار انحالل مـن   ،فداناعشرين مشد عن 

مزارعين وقد بقي من لل عطيتأو ،المثل بدلتخمينه بقيمة  ، وتقرر عليه1عربونةقرية مزارعي 

المفروضة ستة فدادين بال طابو لحين إثبات تصرف المزارعين في مجلس إدارة العشرين فدان 

فإن حسـن وحمـدان أوالد    ،بقاء ستة فدادين بال طابو مخالف لألحكاموبناء عليه أن  ،القضاء

نجيب مزارعين وأخته وأشقاؤه فأطلب من مجلس إدارة القضاء فإن صـار إثبـات تصـرفهم    

بالدالئل والبراهين القوية تحدد بذلك مضبطة من المجلس المذكور ويصدر األمر لحفظها بقلـم  

محـرم   28مر لمن له األمـر حـرر   ألل اأحيو ،ظامطابو القضاء ألجل حفظ ايجاب تحقيق الن

عضاء لجنة مسح وتسجيل عربونة إلـى مجلـس   أهذا القرار الصادر من ويعتبر ، "ـ ه1300

حيث جاء في قرار المجلس مايلي  ،والذي قام بدوره بدراسة هذا القرار والرد عليه ،قضاء جنين

متضمن أن قرية عربونة هي عبـارة  صار مطابقة هذا التقرير المقدم من كاتب طابو القضاء ال"

مور دفتر خاقاني الوالية الجليلية صار انحالل أربعة أعشرين فدانا بناء على حضور ممشد عن 

ستة فدادين من أرض القرية المذكورة  وقد بقية مشدعشر فدانا وأعطيت للمزارعين ببدل المثل و

وتحديد ضـبط بـذلك    ،مزارعهم تاثبلمزارعين لمجلس إدارة القضاء إلوقد جلب ا ،بال طابو

وبناء عليه جلـب المـزارعين لمجلـس إدارة     ،ه التقدير المذكور من معلوماتوكافة ما تضمن

بو حسن وإخوانه عبد اهللا وحسن وسليمان والعبد ويوسف وصالح أوهم أسعد اليوسف و قضاءال

يفية تصـرفهم  وسؤالهم عن ك ،بن أحمد الصالحخيه أسعد أبن اوياسين أبو حسن وأحمد صالح و

بدفتر نفوس القرية  ونوهم مقيد ،فأجابوا أن زراعتهم هي عن آبائهم وأجدادهم من قديم الزمان

وبعد التأكيـد أقـر    "هـ 1292مارت  10حرر في  جانب الخزينةلفال يوجد عليهم  ،المذكورة

ومـع  ، 2وتم تثبيت حق تصرفهم في دفاتر الطابو في القضاء ،مجلس اإلدارة بأرض للمزارعين

وقلمة المبعوثة من قبل أعضاء لجنة المسح والتسجيل من خـالل  يالتأكيد على ما جاء في دفتر ال

                                                           

 30ص، عربونهط يوقلمة .د 1
  32ص، عربونهط يوقلمة .د 2
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ـ  إ نعم"إصدار قرار بوقف ذلك كما الحظنا في أكثر من دفتر طابو جاء فيه   ررن الـدفتر المح

 قرية مقيبلة التابعة ناحية قضاء جنين اختياريةمن مختارين وأعضاء مجلس  مذيل بضبطباطنه و

سماء وأفـراد أهـالي القريـة المـذكورة     أو القضاء إبراهيم أفندي الخوري بالمتقدم لكاتب طاب

عدنا وجدناه مطابق لألرقام  صار الجردي لهم موجودة بقريتهم ترض المذكورة الألباستحقاقهم با

افضـى  مع قيمة الدونمات مع الذي لهم اإلستحقاق أو حق التصرف الباين حسب تقديرهم الذي 

إليه من قديم الزمان وال هو مفروز على جانب الميري وال على أهالي القرية المذكورة  ىمالمو

وجميعها األسماء الواردة ضمن هذا الدفتر حسب تقـديرهم  رادة السنيةواإلغيره بموجب النظام 

ضمن هذا الدفتر الذي لهم حق القرار داخل القضاء احد زايد لم نجد أسماء فضا لما وجدناه أإلى 

المذكور وال من خارج سواء األسماء المذكورة في هذا التقرير بموجب النظام لهم حق القـرار  

الباين وال تداخل على حدود أراضي الجوار وال أرض الميري الشمسية حق تقريرهم اآلتي كما 

هو مرقوم تطبيق الحدود في هذا الدفتر وألجل تبيانه أعطينا هذا الشرح عن ذيل هـذا الـدفتر   

 "ـه1290جمادى اآلخرة  6على ماهو مذكور وبكل األحوال األمر لمن له االمر حرر  حفاظا

 ،وبعد أن تفرغ اللجنة من مسح جميع أراضي الموقع ،1مختوم من قبل مجلس اإلدارة في جنين

وحسـب طبيعـة    ،ودفع ما ترتب عليه للخزينة بناء على تقرير اللجنة المكلفة بالمسح والتسجيل

يقوم مندوب الطابو بتعبئة نماذج أوراق العلم والخبر الموجودة فـي دفتـر    راضيهاأ ،ومساحة

للمزيـد إنظـر ملحـق     -، مؤقتة لحين صدور السندات الرسـمية والتي تعتبر سندات  ،خاص

والتي تكاد تكون متشابهة في جميع  ،وهكذا كانت تتم عملية المسح والتسجيل في القرى -)9(رقم

  .2أنحاء القضاء

يدينا والتزال محفوظة في دائرة تسجيل أالدفاتر العثمانية المتوفرة بين  وبموجب محتوى

   :راضي مدينة جنين يمكن تقسيمها الى قسمينأ

                                                           

  .30ص، جلقموسط يوقلمه .د. 53ص، مقببلهط يوقلمه .د 1
ط .د. 25ص، الزاويةط يوقلمه .د. 45ص، مقببلهط يوقلمه .د. 35ص، اندوراط يوقلمه .د. 25ص، سولمط يوقلمه .د 2

ط .د. 45ص، عـانين ط يوقلمه .د. 35ص، مسليهط يوقلمه .د. 25ص، الجرباط يوقلمه .د. 15ص، ياروب بيتيوقلمه 
  .85ص، جبعط يوقلمه .د. 55ص، الفندوقوميهط يوقلمه .د. 30ص، الكفيرط يوقلمه .د. 35ص، عقابايوقلمه 
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يكون صغير الحجم ليسهل حملـه  ، ووحدهاو مجموعة قرى أقلمه خاص بكل قرية اليو دفاتر-1

لكونه  ًما الحظنا فيه األخطاء نظرا ًاوهذا الدفتر كثير ،أثناء عملية المسح والتسجيل الميداني

دفتر معظمهـا  ) 100(لف من يتأو ،دفتر أولي الذي يجري التسجيل فيه على أرض الميدان

يحوي بعض الشروح المدونة بأقالم صـناعية  و ،قالم القصبأسود صنع محليا بأكتبت بحبر 

محلية حبار الألاتها اثبإاستخدم في و ،حجامألشكال واألختام مختلفة ابألوان مختلفة كما ذيل بأ

نتـداب  إللى فتـرة ا إكما حملت هذه الدفاتر شروح وتعليقات تعود في بعضها  ،والمستوردة

  . 1جراها االحتالل أردني وعند التسوية التي ألوالحكم ا ،البريطاني

هو عبارة عن دفتر كبير الحجم حيث يـتم نقـل   و والدائمي األساسب وتعرف ،دفاتر الضبط-2

وهي دفـاتر   ،بصورة أكثر دقة وأكثر جمالية) وقلمةيال(الواردة من الدفتر األول المعلومات 

 )400(حيث يصل بعض صفحات هذه الدفاتر إلى أكثـر مـن    ،كبيرة وصعبة الحمل وثقيلة

يوجد هـذا  و ،وبالتالي هذه الدفاتر خاصة آنذاك بدائرة الدفتر الخاقاني ،صفحة للدفتر الواحد

حيث يحتـوي كـل    ،ًادفتر) 30(ئرة الطابو الحالية في جنين حوالي النوع من الدفاتر في دا

بحيث ال يوجد دفتـر   ،القرى مندفتر على أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بعدد كبير

وبالتالي فإن محتويات هـذه   ،وقلمة األولىيمتخصص بقرية بعينها كما هو األمر في دفاتر ال

نا أن نحصل منها علـى  طعستإأنواع األراضي التي  الدفاتر مبين عليها وبشكل مفصل جميع

مساحة أراضي الوقف بصورة أكثر دقة عما هو متعارف عليه في منطقة جنين على سـبيل  

  .2المثال

ما وحدة ومقاييس وأدوات المساحة المستخدمة على نطاق واسع مـن جانـب لجـان    أ

  :يالمساحة والتسجيل في قضاء جنين أثناء عملية تطويب األراضي فه

                                                           

، كفـردان ط يوقلمـه  .د. 75ص، الحارثيةط يوقلمه السيلة .د. 45ص، الجلمةط يوقلمه .د. 35ص، عانينط يوقلمه .د 1
، عرابـه ط يوقلمـه  .د. 120ص، يعبـد ط يوقلمه .د. 45ص، زيدهط يوقلمه .د. 105ص، اليامونط يوقلمه .د. 55ص
، الفندقوميـه ط يوقلمـه  .د. 45ص، جبعط يوقلمه .د. 22ص، الزاويهمه ط يوقل.د. 32ص، فحمهط يوقلمه .د. 75ص
  .22ص، العطارهط يوقلمه .د. 45ص، عجهط يوقلمه .د. 32ص، عنزهط يوقلمه .د. 55ص

، 76 ضـبط . ط.د. 35ص، 88ضبطط .د. 310ص، 92 ضبطط .د. 42ص، 41ضبطط .د. 155ص، 205 ضبطط .د 2
  .300ص، 102 ضبط.ط.د. 250ص، 561 ضبط.ط.د .350ص، 96ضبط.ط.د. 31ص، 69 ضبط.ط.د. 50ص
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وهو عبارة عن المساحة التي يحرثها زوج من الثيران خالل موسم زراعي واحـد  : الفدان .1

مع العلم أن مساحته ليست ثابتة بـل مقرونـة بطبيعـة المنـاطق     ،بشقيه الصيفي والشتوي

بينمـا   ،دونم)200(ى حواليلن مساحة الفدان في السهول تنخفض إأحيث نجد  ،التضاريسية

  .1أي حسب قدرة الثيران على الحراثة ،دونم)500(عنالمساحة  التزيدفي الجبال 

وهو عبارة عن وحدة قياس استخدمت في السابق في تحديد مساحة األراضـي  :الدونم القديم .2

من مسـاحة  %)40(و مايعادل أ م)360(وتبلغ مساحتها حوالي ،أثناء عملية المسح والتسجيل

  2م )900(نم الجديد البالغةدوال

حيث  ،وهو عبارة عن وحدة قياس تم استخدامها أثناء عملية تسجيل األراضي:الدونم الجديد .3

  3م )900(تبلغ مساحتها حوالي ضعفين ونصف من الدونم القديم أي حوالي

يعتبر األولك أحد المقاييس التي استخدمتها لجان المسح والتسجيل في تحديد مسـاحة  :أولك .4

 )229.8256(أي ما يعـادل   ،ذراع معماري عثماني مربع) 400(وهي تساوي  ،األراضي

  4متر مربع

ن تفرغ لجنة المسح والتسجيل من عملها في المدن والقرى والبوادي تقوم بنقل أإذا بعد 

 ،والتي تقوم بدورها بنسخ هذه الدفاتر بأخرى ،في مدينة جنين دائرة الطابوهذه الدفاتر إلى مقر 

 ،والتي يتم بناء عليها تعبئة أسماء المتصـرفين فـي األراضـي    ،5متحرين الدقة والموضوعية

وتأدية ما يترتب عليها من ضرائب تسجيل لصندوق الخزينة في  ،والمستحقين للسندات الرسمية

والذي يقوم بـدوره   ،وترسل إلى مركز متصرفية البلقاء ،ثم تغلف هذه النماذج ،6نموذج خاص
                                                           

  .45ص، عانينط يوقلمه .د. 55ص، مقيبلهط يوقلمه .د. 35ص، عربونةط يوقلمه .د 1
، 61 ضـبط ط .د. 91ص، 26 ضـبط ط .د. 65ص، 7 ضـبط ط .د. 95ص، 171 ضبطط .د. 75ص، 99 ضبطط .د 2

  .95ص، 65 ضبطط .د. 81ص
  .95ص، 65 ضبطط .د. 81ص، 61 ضبطط .د. 90ص، 55 ضبطط .د 3
  .167ص، موسوعة، فاخوري. 55ص، 7 ضبطط .د. 91ص، 68 ضبطط .د. 71ص، 66 ضبطط .د 4
، 90 ضـبط ط .د. 75ص، 83 ضـبط ط .د. 65ص، 73 ضـبط ط .د. 45ص، 72 ضبطط .د. 55ص، 59 ضبطط .د 5

  .65ص، 103 ضبطط .د. 55ص
. 65ص، 88 ضبطط .د. 37ص، 77 ضبطط .د. 9ص، 89 ضبطط .د. 55ص، 65 ضبطط .د. 6ص، 74 ضبطط .د 6
  .25ص، 7 ضبطط .د
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 ،وهناك يجري مراجعتها وتدقيقها بصورة شـاملة  ،وإرسالها إلى اإلدارة في بيروت ،بمراجعتها

ا إلى دائرة ستصدار السندات الرسمية وارسالهوترسل إلى نظارة الدفتر الخاقاني في اسطنبول ال

الطابو لتوزيعها على مستحقيها بعد أخذ ورقة العلو والخبر المؤقتة التي أعطيت للمتصرف أثناء 

وترسل إلى نظارة الدفتر الخاقاني كشاهد علـى   ،المسح والتسجيل من فبل أعضاء اللجنةعملية 

علـى حـق    ًوحفاظا ،خوفا من التالعب والتزوير ،استالم السند الرسمي من جانب المتصرف

  .1المتصرفين بهذه األراضي

  نتائج المسح والتسجيل  -جـ

قضاء جنين بما فيها األراضي راضي ألقد استطاعت الدولة أن تحكم قبضتها على جميع 

وهـي   ،خاصة في األطراف الشمالية الشرقية ،التي كانت تحت تصرف أكبر القبائل في القضاء

في محاولة من قبل السلطة في إعادة بسط هيمنتها وسلطتها المركزيـة   ،اويةغزقبيلة الصقر وال

والنصف األول من  ،رعليها خالل القرن الثامن عش أعلى إدارة األراضي بعد الضعف الذي طر

ن تعرف كل ما يدور في أراضي قضاء جنين مـن  أحيث استطاعت الدولة  ،القرن التاسع عشر

من خالل القيود والضوابط التي كانـت ترفـع إلـى الـدفتر      ، وذلكتصرف وحيازة واستغالل

ـ إو ،الخاقاني في القضاء من قبل أعضاء اللجان في المناطق اء رسالها إلى مركز متصرفية البلق

نبول فشكلت هذه المعلومات نقطة ارتكزت طسإومن هناك إلى  ،ومن ثم إلى بيروت ،في نابلس

ة حيث باتـت علـى علـم    فراضي الدولة باقسامها المختلأعليها الدولة في الوقوف على جميع 

عملت على تشجيع الناس على استصـالح  و ،والمعطلة في القضاء ،بمساحة األراضي الخراب

مـن أجـل    ،ناهيك عن بيع مساحات واسعة من هذه األراضي من قبل الدولـة  ،هذه األراضي

  .2موال لصالح الخزينةألالحصول على أكبر قدر ممكن من ا

                                                           

  .512ص، ملكية، أبو بكر. 85-84ص، نظام، موسى 1
. 105ص، قباطيـه ط يوقلمه .د. 25ص، الزاويهط يوقلمه .د. 55ص، صانورهط يوقلمه .د. 35ص، مركهط يوقلمه .د 2
ط يوقلمـه  .د. 75ص، بـرقين ط يوقلمـه  .د. 85ص، جبعط يوقلمه .د. 15ص، صيدط يوقلمه .د. 35ص، يوقلمهط .د

  .45ص، الهاشميةط يوقلمه .د. 35ص، عنزه
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لقد استطاعت السلطة ومن خالل عملية المسح والتسجيل من وضع حد لغزوات القبائل 

ـ ،البدوية في القضاء خاصة األطراف الشمالية الشرقية ا مـا تحـول هـذه    فيه والتي كانت غالب

حيث  ،1م1863/ـه1280-م1840/ـه1256األراضي والقرى إلى خراب كما وقع بين عامي 

زحفت قطعان البدو إلى هذه المنطقة أثناء الحروب األهلية التي وقعت في القضاء في تلك الفترة 

ـ  حيث استعان ،بين شيوخ القبائل المتنفذة فيها آنذاك حالفهم أكل من آل عبد الهادي وآل جرار ب

والـذي زاد هـذه    ،مما ساعد على زيادة الخراب والدمار في تلك المنطقة ،من البدو في الغور

بل استمرت بالتقدم نحو الغـرب   ،األمور تعقيدا لم تأتي هذه القبائل لتعود إلى موطنها األصلي

م ولكن بعـد القيـا   ،حتى باتت على مقربة من الساحل الفلسطيني على البحر األبيض المتوسط

عملت على إعـادة  بل  ،لهذه التعديات ًان تضع حدأوالتي استطاعت  ،2بعملية المسح والتسجيل

  .سماء متصرفيهاأقامت بتسجيل هذه األراضي بو ،خاصة في بالد حارثةاعمار هذه القرى 

هـالي  ألفقد عملت اللجنة بكل حرية وبتعاون تـام بـين ا   ،3ما على المستوى الميدانيأ

وجـدنا   ،والمضابط الموجودة فيهـا  ،طالعنا على دفاتر الطابوضإخالل  ومن ،عضاء اللجنةأو

هالي والدولة ممثلة بلجنة المسح والتسجيل على ما القوه من تعـاون  ألتعاونا غير مسبوق بين ا

لم نعثر على أي إشارة تدل على مقاومة أو عصيان من قبل أي  اننا حيث ،واحترام بين األهالي

بـل علـى    ،و اإلختفاءأ ،و التهربأ ،يمانع عملية المسح والتسجيل جهة أو أي فرد في القضاء

رض وصوال ألالعكس الحظنا بعض الخالفات بين السكان في إثبات حق كل منهم في التعرف با

قدم أهالي قرية عربونة بمطالبة الجهات الرسمية بتسريع عملية مسح أعندما  ،إلى أبعد من ذلك

  4راضي قريتهمأوتسجيل 

                                                           

  .265ص، تحوالت، شولس 1
  .514ص، ملكية، أبو بكر 2
ط .د. 95ص، قباطياط يوقلمه .د. 35ص، نورسط يوقلمه .د. 35ص، عانينط يوقلمه .د. 30ص، سولمط يوقلمه .د 3

. 65ص، جلبـون ط يوقلمه .د. 99ص، ضعيف أبو ديرط يوقلمه .د. 55ص، الزبادهط يوقلمه .د. 105ص، يعبديوقلمه 
 .45ص، قاد بيتط يوقلمه .د
  .30ص، عربونهط يوقلمه .د 4
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ي األمر الـذ ، فع قيمة األرض في القضاءركذلك ساعدت عملية المسح والتسجيل على 

عمليـة   ثنـاء أبين قطع األراضي  1خاصة في ترسيم الحدودزاد من حدة الصراع بين السكان 

أما على المستوى الزراعي فقد شجعت عمليات المسح والتسجيل السكان علـى  ، ترسيم الحدود

لثبـوت الملكيـة    ًحيث أخذت تنتشر زراعة األشجار نظـرا  ،نافهاالزراعة بشتى أنواعها وأص

تبعهـا مـن    ومـا  ،رجحة إبان عهد اإلقطاع والحروب األهليـة أن كانت متأبعد  2واستقرارها

وخـراب المـزارع    ،نتيجة لتشريد السكان ،على المزارعين ًاكبير ًاتداعيات التي تركت آثارال

  .3مام هذه األحداثأوالبيوت 

عمليات المسح والتسجيل على قطـع الطريـق علـى سماسـرة الحركـة      كما ساعدت 

وإغـراق السـكان    ،عن طريق الشـراء وذلك  ،الصهيونية من عملية السيطرة على األراضي

وباإلضافة إلـى  ، 4وذلك من خالل إبقاء أي بيع لألراضي خارج نطاق الدفتر الخاقاني ،بالديون

نها كانت بعض النتائج السلبية التـي  أفي القضاء إال النتائج اإليجابية لعمليات المسح والتسجيل 

همها جهاز الطابواإلداري الذي كان يعاني من قلـة  أتركت آثارا بالغة في منطقة الدراسة كان 

ومن تفشي الرشوة بين  ،المحلي) أصحاب النفوذ(عيان ألة اأووقوعهم تحت وط ،عدد الموظفين

الذين تـم   ،تحت تأثير مخاتير وشيوخ القرى مما ساعد على وقوعهم ،اءتهموعدم كف ،صفوفهم

م في تراكم األراضـي  األمر الذي ساه ،اإلعتماد عليهم أثناء عملية المسح والتسجيل في القضاء

سمائهم دون أهؤالء مساحات واسعة من األراضي بعن طريق تسجيل  األرض بأيدي كبارمالكي

  .5معارض

قدر ممكن للدولة في تحديد ملكية األرض من أجل جمع أكبر  ةئيسكذلك كانت الغابة الر

ذلك عـن  و ،مما ساعد على إرهاق الفالحين زيادة عما كانوا يعانوه ،من المال لصالح الخزينة

  .المترتبة على عملية التسجيل ،دل المثلبو ،الرسوم والضرائب دفع طريق
                                                           

  .32ص، مقيبلهط يوقلمه .د. 33ص، عربونهط يوقلمه .د 1
  .20-1ص، 103 ضبطط .د. 55ص، 102 ضبطط .د. 5ص، 81 ضبطط .د 2
  .263ص، تحوالت، شولس 3
  ).36(المادة ، قانون األراضي 4
  .15ص، مغارةإط يوقلمه .د. 25ص، نخيلإط يوقلمه .د. 25ص، ياروب بيتط يوقلمه .د 5
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  1في القضاءرية عربونه ق راضي فيألمسح وتسجيل ا من عملية نموذج) 23(ل جدو

  االرضاسم   سم المالكإ  الرقم
  المساحة
  بالدونم

  قيمة التخمين
  بالقرش

  المالحظات
  

  41من2  2640  17  رض المنشاويأ  براهيم بن عودةإ  1

  10.5  مارس خروبة

  20  مارس سعد القبلي

  20  مارس سعد الشمالي

  25  مارس الدهر

  24  مارس سعد افندي

  25  مارس الفيات

  10.5  مارس عبد

  14  مارس الخايل

  8  رض مارس بن خميسأ

  5  مارس سعد ملحم

  48  رض ام السحاليأ

  41من6  7920  53  رض المنشاويأ  بو حنانيةأمحمد   2

  31.5  مارس خروبة

  60  مارس سعد القبلي

  60  مارس سعد الشمالي

  75  مارس الدهر

  52  مارس سعد افندي

  75  مارس الفيات

      31.5  مارس عبد    

      42  مارس الخايل    

      24  أرض مارس بن خميس    

      15  مارس سعد ملحم    

      96  أرض ام السحالي    

                                                           

  58-57ص، يوقلمة عربونة. ط.د 1
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حسن وحسين   3
  أبوفرحة

  41من4  5280  36  أرض المنشاوي

  21  مارس خروبة

  40  مارس سعد القبلي

  40  سعد الشماليمارس 

  50  مارس الدهر

  28  مارس سعد افندي

  50  مارس الفيات

  21  مارس عبد

  28  مارس الخايل

  16  أض مارس بن خميس

  10  مارس سعد ملحم

  74  أرض ام السحالي

  41من 2  2640  17  أرض المنشاوي  عبداهللا الجاسر  4

  10.5  مارس خروبة

  20  مارس سعد القبلي

  20  مارس سعد الشمالي

  25  مارس الدهر

  24  مارس سعد افندي

  25  مارس الفيات

  10.5  مارس عبد

  14  مارس الخايل

  8  أرض مارس بن خميس

  5  مارس سعد ملحم

  48  أرض ام السحالي

  41من 2  2640  17  أرض المنشاوي  طه البيك  5

  10.5  مارس خروبة

  20  مارس سعد القبلي

    20  مارس سعد الشمالي

    25  مارس الدهر    
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  24  مارس سعد افندي

  25  مارس الفيات

  10.5  مارس عبد

  14  مارس الخايل

  8  أرض مارس بن خميس

  5  مارس سعد ملحم

  48  أرض ام السحالي

  41من2  2640  17  أرض المنشاوي  علي بن البيك  6

  10.5  مارس خروبة

  20  مارس سعد القبلي

  20  مارس سعد الشمالي

  25  مارس الدهر

  24  مارس سعد افندي

  25  مارس الفيات

  10.5  مارس عبد

  14  مارس الخايل

  8  أرض مارس بن خميس

  5  مارس سعد ملحم

  48  السحاليأرض ام 

خليل عبداهللا   7
  البك

  41من1  1320  8.5  أرض المنشاوي

  5.2  مارس خروبة

  10  مارس سعد القبلي

  10  مارس سعد الشمالي

  12.5  مارس الدهر

      12  مارس سعد افندي    

      12.5  مارس الفيات    

  5.2  مارس عبد

  7  مارس الخايل

  4  أرض مارس بن خميس
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  2.5  مارس سعد ملحم

  24  أرض ام السحالي

عيسى بن   8
موسى أبو 

  حنانية

  41من2  2640  17  أرض المنشاوي

  10.5  مارس خروبة

  20  مارس سعد القبلي

  20  مارس سعد الشمالي

  25  مارس الدهر

  24  مارس سعد افندي

  25  مارس الفيات

  10.5  مارس عبد

  14  مارس الخايل

  8  أرض مارس بن خميس

  5  مارس سعد ملحم

  48  أرض ام السحالي

  41من4  5280  36  أرض المنشاوي  أحمد بن محمود  9

  21  مارس خروبة

  40  مارس سعد القبلي

  40  مارس سعد الشمالي

  50  مارس الدهر

  28  مارس سعد افندي

  50  مارس الفيات

  21  مارس عبد

  28  مارس الخايل

  16  أرض مارس بن خميس

      10  مارس سعد ملحم    

      74  ارض ام السحالي    

  عبد الغني عواد 10
  

  41من1  1320  8.5  أرض المنشاوي

      5.2  مارس خروبة

  10  مارس سعد القبلي
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  10  مارس سعد الشمالي

  12.5  مارس الدهر

  12  افنديمارس سعد 

  12.5  مارس الفيات

  5.2  مارس عبد

  7  مارس الخايل

  4  أرض مارس بن خميس

  2.5  مارس سعد ملحم

  24  أرض ام السحالي

  يوسف العواد 11
  

  41من1  1320  8.5  أرض المنشاوي

  5.2  مارس خروبة

  10  مارس سعد القبلي

  10  مارس سعد الشمالي

  12.5  الدهرمارس 

  12  مارس سعد افندي

  12.5  مارس الفيات

  5.2  مارس عبد

  7  مارس الخايل

  4  أرض مارس بن خميس

  2.5  مارس سعد ملحم

  24  أرض ام السحالي

عبد الكريم أبو   12
  خميس

  41من4  5280  36  أرض المنشاوي

  21  مارس خروبة

  40  مارس سعد القبلي

      40  مارس سعد الشمالي    

      50  مارس الدهر    

  28  مارس سعد افندي

  50  مارس الفيات

  21  مارس عبد
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  28  مارس الخايل

  16  أرض مارس بن خميس

  10  مارس سعد ملحم

  74  أرض ام السحالي

الشيخ أحمد   13
  المصطفى

  41من4  5280  36  أرض المنشاوي

  21  مارس خروبة

  40  مارس سعد القبلي

  40  مارس سعد الشمالي

  50  مارس الدهر

  28  مارس سعد افندي

  50  مارس الفيات

  21  مارس عبد

  28  مارس الخايل

  16  أرض مارس بن خميس

  10  مارس سعد ملحم

  74  أرض ام السحالي

عبداهللا خليل   14
  أبوحنانية

  41من2  2640  17  المنشاويأرض 

  10.5  مارس خروبة

  20  مارس سعد القبلي

  20  مارس سعد الشمالي

  25  مارس الدهر

  24  مارس سعد افندي

  25  مارس الفيات

  10.5  مارس عبد

  14  مارس الخايل

  8  أرض مارس بن خميس

      5  مارس سعد ملحم    

      48  أرض ام السحالي    
  41من1  1320  8.5  أرض المنشاويأحمد بن عباس   15
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  5.2  مارس خروبة  أبو خميس

  10  مارس سعد القبلي

  10  مارس سعد الشمالي

  12.5  مارس الدهر

  12  مارس سعد افندي

  12.5  مارس الفيات

  5.2  مارس عبد

  7  مارس الخايل

  4  أرض مارس بن خميس

  2.5  مارس سعد ملحم

  24  أرض ام السحالي

مصطفى وأحمد   16
وخضرة وحلوة 
أوالد عبداهللا 

  المشعل

  41من2  2640  17  أرض المنشاوي

  10.5  مارس خروبة

  20  مارس سعد القبلي

  20  مارس سعد الشمالي

  25  مارس الدهر

  24  مارس سعد افندي

  25  مارس الفيات

  10.5  مارس عبد

  14  مارس الخايل

  8  أرض مارس بن خميس

  5  مارس سعد ملحم

  48  أرض ام السحالي

      20  مارس سعد القبلي    

      20  مارس سعد الشمالي    

      25  مارس الدهر    

  24  مارس سعد افندي    

  25  مارس الفيات

  10.5  مارس عبد
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  14  مارس الخايل

  8  أرض مارس بن خميس

  5  مارس سعد ملحم

  48  أرض ام السحالي

محمد وابراهيم   18
وامنة أوالد 

سماعيل إ
  المحمود

  41من2  2640  17  أرض المنشاوي

  10.5  مارس خروبة

  20  مارس سعد القبلي

  20  مارس سعد الشمالي

  25  مارس الدهر

  24  مارس سعد افندي

  25  مارس الفيات

  10.5  مارس عبد

  14  مارس الخايل

  8  أرض مارس بن خميس

  5  مارس سعد ملحم

  48  أرض ام السحالي

لتحصيل المـال تحـت كـل     ًمباشرا ًوفي حقيقة األمر كانت عملية التعويض غطاءا

ويض هـذه األرض  فتن تم إو ،ألن الدولة اعتبرت نفسها هي صاحبة الحق باألرض ،الظروف

نها كانت تنظر إلى سـند  ألوبيعها  ،فكان بإمكان الدولة حل هذه األراضي ،على أسماء أشخاص

 ،رادتأمتى وحلها وبيعها  ،لتشجيعهم على زراعة األراضي ،مع الفالحين مزارعةالطابو كعقد 

علـى   لةعندما أقدمت الدو ،اوية في سهل بيسانغزالصقر وال تيوهذا ما حصل مع أراضي قبيل

  .1لتذهب لصالح سماسرة الحركة الصهيونية ،حل أراضيهم وبيعها بالمزاد العلني

خاصة البدو كانوا يرون في دعوتهم لتسجيل األراضـي  ن البعض أومن الجدير بالذكر

 ًألن حياتهم قائمة على الترحال بحثـا  ،فهم لم يعتادوا على مثل هذه األمور ،لكرامتهم ًانتقاصا
                                                           

ط .د. 35ص، الكفيرط يوقلمه .د. 35ص، صيرط يوقلمه .د. 5ص، كنانه نزلهط يوقلمه .د. 193-191ص، 20 نابلس 1
، الحزمـاوي . 514ص، ملكيـة ، ابو بكر. 86ص، نظام، موسى. 22ص، الذهب تلط يوقلمه .د. 25ص، الجربايوقلمه 
  54ص، ملكية
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ن همهم هـو البحـث عـن    أل ،مزروعاتبالأو  ،ملكياتحدود أو بلين غير مبا عن الماء والكأل

بعض العائالت التي تعود في جذورها إلى أصول  فيوهذا ما الحظناه أيضا  ،الغذاء لحيواناتهم

مور الطـابو إلـى   أوخير مثال عندما ذهب م ،راضيألنجدهم يرفضون تطويب ابحيث  ،بدوية

فما كان من الشيخ إال ان  ،القضاء يطلب منه تسجيل األراضييوسف الجرار شيخ آل جرار في 

وهذا ما يؤكده دفاتر الطابو حيث لم نجـد  ، )هذا السيف هو طابو أرض الجرار(سيفه قائال تلسإ

سوى العدد القليل من أفراد هذه العائلة الذين أقدموا على تسجيل أرضـهم فـي دائـرة الـدفتر     

حة التي استطاع آل جرار اإلحتفاظ بها على الرغم أنه كان وهذا يفسر لنا صغر المسا ،الخاقاني

 ًونظـرا  ،بمقدورهم امتالك مساحات واسعة شبيهة بالتي امتلكها آل عبد الهادي فـي القضـاء  

  .1أو السيطرة على األرض بالقوة والخداع ،لقدرتهم على الشراء بعقود صحيحة

زيادة تـردي أوضـاع    علىكذلك عملت القوانين واألنظمة الخاصة بتسجيل األراضي 

باإلضـافة   ،الفالحين بسبب الضرائب والرسوم الباهظة التي كانت الدولة تجبيها من المزارعين

صحاب النفوذ مـن  أل، مما حدا ببعض األفراد إلى التنازل عن أمالكهم إلى بدل المثل واألعشار

لة أثناء عملية مسـح  ، ومثال على ذلك ما حدث في قرية مقيببهم أجل حمايتهم من الظلم الالحق

عجزهم عن دفع مـا يترتـب   نتيجة حيث أقدم عدد من سكان القرية ، 2وتسجيل أراضي القرية

 ،عليهم من رسوم أثناء عملية التسجيل إلى رهن جزء من أرضهم مقابل الحصول على األموال

س تصرف نمر ومحمد أوالد خليل الـري بالجاري  نإ"من أجل إتمام تسجيل ما تبقى من أرضهم 

قريتنـا  راض أوستين حصة  ة لبالد حارثة حصتين من أصل أربعمن اهالي قرية مقيبلة التابع

وبحضـور   ،ة بأيـديهم بتقطعة أرض المرقومة بحدودهم وأوصافهم الثا ةعشر مشاع في األربع

فراغ الحصتين المذكورتين إلى أحد أهالي قريتنا حماد والقاسم السـليمان  قد جرى كاتب الطابو

                                                           

، قباطيـة ط يوقلمـه  .د. 15-1ص، ميثلونط يوقلمه .د. 12-1ص، جبعط يوقلمه .د. 65-1ص، صانورط يوقلمه .د 1
ط .د. 15-1ص، الظهـر  سيلةط يوقلمه .د. 5-1ص، عنزهط يوقلمه .د. 32-15ص، الزاويةط يوقلمه .د. 153-1ص

. 8-1ص، الجديدهط يوقلمه .د. 75-1ص، سيريسط يوقلمه .د. 3-1ص، الراميهط يوقلمه .د. 15-1ص، عجهيوقلمه 
، يـاروب  بيتط يوقلمه .د. 15-1ص، امغارةط يوقلمه .د. 15-1ص، انخيلط يوقلمه .د. 25-1ص، الجرباط يوقلمه .د

  .85ص، نظام، موسى. 8-2ص، ص، ط يوقلمه.د مسليهط يوقلمه .د. 12-1ص
  .85ص، نظام، موسى. 32ص، مقبليهه ط يوقلم.د 2
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نمر ومحمد من يد وقد قبض الثمن  ًابيض،ًامجيدي ًن ريااليبمبلغ قدره مائة وخمس ائياوف ًفراغا

 تـاريخ السـنوات تـم مـن     ذلك الفراغ لمدة خمسو ،بارةبقاء إدون  ًالمرقوم عد اونقداحماد 

دون منـازع وال   نمر ومحمـد حيث الحصتين المذكورتين تعود بعدها تحت تصرف  ،المذكور

  "1هـ1298حررت سنة  ،معارض من أحمد

   

                                                           

  .56ص، مقيبلهط يوقلمه .د 1
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  1هـ 1292بيوع االراضي في قرية مقيبلة عام ) 24(جدول 

  المالحظات  القيمة  المساحة  اسم المشتري  اسم البائع  الرقم

  حصة64من1  حماد القاسم السليمان  عبد الجود  1
 ًرياال 65

 5بيع لمدة   ًامجيدي
  سنوات

  حصة64من1  حماد القاسم السليمان  زيد بن عبد  2
 ًرياال 62

  ًامجيدي

3  
محمود بن 

  عبد
  حصة64من1  حماد القاسم السليمان

 ًرياال 100
  ًامجيدي

  

4  
صالح بن 

  عبد اهللا
  حصة64من1  حماد القاسم السليمان

 ًرياال 150
  ًامجيدي

  

5  
نمر ومحمد 

  د خليلوالأ
  حصة64من1  حماد القاسم السليمان

 ًرياال 100
  ًامجيدي

  

6  
 مصطفىبن

  محمد
  حصة64من1  السليمانحماد القاسم 

 ًرياال 100
  ًامجيدي

  

  حصة64من1  حماد القاسم السليمان  حمد وردانأ  7
 ًرياال 100

  ًامجيدي
  

8  
محمد  عيسى

  اخضير
  حصة64من1  حماد القاسم السليمان

 ًرياال 100
  ًامجيدي

  

9  
محمد  موسى

  اخضير
  حصة64من1  حماد القاسم السليمان

 ًرياال 100
  ًامجيدي

  

10  
 مصكفى

  محمد اخضير
  حصة64من1  حماد القاسم السليمان

 ًرياال 100
  ًامجيدي

  

11  
وخزنة محمد 

  اخضير
  حصة64من1  حماد القاسم السليمان

 ًرياال 100
  ًامجيدي

  

12  
ذيب بن عبد 

  الباقي
  حصة64من1  حماد القاسم السليمان

 ًرياال 100
  ًامجيدي

  

  

                                                           

  .60-5ص، مقيبلهط يوقلمه .د 1
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  1هـ  1292في قرية عرانةعام  )ًوفائياً فراغا( راضيألا بيوع) 25(جدول 

  سم المشتريا  سم البائعا  الرقم
 /المساحة

  بالدونم
  مالحظات  السعر

    ًقرشا 2640  226  حماد القاسم السليمان  براهيم بن عودهإ  1

2  
عبد اهللا  حسن محمد بن

  الجابر
    ًقرشا 7920  679  حماد القاسم السليمان

    ًقرشا 5280  452  السليمانحماد القاسم   حسين بن عبد اهللا الجابر  3
    ًقرشا 2640  226  حماد القاسم السليمان  طه البيك  4
    ًقرشا 2640  226  حماد القاسم السليمان  علي بن البيك  5
    ًقرشا 1320  113  حماد القاسم السليمان  خليل بن عبد اهللا البيك  6
    ًقرشا 2640  226  حماد القاسم السليمان  عيسى بن موسى  7

    ًقرشا 5240  452  حماد القاسم السليمان  محمودأحمد بن   8
    ًقرشا 1320  113  حماد القاسم السليمان  عبد الغني عواد  9
    ًقرشا 1320  113  حماد القاسم السليمان  يوسف العواد  10
    ًقرشا 1320  113  حماد القاسم السليمان  عبد الكريم أبو خميس  11
    ًقرشا 5280  452  حماد القاسم السليمان  الشيخ أحمد بن مصطفى  12
    ًقرشا 2640  226  حماد القاسم السليمان  عبد اهللا بن خليل  13
    ًقرشا 1320  113  حماد القاسم السليمان  أحمد بن عباس  14

15  
حمد وخضر أو مصطفى

  عبد دوأمنه أوال
    ًقرشا 2640  226  حماد القاسم السليمان

16  
حسن وحمدان ومنه 
  وخضره أوالد محمد

    ًقرشا 2640  226  السليمانحماد القاسم 

17  
براهيم وأمنه إمحمد و

  سماعيلإأوالد 
    ًقرشا 2640  226  حماد القاسم السليمان

 ،ثناء عمليه التسـجيل أوهذا يبين لنا عدم قدرة بعض الفالحين عن دفع ما يترتب عليهم 

   .نقاذ الباقيإمالكهم كي يستطيعوا ألى التنازل عن بعض إمما يضطرهم 

                                                           

 .60-57ص، عرانةيوقله . ط.د 1
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  الخاتمة

قوامهـا   ،عاد في فلسطينبألراضي في وحدة جغرافية محددة األناقشت الدراسة ملكية ا

حالتها في الهوامش وقائمـة  إعتماد على مصادر أولية ذات طابع محلي ظهرت إلقضاء جنين با

  -:همهاأومن  ،المصادر والمراجع وفي ضوء ذلك فقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج

، ممـا  رض ورفع من قيمتها بشـكل ملحـوظ  همية األأراضي زاد من أليق قانون ابطان ت .1

لى بدء الصراع بـين  إضافة إلبا ،فيها ، والتشبثرضهماستدعى المزارعين على التمسك بأ

عن إما  ،رضألكبر مساحة ممكنة من اأجل السيطرة على أالعائالت المتنفذة في القضاء من 

 ،و عن طريق الشراء الشـرعي أ ،لسكانو عن طريق التحايل على اأ ،طريق القوة والتسلط

دى أمر الـذي  ألا ،قطاعألبان عهد اإسر من قوة اقتصادية كونتها أللما تتبع فيه هذه ا ًنظرا

 .لى تركز العديد من القرى بيد هذه الفئاتإ

وزراعتها بكل  ،راضيهاأحكام قبضتها على إراضي هو ألن هدف الدولة من وراء قانون اإ .2

فكانت على  ،لما يعود على هذه الدولة من مردود من هذه الزراعة ًنظرا ،الوسائل والطرق

راضي الموات والمتروكة الى أي شخص يملـك القـدرة علـى تعميرهـا     ألاستعداد لمنح ا

 .راضيألغراءات والتسهيالت مقابل زراعة هذه اإلكثيرا ما كانت تقدم او ،وزراعتها

سـاعد   ود قدروبية على نطاق محدوألسواق األلة الصناعية المستوردة من ان استخدام اآلإ  .3

الجـرارات الزراعيـة    أي من الزعامـات المتنفـذة   ن امتلكأولو قدر  ،ًالمزارعين كثيرا

لكـن طبيعـة العمـل     ،راضـي القضـاء  أعلى معظم أن تسيطر عائلة واحدة الستطاعت 

مكـان مـن   إلعاقت قدر اأوالقوة البشرية الالزمة قد  ،ومستلزماته من حراثة على الثيران

 .مساعيهم

س لهـا  اسأرض فلسطين صحراوية ال أر التي روجت لها الحركة الصهيونية بأن افكن األإ .4

ودفاتر الطابو زودتنا بمعلومات وافرة  ،ن سجالت المحاكم الشرعيةأودليل ذلك  ،من الصحة

لى الحقول التي كانـت تـزرع   باإلضافة إ ،عن تكون الجنائن والبساتين حتى المروية منها
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أما لى الخارج، حاجة السكان كان يصدر إن الفائض عن ألدرجة  ،اع المزروعاتنوأبكافة 

ساس له مـن  أرض فلسطين خالية من السكان فهو كذلك ال أدعاء الحركة الصهيونية بأن إ

رض التـي  ألا والتي كانـت ضـمن   ،التابعة لقضاء جنينن قرية سولم أالصحة فمثال نجد 

عج بالسكان نجد عند دراستها بأنها كانت ت، م1948سيطرت عليها العصابات الصهيونية عام 

 .بل وفي فلسطين عامة ،نه ينطبق على كافة المناطق بالقضاءوما ينطبق على سولم فإ

ساس لـه  أال  ًوتاريخيا ًوزراعيا ًدعاء الصهيوني بأن شعب فلسطين متخلف صناعيان اإلإ .5

ن بعضـها  إال لما كانت هناك جاليات من خارج فلسطين تعمل فيها وحتـى  وإ ،من الصحة

استقر فيها وال يزال فيها حتى هذه اللحظة وهذا يفسر لنا سبب تسمية بعض العائالت فـي  

 .القضاء

نتيجة لما تسببه من  ،مطار ال تعود باإلنتاج الوفير على السكانألن ارتفاع معدالت هطول اإ .6

 ،ودليل ذلك تسمية سهل صانور تاريخيـا بمـرج الغـرق    ،عاتكوارث وفيضانات ومستنق

حيانـا دون تمكـن   أمطار في فترة البذار كانت تحـول  ألن تواصل هطول األى إضافة إلبا

من غير زراعة وهذا يتشابه مع موجات  ًارضهم وبالتالي تترك بورأالمزارعين من زراعة 

 .الجفاف التي كانت تعصف بالمنطقة

ثر واضح على خراب العديد من القرى أي حدثت في القضاء كان لها هلية التألن الحروب اإ .7

والتي غزت  ،حالفهم من القبائل البدويةالستعانة طرفي الصراع بأنتيجة  ،والمواقع المؤهلة

الزراعية التي تدخلها  ماكنألصلية محولة األلى مضاربها اإد ، ولم تعالمنطقة واستقرت فيها

هلية في ألثناء فترة الحروب اأوهذا ما حدث لقرى بالد حارثة  ،لقطعان مواشيهم مراع الى

 .القضاء

خذ ظم الحيازة وعلى الزراعة نتيجة ألثرت على حياة السكان ونأولى ألن الحرب العالمية اإ .8

دى ذلك الى تحمل المرأة مسؤوليات العمل الزراعي أوبالتالي  ،لى الخدمة العسكريةإالشباب 

 .الشاق في القضاء
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لى الحقيقة فـي  إثناء عملها ال يشير ألجان المسح والتسجيل تبعته إالذي التخمين  سلوبأن إ .9

شخاص وليس على القيـاس والمسـح   ألحيث كان يتم االعتماد على تقدير ا ،حيانألبعض ا

  .التباآل
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  قائمة المصادر والمراجع

  القران الكريم

  المصادر: اوالً

  المصادر الغير منشورة  - أ

  الشرعيةسجالت المحاكم  1

  جنين )المحكمة الشرعية(أ سجالت محكمة جنين الشرعية

  سجالت ضبط -1

  )م1885-1882)/(هـ1303-1300(،1جنين  -

  )م1902-1889)/(هـ1325-1307(،3جنين  -

  )م1902-1897)/(هـ1320-1315( ،6جنين  -

  )م1912-1909)/(هـ1330-1327(،12جنين  -

  )م1915-1912)/(هـ1334-1330(،16جنين  -

  )م1918-1916)/(هـ1337-1335(،20جنين  -

  عالماتإسجالت  -2

  )م1889-1886)/(هـ1307-1304( ،2جنين -

  )م1896-1882)/(هـ1314-1300(،5جنين  -

  سجالت عامة -3
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  )م1891-1889)/(هـ1309-1307(،4جنين  -

  )م1901-1897)/(هـ1319-1315(،7جنين  -

  )م1912-1909)/(هـ1330-1327(،9جنين  -

  )م1908-1902)/(هـ1326-1320(،10جنين  -

   )م1914-1912)/(هـ1333-1330(،15جنين  -

  )م1915-1913)/(هـ1334-1332(،17جنين  -

  )م1911-1899)/(هـ1329-1319( ،18جنين  -

  )م1918-1914)/(هـ1337-1333(،19جنين  -

  حكامألسجالت ا -4

  )م1901-1899)/(هـ1319-1317(،8جنين  -

  )م1908-1902)/(هـ1326-1320(،11جنين  -

  )م1914-1912)/(هـ1333-1330(،14جنين  -

  سجل بيسان -5

  )م1901-1899)/(هـ1319-1317(،13جنين  -

 ،نابلس،الحـرم القـديم  ) مكتبة جامعة النجـاح الوطنيـة  (ب سجالت محكمة نابلس الشرعية 

  فلسطين 

  )م 1828-1816)/(هـ1244-1232(،8نابلس  -
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  )م 1838-1828)/(هـ1254-1244(، 9نابلس  -

  )م1845-1839)/(هـ1262-1255(،10نابلس  -

  )م 1849-1846)/(هـ1266-1263(،11نابلس  -

  )م 1859-1849)/(هـ1276-1266(، 12نابلس  -

  )م 1865-1859)/(هـ1282-1276(،ب+أ13نابلس  -

  )م 1867-1865()/هـ1284-1282(،14نابلس  -

  )م1869-1867)/(هـ1286-1284(،15نابلس  -

  )م 1870-1869)/(هـ12887-126(،16نابلس  -

  )م 1872-1870/()هـ1289-1287(،17نابلس  -

  )م 1874-1873()/هـ1291-1290( ،18نابلس  -

  )م 1875-1874)/(هـ1292-1291( ،19نابلس  -

  )م 1877-1876()/هـ1294-1293(،20نابلس  -

  )م1877)/(هـ1294(،21نابلس  -

  )م 1881-1878)/(هـ1299-1296(،22لس ناب -

  )م 1883-1882)/(هـ1300-1299(،23نابلس  -

  )م 1883-1882)/(هـ1301-1300(،24نابلس  -

  )م 1884-1883)/(هـ1302-1301(،25نابلس  -
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  )م 1886-1884) /(هـ1304-1032(،26نابلس  -

  )م 1887-1886/()هـ1305-1304(،27نابلس  -

  )م 1890-1887)/(هـ1308-1305(،28نابلس  -

  )م 1891-1890)/(هـ1309-1308( ،29نابلس  -

  )م 1893-1891)/(هـ1311-1309(،30نابلس  -

  )م 1895-1893)/(هـ1313-1311( ،31نابلس  -

  )م 1895-1894)/(هـ1313-1312(،32نابلس  -

  )م 1897-1895)/(هـ1315-1313(،33نابلس  -

  )م 1897) /(هـ1315(،34نابلس  -

  )م 1899-1897)/(هـ1317-1315(،35نابلس  -

  )م 1901-1899)/(هـ1319-1317(،36نابلس  -

  )م 1901)/(هـ1319(،37نابلس  -

  )م 1903-1901/()هـ1321-1319(،38نابلس  -

  )م 1907-1904) /(هـ1321-1321(،39نابلس  -

  )م 1905 -1903)/(هـ1323-1321(،40نابلس  -

  )م 1910-1907)/(هـ1328-1325(،41نابلس  -

  )م 1910-1909)/(هـ1328-1327(،42ابلس ن -
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  )م 1911-1910)/(هـ1329-1328(،43نابلس -

  )م 1912-1911)/(هـ1330-1329(،44نابلس  -

  )م 1912-1912/هـ1331-1330( ،45نابلس  -

  )م 1913-1912)/(هـ1332-1331(،46نابلس  -

  )م 1915-1914) /(هـ1334-1332(،47نابلس  -

  )م 1915) /(هـ1334(،48نابلس  -

  )م 1917-1915)/(هـ1336-1334( ،49نابلس  -

  )م 1918-1917)/(هـ1337-1336(،50نابلس  -

  دفاتر الطابو العثمانية -2

  )الدائمي،ساسياأل(دفاتر الضبط  -أ

  مالية 1301) 59(دفتر  -

  مالية 1303 )61(دفتر  -

  مالية 1304) أ62(دفتر  -

  مالية 1304) ب62(دفتر  -

  مالية 1235) 69(دفتر  -

  مالية 1306) 70(دفتر  -

  مالية 1307) 72(دفتر  -
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  مالية 1307) 73(دفتر  -

  مالية 1308) 74(دفتر  -

  مالية 1309) 76(دفتر  -

  مالية 1310) 77(دفتر  -

  مالية 1311) 80(دفتر  -

  مالية 1311) 81(دفتر  -

  مالية 1312) 83(دفتر  -

  مالية 1313) 85(دفتر  -

  مالية 1314) 87(دفتر  -

  مالية 1315) 88(دفتر  -

  مالية 1317-1316) 89(دفتر  -

  مالية 1218) 90(دفتر  -

  مالية 1320-1307) 92(دفتر  -

  مالية 1322-1320) 93(دفتر  -

  مالية 1327-1320) 95(دفتر  -

  مالية 1324-1322)96(دفتر  -

  مالية 1331-1330) 101(دفتر  -
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  مالية 1331-1328) 102(دفتر  -

  مالية 1334-1331) 103(دفتر  -

  مالية 1334) 104(دفتر  -

  مالية 1335) 105(دفتر  -

  مالية  1336) ----(دفتر  -

  مالية  1337) ----(دفتر  -

  ب دفاتر اليوقلمة

  دفاتر الخاصة بكل قرية  -1

  مالية  1286دفتر يوقلمة صير، -

  مالية 1288دفتر يوقلمة كفرقود، -

  ية مال 1286دفتر يوقلمة نورس أ، -

  مالية  1286دفتر يوقلمة السيلة الحاثية، -

  مالية  1286دفتر يوقلمة صير، -

  مالية  1286دفتر يوقلمة سالم، -

  مالية  1286دفتر يوقلمة الكفير، -

  مالية  1286دفتر يوقلمة مسلية، -

  مالية 1289الزاوية،  دفتر يوقلمة -
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  مالية 1289،أ دفتر يوقلمة أم التوت -

  مالية 1289الزبابدة،دفتر يوقلمة  -

  مالية 1289،دفتر يوقلمة فقوعة -

  مالية 1290،دفتر يوقلمة جبع أ -

  مالية 1291دفتر يوقلمة تعنك، -

  مالية 1292،دفتر يوقلمة الفندقومية -

  مالية 1292،دفتر يوقلمة عجه -

  مالية 1292 ،دفتر يوقلمة عنزه -

  مالية 1292دفتر يوقلمة جبع ب،  -

  مالية 1292،جديدةدفتر يوقلمة ال -

  مالية 1292 ،دفتر يوقلمة برقين-

  مالية 1296-1292م التوت ب،دفتر يوقلمة أ -

  مالية 1293،دفتر يوقلمة قباطية أ -

  مالية 1293،دفتر يوقلمة الهاشمية -

  مالية 1293،دفتر يوقلمة سيلة الظهر -

  مالية 1293،دفتر يوقلمة فحمة أ -

  مالية 1293دفتر يوقلمة فحمة ب، -
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  مالية 1294مغارة،دفتر يوقلمة إ -

  مالية 1294،نخيلدفتر يوقلمة إ -

  مالية 1294،دفتر يوقلمة بيت ياروب -

  مالية 1294دفتر يوقلمة تلفيت،  -

  مالية 1296دفتر يوقلمة صير ب، -

  مالية1296،دفتر يوقلمة قباطية ب -

  مالية1297،دفتر يوقلمة صندلة -

  مالية1297،دفتر يوقلمة جبول -

  مالية  1297دفتر يوقلمة تل الذهب، -

  مالية 1297،دفتر يوقلمة مرصص -

  مالية 1297،دفتر يوقلمة زلفة -

  مالية 1297،دفتر يوقلمة الحميدية -

  مالية 1297 ،دفتر يوقلمة البيرة -

  مالية1297،دفتر يوقلمة سيرين -

  مالية 1297،دفتر يوقلمةكوكب الهوى -

  مالية1297،دفتر يوقلمة الخان االحمر -

  مالية1297 دفتر يوقلمة دنا، -
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  مالية 1297دفتر يوقلمة دير غزالة،  -

  مالية 1297،دفتر يوقلمة بيسان -

  مالية 1297دفتر يوقلمة رمانة أ، -

  مالية1297،دفتر يوقلمة جبع ج -

  مالية1297،دفتر يوقلمة عربونة -

  مالية1297،دفتر يوقلمة صندلة -

  ليةما1298،دفتر يوقلمة رمانة ب -

  مالية1298،دفتر يوقلمة سولم -

  مالية1300،دفتر يوقلمة عرابة -

  مالية1300دفتر يوقلمة مركة، -

  مالية 1304،بو ضعيفدفتر يوقلمة دير أ -

  مالية1304،دفتر يوقلمة جلقموس -

  مالية1305،دفتر يوقلمة بيت قاد -

  مالية1305،دفتر يوقلمة مقيبلة -

  مالية1305دفتر يوقلمة كفيرت، -

  مالية1305،دفتر يوقلمة عرانة -

  مالية1307،دفتر يوقلمة كفردان -
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  مالية1307،دفتر يوقلمة جنين -

  مالية1309،دفتر يوقلمة يعبد -

  مالية1311،دفتر يوقلمة قباطية ج -

  مالية1312،دفتر يوقلمة اليامون -

  مالية1321-1320دفتر يوقلمة جلبون، -

  مالية1321،دفتر يوقلمة المنسي -

  مالية1323وقلمة صانور،دفتر ي -

  مالية1324،دفتر يوقلمة زبدة -

  مالية1324،دفتر يوقلمة عانين -

  مالية1329،دفتر يوقلمة اليامون -

  مالية1332دفتر يوقلمة زرعين ب  -

  المختلفة دفاتر القرى –2

  مالية1286،)1(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1286،)2(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1286،)3(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1286،)4(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1288،)5(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -
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  مالية1288،)8(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1288،)10(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  ليةما12886،)12(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1288،)12(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1290،)13(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1290،)18(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1290،)20(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1292،)21(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1292،)24(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1295،)46(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1295،)55(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1296،)56(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1297،)56(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1298،)58(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1299،)65(مختلفة رقم دفتر يوقلمة قرى  -

  مالية1299،)66(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1299،)67(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -
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  مالية1299،)69(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1299،)81(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1299،)84(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  مالية1299،)86(لمة قرى مختلفة رقم دفتر يوق -

  مالية1313،)81(دفتر يوقلمة قرى مختلفة رقم  -

  الجوالت الميدانية  -3

  م15/7/2012جولة ميدانية في جنين وقباطية وصانور  -

  م14/11/2012جولة ميدانية  -

  م 2012/ 22/9 جولة ميدانية -

  م 10/10/2012جولة ميدانية في عرابة وقباطية  -

  م 15/11/2012ميدانية في سهل صانور جولة  -

  م 22/4/2013مغارة إجولة ميدانية في  -

  م 17/4/2013جولة ميدانية في مدرسة فاطمة خاتون السرايا العثمانية القديمة جنين  -

  م  2013/ 4/ 25بن عامر اجولة ميدانية في مرج  -

 المقابالت الشخصية -4

 3/7/2013مسجد نبي اهللا سيرين، سيريس،مام إعاما، 72 ،الشيخ صايل علي عبد محمود -1

 م
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 م3/7/2013عقابا، ،عاما 48األستاذ عامر مصطفى محمد،  -2

 م3/7/2013 ،عاما، الجديدة57 محمود جودت علي قاللوة، -3

 م3/7/2013عاما، الجديدة، 64اللوة، زهدي شوكت علي ق -4

  حياء التراث والمخطوتاط، أبو ديس،القدسإركز م -5

  )70/3/4/6/45/4(ملف رقم  ،األسالميحياء التراث إمركز 

  المصادر المنشورة-6

  الكتب •

، 1، تر يسر جابر،مر منذر جابر، طسورية وفلسطين تحت الحكم العثمانيبازيلي، قسطنطين، 

 .م1988 /هـ1409لبنان، ،بيروت ،دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع

 .م1930ميركانية، بيروت، لبنان، ألالمطبعة اط، .، دفاكهه البستانالبستاني الشيخ عبد اهللا، 

مرآة الزمان في  ،)/هـ654-581(ي، بي المظفر يوسف بن قزاوغأ، شمس الدين ابن الجوزي

 .م1985/هـ 1405،، دار الشرق، بيروت، لبنان1، تح إحسان عباس، طتاريخ االعيان

المسمى ديوان تاريخ ابن خلدون ، )م1406-1332/هـ808-732( عبد الرحمن، ،ابن خلدون

ضـبط   ،كبـر ألالمبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن ا

ارالفكر للطباعـة والنشـر والتوزيـع،    ، د2ط ،اجزاء 8خليل شحادة، مر سهيل زكار، 

 م1998/ هـ1408 ،بيروت، لبنان

 م1914/هـ1335، قسمين، مطبعة األقبال، بيروت، لبنان، والية بيروتبهجت، محمد، 

ـ 1385 ،ط، دار الطليعة بيروت،لبنـان .جزء،د11، بالدنا فلسطينالدباغ مصطفى مراد،   /هـ

 م1965
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دبية، ألالمطبعة ا ،ط.فندي الخوري، دأجـ، تر نوفل افندي نعمه اهللا نوفل، مر خليل 2، الدستور

 .م1883/هـ1301بيروت، لبنان، 

ثائق الشام وما سساعد على فهمها ويوضح المحفوظات الملكية المصرية بيان بورستم، أسد، 

 م 1987،لبنان ،بيروت،، منشورات المكتبة البوليسية2ط،م4 ،مقاصدها

 ،،مجموعة أسد رسـتم م4،باشا وصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد عليألا

 1988،لبنان ،بيروت،،منشورات المكتبة البوليسية2ط

 م، المكتبـة البوليسـية،  5، علي باشـا صول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد ألا

 .1988بيروت،لبنان، 

مراء الشهابيين، أللبنان في عهد ا، )م1835-1761/هـ1251-1174(الشهابي، حيدر احمد، 

خبار انباء الزمان لالمير حيـدر  أوهوالجزء الثاني والثالث من كتاب الغرر الحسان في 

منشورات الجامعة اللبنانيـة   ،ط.د،جـ، تح أسد رستم وفؤادافرم البستاني3،احمد الشهابي

 م1969لبنان، ،قسم الدراسات التاريخية، بيروت

تاريخ الطبري تـاريخ  م،  )923 - 838/هـ310-224(الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير، 

القـاهرة،   ، دار المعارف،2أجزاء، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، ط 10، الرسل والملوك

 .ت.مصر، د

سـعاف فـي   أل، ا)م1566/هـ922ت(لدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي، برهان ا

 .ت.ط، مكة المكرمة، السعودية، د.ط، مكتبة الطالب الجامعي، ب.، دأحكام الوقف

، تحقيق قسطنطين باشا المخلص، مطبعة دير العادل باشا تاريخ والية سليمانالعوره، إبراهيم، 

 .م1936مخلص، صيدا، لبنان، 
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ختصاص ومن الالهوتين، تح بطرس إلساتذة ذوي األليف نخبة من ا، تأالمقدسقاموس الكتاب 

صدار مجمع الكنائس في الشـرق  إ ،2عبد الملك، جون الكساندر طمس، إبراهيم مطر، ط

 م1958م، . االدنى، د

نبـاء اليسـوعيين،   ألدي نقاش، مطبعة اأفن، ترجمة نقوال راضي، من الدستور الجديدألقانون ا

 .58-1م، ص1873/هـ1290 بيروت، لبنان،

ط، .، ترجمة نقـوال افتـدي نقـاش، ب   يدالطابو، من الدستور الجدالئحة تعليمات بحق سندات 

 .73-83م، ص1873/هـ1290باء اليسوعيين، بيروت، لبنان، ألمطبعة ا

  .هـ1302ط، المطبعة االدبية، بيروت، لبنان، .ب" حكام العدليةألمجلة ا"

بيروت، لبنـان،  ،ط، دار الجليـل .، دلدولة العلية العثمانيـة تاريخ االمحامي، محمد فريد بك، 

 م1977/هـ1397

 ، مطبعة بيت المقـدس، القـدس، فلسـطين،   1، جزئين، طراضيألكتاب أحكام اس، بالمر، دعي

 .م1923 /هـ1342

-630(فغـاني  ألابن منظور، محمد بن مكرم بن علي بن احمد االنصـاري، جمـال الـدين ا   

 /هـ1423 مصر، ،القاهرة الحديث، دار ،مج 9، العربلسان ، )م1311-1232/هـ711

 م 2003

، إعـداد محمـد أحمـد    نسية في الرحلة القدسيةألالحضرة االنابلسي، عبد الغني بن إسماعيل، 

ـ 1415م، .صادر عن قسم إحياء التراث االسـالمي، د ،ط.عبداهللا يوسف، قسمين، د  /هـ

 .م1994

باء اليسـوعيين،  ط،مطبعة األ.نقوال افتدي نقاش، د ، ترجمةحراش، من الدستور الجديدنظام األ

  .241-225م، ص 1873/هـ1290بيروت، لبنان، 
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بـاء  ألط، مطبعـة ا .د،، ترجمة نقـوال افنـدي نقـاش   جانب، من الدستور الجديدألنظام تملك ا

  .169-167م، ص1873/هـ1290اليسوعيين، بيروت، لبنان، 

بـاء اليسـوعيين،   ألمطبعة ا،ط.افندي نقاش، د، ترجمة نقوال نظام الطابو، من الدستور الجديد

  .73-59م، ص1873/هـ1290بيروت، لبنان، 

، مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونيـة،  2ج، ط 4، تاريخ جبل نابلس والبلقاءالنمر، إحسان، 

 .م1975/هـ1395نابلس، فلسطين، 

صـادر للطباعـة    ط، دار.مـج، د  5، معجم البلدانياقوت الحموي، شهاب الدين ابي عبد اهللا، 

 ت.والنشر، بيروت، لبنان، د

 ،ط.، موسـوعة الخـراج، د  كتاب الخراج، )م799/هـ183ت (براهيم إيوسف، يعقوب بن  بوأ

  م1990 /هـ1318 دارالمعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،

  المراجع -ثانيا

 الكتب -1

، تـر  م1948-1878الملكية االستيطان اليهودي والعربي في الفترة  نزعدعوة أفنيري، أريه، 

 .م1986 /هـ1314 ردن،، دار الجليل للنشر، عمان، األ1ط بشير شريف البرغوثي،

ـ 1404(سـالمي  ألللبنـك ا  ،وقافألدارة وتثمير ممتلكات اإمين، نور الدين، ألا ، )م1984/هـ

 .ت.السعودية، د ،سالمي للبحوث والتدريب، جدةإلالمعهد ا

 ،، تر صـالح سـعداوي، جـزئين   ضارةالدولة العثمانية تاريخ وححسان، إكمل الدين أاوغلى، 

ـ 1420 ستانبول، تركيـا، إسالمية، ألبحاث للتاريخ والفنون والثقافة األمركز ا،ط.د  /هـ

1999. 
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، دار 1قاسـم، ط  ، تر قاسم عبدهجتماعي للدولة العثمانيةألقتصادي واألالتاريخ ااينالجك،خليل، 

 .م2007 /هـ1429 سالمي، بيروت، لبنان،ألالمدار ا

، مطابع جامعة 1،طأراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخالبديري، هند أمين، 

 .م1998 /هـ1419 الدول العربية، القاهرة، مصر،

 ،مطبعـة بيـت المقـدس، القـدس     ،ط.، دتاريخ فلسطينخرون، آالبرغوثي، عمر الصالح، و

 م1923فلسطين، 

معهـد  ،ط.، دسـتعماالتها إطبيعتها وحيازتها و:ردنألرض فلسطين واأ، بحيري، صالح الدين

 م1974/هـ1394 مصر،،البحوث والدراسات العربية، القاهرة

، مؤسسة عبد 1، ط1918-1858ملكية االراضي في متصرفيه القدس، أبو بكر، أمين مسعود، 

 .م1996 /هـ1417 شومان، عمان، االردن،الحميد 

سـالمي،  ألدار المدار ا ،ط.،ددراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني، فاضل مهدي، بيات

 .2003/هـ1424بيروت، لبنان، 

، "سباب انحطاط االمبراطورية العثمانية وزوالهـا أ"فلسفة التاريخ العثماني  ،بيهم، محمد جميل

 .م1954/هـ1373م، .ن،د.ط، د.د

ط، باحث للدراسات، بيروت، .، بوقضيتها الموجز في تاريخ فلسطين، خرونأوجباره، تيسير

 .م2004 /هـ1425 لبنان،

، 1، طم1948-1918راضـي فـي فلسـطين    ألملكية االحزماوي، محمد ماجد صالح الدين، 

 .م1998 /هـ1419 مؤسسة االسوار، عكا، فلسطين،

، مراجعـة وتقـديم   العصر العثماني، دراسة تاريخية وثائقيةرشيد في حسن، نيفين مصطفى، 

ـ 1420 سـكندرية، مصـر،  ألدراسة الثقافة العلمية، ا ،ط.محمد محمود السروجي،د  /هـ

 .م1999
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ـ 1340-م1864/هـ1281عمان وجوارها خالل الفترة الحمود نوفان رجا،  ، 1م، ط1921/هـ

 .م1995/هـ1416منشورات بنك األعمال،عمان، األردن، 

عتمـاد، بغـداد،   أل، مطبعـة ا 1، طموال الغير منقولةألراضي واألحكام اأر، شاكر ناصر، حيد

 . م1947/هـ1367العراق، 

مؤسسة عبد الهـادي للخـدمات    ،ط.د ،عام 900، تراجم مدينة نابلس في نبال تيسير ،خماش

 .ت.د ،ردنألا ،عمان،عالنية والتجاريةألا

ترجمة حسـني   ،م)1900-1700(جبل نابلس عادة اكتشاف فلسطين اهالي إدوماني، بشارة، 

 .م1998 /هـ1419 ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان،1زينة، ط

 .ت.د.ردنألط، مطابع دار الشعب، عمان، ا.،دنابلس في القرن التاسع عشرالراميني، أكرم، 

دار  ،ط.د،)ردناأل-سـورية (د الشام الجنوبية معجم أسماء المدن والقرى في بال ،منير،الزبن

 م2010 /هـ1432 ،سورية ،دمشق ،العرب للدراسات والنشر والترجمة

،دار زهـران للنشـر   1ط،سالميةعجم مصطلحات التاريخ والحضارة األم ،نور محمودأزناتي، 

 .م2012/هـ1432ردن، ألا ،والتوزيع،عمان

 ،القـاهرة  ،،مكتبة مـدبولي 3، طم1841-1831الحكم المصري في الشام سالم، لطيفة محمد، 

 م1999/هـ1419 مصر،

، تح وشرح موسـى  )مخطوطة(ظاهر العمر قائد فلسطيني إستقاللي السامري، إبراهيم الدنفي، 

 .م1986 /هـ1407 ،م.، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر،د1ابو دية، ط

-1831/هـ1256-1247المصري  العهد نابلس في متسلميةسعادة، عالء كامل عبد الجبار، 

 .م2009 /هـ1431 ردن،البشير للنشر والتوزيع، عمان، األ، دار 1، طم1840

ل آ،مؤسسم جائزة عبد العزيـز  2ط ،مير عبد القادر الجزائريألعصر اسعيدوني، ناصر الدين، 

 .م 2000/ هـ1421 ،بداع الشعري،الكويتسعود البايطين لإل
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سـكندرية،  ألمؤسسة شباب الجامعة، ا ،ط.، دتاريخ الدولة العثمانية وحضارتهاالسيد، محمود، 

 .م1999 /هـ1420 مصر،

القـاهرة،  ،ط، الهيئـة المصـرية العامـة للكتاب   .، دالعملة وتاريخهاالشافعي، حسن محمود، 

 م1971/ هـ1391مصر،

 ،ردنألا ،عمـان ،هلية للنشر والتوزيعأل، ا2ط ،محمد محمد حسين، معجم بلدان فلسطين ،شراب

 .م1996/هـ1416

منشـورات جامعـة آل    ،ط.،ددراسات في مصادر تاريخ العرب الحديثبو الشعر، هند غسان، أ

 .م1998/هـ1418 ،م.البيت، د

، )م1949منذ فجر التاريخ حتى سـنة  (الموجز في تاريخ فلسطين السياسي لياس، أشوفاني، 

 .م1996 /هـ1416 ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان،1ط

، 2، تر كامل جميل العسلي، طم)1882-1856( تحوالت جذرية في فلسطينشولش، الكزاندر، 

 .م1993/هـ1414ردن، ألردنية، عمان، األمنشورات الجامعة ا

مريكيـة، نيويـورك،   ألالمطبعة التجارية السورية ا ،ط.د ،ديد حياتهافلسطين وتج، صالح، حنا

 .م1909 /هـ1327 امريكا،

راسي من تاريخ االقطاع في ريف فلسطين في القرنين الثامن قرى الك عمارةالعامري، سعادة، 

 م2003/ هـ1424 .فلسطين ،مركز العمارة الشعبي، رام اهللا ،ط.، دعشر والتاسع عشر

، مؤسسة الدراسات 1، ط)1187/1516(يوبي والمملوكي ألفلسطين في العهد انه، خليل، ماعث

 .م2006 /هـ1427 ، بيروت، لبنان،الفلسطينية

جمعيـة الدراسـات   " راضأسـتعماالت  إمبنـى و "القرية العربية الفلسطينية عراف، شكري، 

 .م1980/ هـ1401 العربية،القدس، فلسطين،
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 ،كفر قرع،، دار الهدى1، طوثائق محلية من فلسطين العثمانية ودراسات توثيقية، محمد ،عقل

 .م 2005/هـ1426،فلسطين

، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، 1،طوفلسطينردن ألقاموس العشائر في ا، حنا عماري،

 .م2001/هـ1422 االردن، ،عمان

المؤسسـة   ،1، طم1914-1831في تاريخ فلسطين الحديث عوض، عبد العزيز محمد، مقدمة 

 .م1983/هـ1404العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 

، دار الجليـل للطباعـة،   م1876-1840سورية في القرن التاسع عشر غرايبة، عبد الكريم، 

 .م1962-1961/ هـ1382 -1381سورية،  ،دمشق

سالمية ومايعادلها ألموسوعة وحدات القياس العربية ا وصالح الدين خوام، محمود، ،فاخوري

 م2002/ هـ1223،لبنان،، مكتبة لبنان ناشرون،بيروت1ط،بالمقادير الحديثة

م، .ددار نـوبيليس،   ،ط.د،مج 7،في الشرق االوسطموسوعة المجتمعات الدينية  ،طوني ،فرج

 .ت.د

 ،فلسـطين  ،نابلس،ن.، د1،طم 1918-م .ق 2500تاريخ مدينة نابلس ،، عبداهللا صالحكلبونة

 م 1992/هـ1412

جامعـة   ،ط.د ،"بو كشكأ) "9(كنعانة، شريف وعبد الهادي، لبنى، القرى الفلسطينية المدمرة رقم

 .م1990/هـ1411بير زيت، بير زيت، فلسطين، 

، تر محمود عامر، قـدمت لـه   صالحات والتنظيمات في الدولة العثمانيةألتاريخ انكه، ألهارد، 

 م2008/ هـ1429،دار الزمان، دمشق، سوريا ،ط.وعلقت عليه سحر بهلوان، د
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االجنبية من القرن السادس  النقود العربية الفلسطينية وسكتها المدنيةالمبيض، سليم عرفات، 

 ،مصـر ،القاهرة ،ط، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب  .د،م1946قبل الميالد وحتى عام 

 .م1989/ هـ1410

 ردب،ألمكتبـة ا ،ط.، دمشكالتها -تطورها -النقود العثمانية تاريخهاسيد محمد السيد، ،محمود

 .م2003/ هـ1424 ،مصر ،القاهرة

 .ت.د،ردنألا ،ن،عمان.ط،د.د،جنين ماضي وحاضر ،محجوب الحاج حسن السعيد ،مخلص

، مؤسسـة  1،طلقـاب التاريخيـة  ألمعجـم المصـطلحات وا   مصطفى،عبد الكـريم الخطيـب،  

 .م1996/هـ1416الرسالة،بيروت، لبنان، 

مركـز   ،مج،إشراف العمـاد مصـطفى أطلـس   5، المعجم الجغرافي للقطر السوري

 م1990 /هت1411 ،سورية ،،دمشق1ط ،الدراسات العسكرية

، مؤسسـة  2م، ط)1918-1800(واخـر العهـد العثمـاني    أعالم فلسطين في أمناع، عادل، 

 .م1995 /هـ1416 الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان،

 مؤسسة الدراسـات ،.ط.د ،م1918-1700واخر العهد الغثمـاني  أفلسطين في  تاريخ

 م1999/ هـ1420 لبنان، ،بيروت،الفلسطينية

تـح احمـد عسـاف    ،تاريخية عن حملة اباهيم باشا علـى سـورية   مذكرات ،مؤلف مجهول

 .ت.د ،م.د ،دار قتيبة،ط.د,سيانو

، مكتبة مـدبولي،  1، طم)1917-1869(دارة العثمانية في والية بغدادألاالنجار، جميل موسى، 

 .م1991/هـ1411القاهرة، مصر، 

 ،القـاهرة  ن،.،د1طلفاظ والمصطلحات التاريخيـة،  ألمعجم انجم، زين العابدين، شمس الدين،،

 .م2006/هـ1427،مصر
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 1430ردن، الميسرة النشر والتوزيـع، عمـان األ  ، دار 1ط، تاريخ الدولة العثمانية

  .م2010/هـ

، مطابع الكرمل الحديثة، بيـروت، لبنـان،   1، طفلسطين ارض وتاريخالنحال، محمد سالمة، 

 .م1981/هـ1401

، دار الفكـر المعاصـر، صـنعاء، الـيمن،     1ط ،)عثمانيات(تاريخية  دراساتورس عالء، ن

 .م1998/هـ1418

ـ   ،سالمية ومـا يعادلهـا فـي النظـام المتـري     ألوزان االمكاييل واألهنس،فالتر،  ل تـر كام

 م1970 /هـ1390 ردنية،،منشورات الجامعة األ2ط،العسلي

 .ت.د.سكندرية، مصرألمنشاة المعارف، ا ط،.د ،م1805-1517مصر الحديثة ل، اليحيى، ج

  الرسائل الجامعية -2

نـابلس،   ،راضي فـي مدينـة جنـين   ألتطور أنماط إستعماالت ا ،كوثر شحادة أحمد ،أبوحجير

 م  2003/ هـ1424فلسطين، 

جتماعية فـي مدينـة جنـين مـن عـام      ألقتصادية واألالحياة اشعبان، دولت أحمد مصطفى، 

  .م2009/ هـ1431نابلس، فلسطين،  ،)م1918/هـ1337-م1864/هـ1281(

، القـاهرة،  م1873-1840لواء القدس تحت الحكم العثمـاني  صبري بهجت حسين عبد اهللا، 

 .م1973/ هـ1393مصر، 

، نـابلس، فلسـطين،   م1948-1850جنـين سـكان وعمـران   ، رواء علي محمـد،  صوالحة

 .م1998/هـ1418

ـ 1337-1281طولكرم وجوارها مـن عـام   عبد الرحيم، محمد بدر،   ،،م،1918-1894/هـ

 .م2011/ هـ1433نابلس، فلسطين، 
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حتالل البريطاني، ألراضي في قضاء جنين خالل فترة األملكية اعبد اهللا، معين محمد إسماعيل، 

 .م2009/هـ1431 ،، نابلس، فلسطينم)1918-1948(

البريطـاني  ملكية األراضي في قضاء طولكرم في ظل الحكـم  العودة عبد الجبار رجا محمود، 

 .م2007/ هـ1429، نابلس، فلسطين، م)1918-1948(

، م)1948-1922(نتداب البريطاني ألأوقاف قضاء حيفا خالل فترة افشافشة راضي احمد ذيب، 

 .م2010/ هـ1432نابلس، فلسطين، ،دراسة وثائقية

 لواء نابلس في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين، السـادس مطاوع ختام محمد ذيب، 

 .م1998/هـ1418.د.، نابلس، فلسطينوالسابع عشر الميالديين

  الموسوعات -3

 .2008/ هـ1430، دمشق، سوريا، 1اجراء ط 6 -الموسوعة العربية

، هيئـة  1ط ،مج،القسـم العـام   4 ،، تاليف هيئة الموسوعة الفلسـطينية الموسوعة الفلسطينية

  .م1984/ هـ1312الموسوعة الفلسطينية، دمشق، سورية، 

  المقاالت - 4

، موال عمالت السـاحل الشـامي  أمن تاريخ حيفا العثمانية دراسة في البخيت، محمد عدنان، 

 .106-91، ص94عدد  بيروت، لبنان، ،شؤون فلسطينية

، 1، ع17، ج)م1937-1879(ملكية السلطان عبد الحميد الثاني في فلسطين، مين، أبو بكر، أ

ـ 1424 فلسـطين،  ،، نابلس)نسانيةألالعلوم ا(بحاث مجلة جامعة النجاح لأل ، 2003 /هـ

  .259-221ص
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 مجلـة جامعـة النجـاح   ، 2،ع18ج ،م1948-1869ل سرسق في فلسطين آملكية 

ـ 1425 فلسـطين،  ،نابلس ،)نسانيةألالعلوم ا(بحاث لأل -395، ص2004 /هـ

446 .  

 جامعـة النجـاح  ، 2، ع2ج ،م)1967-1804(ل عبد الهادي في فلسـطين  آملكية 

ـ 1427 فلسطين، ،، نابلس)نسانيةألالعلوم ا(بحاث لأل -451، ص2006 /هـ

494. 

، المؤتمر الدولي السـابع  م1948-826وقاف في فلسطين وضبطها ألراضي اأتنظيم 

تحرير محمد عـدنان البخيـت،    ينمجلد م،2006/هـ1427الشام لتاريخ بالد 

 .م2008/هـ1429 االردن، ردنية، عمان،ألالجامعة ا

 ،1ج "العثمـاني  ثناء العهـد أالد الشام في ب الميري راضيأفي  ةنظر"دوني، ناصر الدين يسع

ـ 1358 -922المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بالد الشام  ، كليـة  1م، م1939-1516/هـ

 .24-3، ص1978، تشرين الثاني 37داب، جامعة دمشق، سوريا، ألا

، العدد الفلسطينيةمجلة الدراسات ، ميدية في فلسطينألراضي األحقوق ملكية اسفاريني علي، 

 .140-131، ص1993 /هـ1414، مؤسسة الدراسات الفلسطنية، بيروت، لبنان،17

لـة شـؤون   مـج  ،راضي في فلسطينفي أواخر الحكم العثمانيألنظام ملكية ا"موسى، صابر، 

بيروت، ،بحـاث فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية     أل، مركـز ا 95العـدد   فلسطينية

 .92-75م، ص1979 /هـ1400لبنان،
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  المالحق
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  ية تبين وقف زاوية ابو الوفاعثمانحجة باللغة ال) 1(حق مل

  

  379،ص20نابلس 
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  رض المواتأ )2(حق مل

  720ص،17نابلس 
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  رل جراآبيت ياروب والجربا من  راض قريتيل عبد الهادي ألآشراء ) 3(حق لم

  يتبع>>>>>>>>>
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  يتبع>>>>>>> 



228 

  

  66-65،ص20نابلس 
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  الذي لم يسجل في دوائر الطابو ال يعتبر قانونيالبيع ) 4(ملحق 

  

  95،ص24نابلس 
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  نموذج ضبط في قرية فحمة) 5(ملحق 

  16ص،فحمةيوقلمة .ط.د

  نموذج ضبط في قرية صانور) 6(ملحق 

  35ص،يوقلمة صانور.ط.د
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  في القضاء نموذج من البيع الوفائي )7(ملحق 

  75،ص14جنين
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  غير واضحة حجة )8(ملحق 

  

  56- 55،ص2جنين 
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  عطاء علم وخبرإنموذج ) 9(ملحق 

  7ص،يوقلمة فرى مختلفة.ط.د
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  سهل بيسان) 10(ملحق 

  

  م4/7/2013تصويرالباحث بتاريخ 

  )مسجد جنين الكبير(مسجد فاطمة خاتون  ) 11(ملحق 

  

  م19/5/2013تصويرالباحث بتاريخ 
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  )ًحاليا مدرسة فاطمة خاتون(السرايا العثمانية القديمة  )12(ملحق 

  

  م19/5/2013تصويرالباحث بتاريخ 

  نخيلإقرية ) 13(ملحق 

  

  م16/5/2013تصويرالباحث بتاريخ 
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  مسجد نبي اهللا سيرين في بلدة سيريس )14(ملحق 

  

  م16/5/2013تصويرالباحث بتاريخ 

  قرية بيت ياروب )15(ملحق 

  

  م16/5/2013تصويرالباحث بتاريخ 
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  مدخل مقام نبي اهللا سواري تفاحة في بلدة الجديدة )16(ملحق 

  

  م16/5/2013تصويرالباحث بتاريخ 

  )رشيدإسهل آل (سهل لكفير  )17(ملحق 

  

  م16/5/2013تصويرالباحث بتاريخ 
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  حراش القضاءنموذج من أ) 18(ملحق 

  

  م19/5/2013تصوير الباحث بتاريخ 

  )سهل آل عبد الهادي(سهل بلدة عرابة ) 19(ملحق 

  

  م19/5/2013تصوير الباحث بتاريخ 
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  )مرج الغرق(سهل صانور ) 20(ملحق 

  

  م2/2/2013تصوير الباحث بتاريخ 

  ضريح نبي اهللا عقب في بلدة عقابا )21(ملحق 

  

  م16/5/2013تصوير الباحث بتاريخ 
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The Land Ownership in Jenin 

(1858-1918) 

By 

Mahmoud Rajeh Mohammed Abu All Wafa 

Supervision 

Dr. Amin Abu Bakr 

Abstract 

This study examines the status of property in Jenin District according 

to the Ottoman regulations, particularly from 1958 when the Ottoman Land 

Law was enacted (which is the first law issued on land) until the demise of 

the Ottoman Empire following the defeat in the First World War in 1918. 

Jenin District is bordered by Tiberias, Nazareth and Haifa in the 

north; Tulkarem and Nablus in the south; Haifa and Tulkarm in the west (in 

the past it stretched west to the Mediterranean coast at the mouth of the 

River Iskenderun); and the Jordan River in the east.  

During feudalism, there were three forms of fiefs prevailing in this 

area, namely: Altemar (with an annual income between 3000 to 19000 

Akjeh); Leaders (with an annual income between 19000 to 99000), 

primarily for senior army commanders; and Private (with an annual income 

exceeding 99000 Akjeh). The land of the third category was ignificantly 

fertile and it was allocated for the Sultan and his senior ministers, leaders 

and soldiers. Social feudalism is another category prevailed in Jenin, such 

as the feudal land of the House of Abdulhadi in Arraba village.  

In 1826, the three forms gave way to military feudalim, along with 

social feudalism, so as to bring security and stability in the region for a 

while. and. 



c 

However, the Egyptian Campaign (and the Empire's concern to face 

it) perpetuated the form of social feudalism. This arguably put the Egyptian 

government in a dilemma as it started to fear revolutions and strikes. The 

Egyptian government found in the Sultan's resolution of solving fiefs an 

opportunity to eradicate the feudalism inherited from the era of the Seljuk. 

Ottoman military regulations coincided with land regulations so as to 

find sources to fund military purpose. However, the strikes and the chaos 

brought about by the Egyptian Campaign, as well as the subsequent civil 

wars and foreign interventions had delayed the issuance of the law 

governing land issues until 1858, to be put in force in 1869 in Palestine. 

This put the territory in a state of chaos as powerful people controlled the 

judiciary given the weakness of the State. This, in turn, gave the influential 

people more control on additional areas of land. These people could afford 

the costs of cultivation and taxes.  

The Ottoman Land Law is a civil law that regulates immovable 

properties. It divided the land into five categories: 

. King land: This is a private property that is subject to the provisions 

of personal disposition of funds, such as sale, gift, inheritance, 

construction, demolition, etc. and.Princely land: This is a state-owned land 

given to farmers for farming under bonds, and is considered the most 

prevalent category: fields, spring nurseries, summer and winter pastures 

and woods.Alwaqf (Endowment) land: This is supervised by the religious 

institution. and.  Granted land: This is the type of land the State allowed the 
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population to take benefit of, such as roads, railways and squares.and. 

Deserted Land is a no-man's land with no housing and no buildings, and 

away from urbanism. 

With regard to levels of ownership, Jenin district identified with 

three levels of property, namely:  

Small properties with 205-450 dunums (differ according to location: plain 

vs. mountains). and.Medium properties range from 500-900 dunums to 

2500-4500 dunums, and are by far less than small properties. and. 

Large properties mainly possessed by senior traders, the Senates and 

influential people (The Houses of Abdulhadi, Rsheid, Jarrar, Property of 

Sultan Abdul Hamid, and House of Sorsok). 

However the property in that era was affected by a combination of 

factors, particularly natural factors (heat, rain, snow, earthquakes, diseases 

and epidemics that impacted the pattern of ownership); and human factors 

(civil wars, the remnants of the feudal system, taxation and conscription). 

These factors saddled farmers with debt, eventually forcing them to sell 

their land to have the money. 

The land surveying and registration process in Jenin started at the 

directive of the Sultan following the issuance of the Land Registry Decree 

in 1859, which involved the definition of land, its borders, its area, the right 

to dispose of it, and attributing lands to their owners, and, as such, giving 

them ownership certificates.  




