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املقدمة

جاء	ت�سكيل	اللجنة	الوطنية	الأردنية	مل�سروع	التوثيق	الوطني	منذ	عام	2009,	بهدف	
اعداد	مرجعية	دقيقة	عن	مفا�سل	تاريخ	الدولة	الأردنية	مبو�سوعية	تعالج	اأي	اختالل	اأو	
حماولة	ت�سويه	لتاريخ	الأردن	من	خالل	جمع	الوثائق	املتعلقة	بالأردن	واملتوفرة	داخليًا	
من	موؤ�س�سات	الدولة	املختلفة	وخارجيًا	من	املكتبات	ودور	الأر�سيف	العاملية,	بالإ�سافة	
اإىل	اإجراء	امل�سوحات	البحثية	مل�سادر	املعلومات	العربية	والأجنبية	التي	كتبت	عن	الأردن	
التاريخية	وال�سيا�سية	والع�سكرية,	وجمعها	بال�سافة	اىل	املذكرات	 النواحي	 من	جميع	
اخلا�سة	بال�سخ�سيات	الأردنية	اأو	العربية	اأو	الأجنبية	ممن	كتبوا	اأو	حتدثوا	عن	الأردن	

يف	اأي	مرحلة	من	مراحل	تاريخه	اأو	الأحداث	املتعلقة	بــه.	

وقد	بذلت	هذه	اللجنة	جمهودات	مميزة	يف	عملية	جمع	الوثائق	وايداعها	يف	املكتبة	
الوطنية	التي	اعتمدت	خطة	ار�سفة	علمية	لها,	واإثراء	الذاكرة	الوطنية	الأردنية	بالعديد	
من	املعلومات	من	م�سادر	الوزارات	املختلفة	واملدار�ص	العريقة	ومن	اجلامعات	والديوان	
الوثائق	 الها�سمي	بال�سافة	اىل	زيارة	الر�سيف	الرتكي	واحل�سول	على	كم	من	 امللكي	

التي	تعنينا.

الفرتة	من	عام	2009	وحتى	منت�سف	 اللجنة	خالل	 الأوىل	من	عمل	 املرحلة	 كانت	
عام	2011	قد	ت�سمنت	ح�سر	كافة	عناوين	الكتب	واملجالت	وال�سحف	وامللفات	والوثائق	
الها�سمية,	ومت	تعيني	م�ساعدي	بحث	من	 الأردنية	 تاريخ	اململكة	 تناولت	 التي	 واملقالت	
مت	 حيث	 املو�سوع	 هذا	 على	 اللجنة	 اأع�ساء	 مع	 للعمل	 الوطنية	 املكتبة	 دائرة	 موظفي	
تعيني	ع�سرة	باحثني	ممن	يحملون	�سهادة	البكالوريو�ص	)تاريخ	اأو	مكتبات(	كحد	اأدين	

للم�ساعدة	يف	جمع	املادة	التوثيقية.

بعد	انتهاء	عملية	احل�سر	الببلوغرايف	لهذه	امل�سادر,	بداأت	املرحلة	الثانية	بت�سكيل	
رئا�سة	 امللكي,	 الديوان	 من	 كل	 يف	 املوجودة	 الوثائق	 على	 لالطالع	 فرعية	 جلان	 عدة	
الوزراء,	وزارة	الداخلية,	وزارة	اخلارجية,	موؤ�س�سة	الإذاعة	والتلفزيون,	مركز	التوثيق	
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الوثائق	التي	 امللكي	والقيادة	العامة	للقوات	امل�سلحة	ومت	احل�سول	على	جمموعات	من	
ت�سكل	اأهمية	لعمل	اللجنة,	وقد	بلغ	عدد	الوثائق	التي	مت	احل�سول	عليها	من	هذه	اجلهات	

حوايل	280	األف	وثيقة.

ومن	ثم	بداأت	املرحلة	الثالثة	لعمل	اللجنة	من	خالل	�سراء	خدمات	باحثني	ومدخلي	
بيانات	للعمل	على	اجراء	العمليات	الفنية	للوثائق	التي	مت	احل�سول	عليها	خالل	زيارات	
اللجان	الفرعية	بالإ�سافة	اىل	�سراء	اأجهزة	حا�سوب	وما�سحات	�سوئية	ل�ستخدامها	يف	

امل�سروع.

يف	 ليكون	 اجلهد	 هذا	 ح�سيلة	 تدوين	 يف	 تبا�سر	 ان	 اللجنة	 ارتاأت	 الطار	 هذا	 ويف	
اأنواعها,	 بكافة	 املكتبات	 رفوف	 وعلى	 والدار�سني	 الباحثني	 اأيدي	 بني	 تو�سع	 جملدات	
التاريخ	الوطني	الردين	عب	مراحله	ومفا�سله	من	 لتكون	مرجعًا	موثقًا	مدرو�سًا	حول	
عام	1850	تقريبًا	وتغطية	هذه	الفرتة	حتى	عام	1916	التي	تظهر	ان	الأردن	بلد	ما	غابت	
عنه	احل�سارات	ول	اأي	�سكل	من	اأ�سكال	الدارة,	وتناولت	احلياة	الدارية	والقت�سادية	

والجتماعية	وال�سيا�سية	خا�سة	خالل	حقبتي	املماليك	والعثمانيني.	

ومن	ثم	ياأتي	اجلزء	الثاين	الذي	ينتهي	عند	اآب	1920	ليتناول	تاريخ	الثورة	العربية	
الكبى	بكل	اأحداثها	ال�سيا�سية	والع�سكرية	ودور	القيادة	الها�سمية	يف	ابراز	الأمة	العربية	
كاأمة	حية	كاملة	تتطلع	اىل	ال�ستقالل	واحلرية	والوحدة	والكرامة,	وبداية	تاأ�سي�ص	الدولة	

الأردنية	بعد	انتهاء	العهد	الفي�سلي	يف	�سوريا	الكبى.

ومن	بعدها	ننتقل	اىل	اجلزء	الثالث	الذي	يبداأ	من	�سهر	اآب	1920	مع	بداية	ت�سكيل	
احلكومات	املحلية	وروؤية	اهل	�سرق	الردن	ممثاًل	يف	اتفاقية	ام	قي�ص	يف	3	ايلول	1920,	
الهجرة	 خطورة	 اىل	 التنبيه	 يف	 حينها	 الردين	 ال�سيا�سي	 الوعي	 كان	 كيف	 بعده	 ومن	
اأر�ص	فل�سطني	والنتقال	اىل	مرحلة	الدولة	 اليهودية	اىل	فل�سطني	والنتباه	اىل	عروبة	
الأردنية	من	عهد	حكومة	ال�سرق	العربي	اىل	المارة	ثم	اىل	اقرار	�سكل	الدولة	الأردنية	

بعد	توقيع	اول	معاهدة	كاملة	بني	الردن	وبريطانيا	عام	1928.
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ويف	اجلزء	الرابع	تاأتي	ثمار	كل	جهود	تاأ�سي�ص	وبناء	الدولة	الأردنية	الذي	متثل	بتكوين	
القوات	امل�سلحة	الأردنية	بكل	�سنوفها	واداراتها	يف	تلك	الفرتة	التي	كانت	ت�سم	اجلي�ص	
مواكبًا	 بعد	 فيما	 امل�ستمر	 والتطور	 والدرك,	 واملخابرات	 املدين	 والدفاع	 العام	 والأمن	
اأردنية	تنتقل	اىل	مفهوم	الدولة	الع�سرية	الكاملة	التي	 احلاجة	اىل	بناء	نه�سة	وطنية	
تليق	با�سم	اململكة	الأردنية	الها�سمية	املوؤ�س�سة	على	قيم	ومبادئ	الثورة	العربية	الكبى	
والتي	تنهل	من	الفكر	الها�سمي	روؤاها	ومن	حكمة	قادتها	منهجها	منذ	امللك	املوؤ�س�ص	عبد	
اهلل	الأول	�سهيد	الأق�سى	اىل	وا�سع	الد�ستور	امللك	طالل	واىل	الباين	املغفور	له	امللك	
احل�سني	بن	طالل	طيب	اهلل	ثراه,	و�سوًل	اىل	دولتنا	الردنية	احلديثة	بقيادة	جاللة	امللك	
عبد	اهلل	الثاين	ابن	احل�سني	املعظم	حفظه	اهلل	ورعاه.	ولت�ستمر	م�سرية	العطاء	والبقاء	
والهتمام	بالثقافة	ك�سمري	اأمة	وذاكرة	وطن	وتقدمي	خمزون	الدولة	اىل	ال�سباب	وهذا	
اجليل	ليجددوا	بناء	الأردن	وبذل	ما	ي�سعفهم	يف	تلم�ص	خطاهم	وال�سري	على	نهج	حتقيق	

الردن	النموذج	كما	حتر�ص	قيادتنا	الها�سمية	على	اأن	يكون.

واللجنة	اذ	تتقدم	بال�سكر	اىل	معايل	وزراء	الثقافة	الذين	تولوا	رئا�سة	اللجنة	منذ	
خمتلف	 على	 بها	 العاملني	 وكافة	 الوطنية	 املكتبة	 لدائرة	 العامون	 واملدراء	 ت�سكيلها	
م�ستوياتهم	الوظيفية	الذين	قاموا	بجميع	املهام	والعمليات	الفنية	التي	ت�سمنت	احل�سر	
والأر�سفة	والت�سنيف	وامل�سح	ال�سوئي	والدخال	اللكرتوين	منذ	بداية	عمل	اللجنة	وحتى	
تعاونت	معنا	يف	 التي	 	واىل	كل	اجلهات	 باأ�سكالها	احلالية,	 الكتب	 ا�سدار	 النتهاء	من	
ن�ستعد	 اننا	 ا�ستمراره	�سرورة	وطنية	خا�سة	 الوطني	والذي	نرى	يف	 امل�سروع	 دعم	هذا	
جهد	 كل	 اىل	 ونحتاج	 	,2020 عام	 من	 اآذار	 �سهر	 يف	 الأردنية	 الدولة	 مبئوية	 لالحتفال	

ليعزز	بناء	ال�سخ�سية	الوطنية	الردنية	الواعية	لكل	ا�سكال	التحديات	وال�سعاب.

كما	نتقدم	بجزيل	ال�سكر	والتقدير	لكل	من	�ساهم	يف	عمل	هذه	اللجنة	منذ	ت�سكيلها	
لأول	مرة	عام	2009	وحتى	اإعادة	ت�سكيلها	للمرة	الأخرية	عام	2017,	وقد	�سمت	الذوات	

التالية	مع	العلم	بحدوث	تغيري	يف	بع�ص	الأ�سماء:
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معايل	الدكتور	�سالمة	النعيمات 	-

عطوفة	ال�سيد	ماأمون	ثروت	التلهوين/	اأمني	عام	وزارة	الثقافة	ال�سابق 	-

عطوفة	ال�سيد	حممد	يون�ص	العبادي 	-

عطوفة	مدير	التوجيه	املعنوي	يف	القوات	امل�سلحة 	-

الدكتور	يو�سف	غوامنة 	-

الأ�ستاذ	الدكتور	حممد	خري�سات	 	-

الدكتورة	هند	اأبو	ال�سعر 	-

املرحوم	الدكتور	نوفان	ال�سوارية 	-

الدكتور	حممد	�سامل	الطراونة 	-

الدكتور	خليل	حجاج 	-

الدكتور	جورج	طريف 	-

الدكتور	بكر	خازر	املجايل 	-

الدكتور	يحيى	عي�سان 	-

ال�سيد	مفلح	العدوان 	-

واهلل	ويل	التوفيق

اللجنة الوطنية الأردنية مل�شروع التوثيق الوطني
)جلنة اإعادة كتابة تاريخ الأردن(
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الأردن يف العهد العثماين

يف القرن التا�شع ع�شر حتى عام 1914

خ�سعت	بالد	ال�سام	للحكم	العثماين	بعد	معركة	مرج	دابق	عام	1516م,	ويف	البداية	
اأطلق	العثمانيون	على	بالد	ال�سام	ا�سم	ولية	العرب,	وقاموا	بتق�سيمها	اإىل	األوية)1(.	ويبدو	
اأن	حركة	التمرد	التي	قام	بها	جان	بردي	الغزايل	�سنة	1521	على	العثمانيني	قد	نبهتهم	
اإىل	خطورة	جمع	ال�سام	لواٍل	واحد,	ومن	هنا	كان	ل	بد	من	تق�سيمها	اإىل	وليات,	فكانت	
بالد	ال�سام	خالل	القرن	ال�ساد�ص	ع�سر	وحلقبة	طويلة	من	القرن	ال�سابع	ع�سر	مق�سمة	

اإىل	ثالث	وليات	هي:	ولية	ال�سام,	ولية	طرابل�ص	وولية	حلب.

وكانت	كل	ولية	مق�سمة	اإىل	األوية	واأق�سية	ونواٍح,	غري	اأن	هذه	التق�سيمات	مل	تثبت	
طوياًل	ب�سبب	الف�سل	وال�سم	من	لواء	اإىل	لواء,	ومن	ق�ساء	اإىل	ق�ساء	اآخر,	ويف	بع�ص	

الأحيان	كان	اللواء	بكامله	يف�سل	عن	ولية	وي�سم	اإىل	ولية	اأخرى.

وهذا	النمط	الإداري	�سبب	اإرباكًا	ملن	يحاول	تتبع	الهيكل	الإداري	يف	بالد	ال�سام	خالل	
الفرتة	العثمانية.

)1(	البيات,	البالد	العربية	يف	الوثائق	العثمانية,	338/1؛	حاجي	خليفة,	فذلكة	التواريخ,	�ص	277.
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ووثائق	 )الطابو(	 اخلاقاين	 ودفاتر	 التعيينات	 ودفاتر	 املهمات	 دفاتر	 اأن	 �سحيح	
اأكملتها	 ثم	 الإدارية,	 الأو�ساع	 حول	 هامة	 مبعلومات	 اأمدتنا	 قد	 العثماين	 الأر�سيف	
ال�سالنامات	العثمانية,	وهي	مبثابة	دفاتر	اإح�ساءات	اإل	اأن	قرب	تواريخ	الف�سل	وال�سم	

بقي	ي�سكل	مع�سلة	يف	التتبع.

بعد	 اأي	 ال�سام	عام	1522م	 الإدارية	لبالد	 التق�سيمات	 اإىل	هيكل	 اإ�سارة	 اأول	 جاءت	
الفتح	ب�ست	�سنوات,	والواقع	اأن	العثمانيني	عندما	دخلوا	دم�سق	قاموا	باإح�ساء	ل�سكانها	
�سبيحة	الثاين	من	رم�سان	922هـ/1516م)1(.	لقد	ق�سمت	ولية	العرب	اإىل	)13(	لواء	

من	بينها	لواء	ال�سلت-	عجلون,	ولواء	الكرك-	ال�سوبك.

�سم	 ال�سمال	 يف	 واحد	 لواءين,	 اإىل	 احلايل	 الأردن	 مناطق	 ق�سمت	 ال�سورة	 وبهذه	
مناطق	عجلون	التاريخية	التي	كانت	متتد	حدودها	اإىل	حوران,	والآخر	يف	اجلنوب	و�سم	
مناطق	الكرك	وال�سوبك.	وف�سل	دفرت	الطابو	الذي	يعود	ل�سنة	927هـ/1523م	مبعلومات	

عن	عدد	ال�سكان	املتواجدين	يف	هذين	اللواءين	على	النحو	التايل)2(:

ترجمة	 الرتكي,	 العربي-	 الإ�سالمي	 التاريخ	 واليهود	يف	 امل�سيحيون	 يو�سف,	 وكرباج,	 فيليب	 فارج,	 	)1(
ب�سري	ال�سباعي,	�سينا	للن�سر	والتوزيع,	القاهرة	)1994(,	�ص	133.

وقوانني(,	 ووثائق	 )بحوث	 العثماين	 العهد	 يف	 العربية	 الأقطار	 تاريخ	 من	 اأوغلو,	 خليل	 ال�ساحلي,	 	)2(
منظمة	املوؤمتر	الإ�سالمي,	مركز	الأبحاث	للتاريخ	والفنون	والثقافة	الإ�سالمية	)ار�سيكا(,	ا�ستانبول	

)2000(,	�ص	83,	والرقم	ال�سحيح	لل�سكان	هو	)6364(	ولي�ص	)6666(.
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عدد الناحية
الأنفار

ن�شارىم�شلمون

املجموع

ن�شبة 
الأ�شر 

للولية 
)ال�شام(

جمرداأ�شرةجمرداأ�شرة

3.21%221--80021011عجلون
2.73%182-8551621010ال�شلط

طوائف 
العربان

1670

2.77%185-1216662117الكرك
2.64%176-18231491611ال�شوبك
11.45%6666املجموع

وعجلون	 ال�سلط	 هما	 قريتني	 من	 يتكون	 الفرتة	 تلك	 ال�سلط	يف	 عجلون-	 لواء	 وكان	
و)103(	مزارع)1(.	اأما	الكرك	فلم	ترد	املعلومات	عنه,	ويبدو	اأنه	ل	يوجد	فيه	�سوى	قرية	

الكرك	وال�سوبك,	اأ�سوة	بلواء	عجلون-	ال�سلط.

وبني	اأيدينا	دفرت	يحمل	رقم	)128(	رمبا	يعود	اإىل	الن�سف	الأول	من	القرن	ال�ساد�ص	
ع�سر,	ويحمل	ا�سم	لواء	عجلون,	ويغطي	مناطق	عجلون	با�ستثناء	نواحي	بني	كنانة	وبني	
ومنطقة	 معان	 منطقة	 با�ستثناء	 وال�سوبك	 والكرك	 ال�سلط	 ومناطق	 والأع�سر,	 جهمة	

العقبة.

هذا	وقد	ا�ستمر	م�سطلح	لواء	ال�سلت-	عجلون	مع	الكرك	وال�سوبك	على	اعتبار	اأنها	
ت�سكل	وحدة	اإدارية	واحدة,	ويظهر	يف	الدفرت	رقم	)128(	التق�سيمات	الإدارية	التالية)2(:

)1(	املرجع	ال�سابق,	�ص	37.
)2(	الأر�سيف	العثماين	T.T.	0970	لدى	الباحث	�سورة	عنه	وعدد	�سفحاته	)128(	�سفحة,	فقد	منها	

ال�سفحات	11,	55,	73,	93-90,	112,	113,	128.
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اأ-عجلون:	وتتكون	من	النواحي	التالية:

1-	ناحية	عجلون	وت�سم	حوايل	)27(	قرية.

2-	ناحية	بني	علوان	وت�سم	)26(	قرية.

3-	ناحية	الكورة	وت�سم	)25(	قرية.

4-	ناحية	بني	وهدان	وت�سم	)6(	قرى.

ب-	ال�سلط:	وتتكون	من:

1-	ناحية	الغور	وت�سم	)26(	قرية.

ج-	ناحية	الغور	ومتتد	من	بي�سان	حتى	غور	ال�سايف.

د-	الكرك:	وت�سم	النواحي	التالية:

1-	ناحية	الكرك	وت�سم	)17(	قرية.

2-	ناحية	الغور	وت�سم	قريتني.

3-	ناحية	ال�سوبك	وت�سم	)3(	قرى.

4-	ناحية	وادي	مو�سى	وت�سم	قريتني.
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5-ناحية	جبل	حميدة	وت�سم	)7(	قرى.

هـ-	ناحية	عالن,	وقد	وردت	وحدها	وكانت	اإقطاع	زعامت	لقا�سم	بيك	اأمري	لواء	الكرك-	
ال�سوبك.

اأما	العقبة	فقد	كانت	تتبع	ولية	م�سر,	وي�ستدل	على	ذلك	من	الر�سالة	التي	بعث	بها	
ال�سلطان	العثماين	اإىل	وايل	م�سر	بتاريخ	13	رم�سان	951هـ/	28	كانون	الأول	1544م	
اأمر	بتعمري	املو�سع	 اإنه	�سدر	 اأبلغت	فيها	 “اأر�سلت	ر�سالة	اإىل	�سدتي	العليا,	 جاء	فيها:	
واأن	عامر	بن	�ساهني	�سيخ	ع�سرية	بني	 العقبة	والواقع	يف	طريق	مكة	)احلج(	 امل�سمى	
عطية,	وهي	من	الع�سائر	العربية	يف	تلك	الأرجاء	قد	َقِدَم	معلنًا	طاعته,	وعند	املبا�سرة	
م	الدعم	بال�سكل	الالزم,	كما	 بتعمري	العقبة	مل	يتفاَن	من	اإ�سداء	اخلدمات	املفيدة,	قدرّ
بذل	جهودًا	كبرية	يف	نقل	احلمولت	اخلا�سة	باأمري	احلج	من	احلبوب	املتعلقة	بالد�سي�سة	
اإىل	ال�سوي�ص,	ومنذ	�سنة	وهو	على	هذه	الطاعة,	ويوؤدي	اخلدمة,	ولهذا	�سدر	الأمر	مبنح	
املذكور	كمية	من	ال�سرة	على	�سكل	مبلغ	نقدي	وكمية	من	القمح	من	املخازن	اخلا�سة,	

فاإنه	�سيقوم	بالعتناء	باملوا�سع	املذكورة	ويحر�سها”)1(.

وا�ستمر	لواء	الكرك-	ال�سوبك	م�سمومًا	اإىل	لواء	عجلون-	ال�سلط	لفرتة	طويلة	خالل	
الن�سف	الأول	من	القرن	ال�ساد�ص	ع�سر	امليالدي,	ويبدو	اأنه	مت	ف�سله	لحقًا	ويظهر	ذلك	
	4 �سيخ	جبل	عجلون	يف	10	حمرم	979هـ/	 قان�سوه	 بها	 بعث	 التي	 الر�سالة	 من	خالل	
حزيران	1571م	ي�سرح	فيها	ظروف	لواء	الكرك-	ال�سوبك	ويطلب	دجمه	مع	عجلون)2(.

ويف	�سنة	972هـ/1565م	اأ�سبحت	بالد	ال�سام	تتكون	من	وليتني	هما	دم�سق	وحلب,	
وتكونت	دم�سق	من	ع�سرة	األوية	من	بينها:

)1(	البيات,	البالد	العربية	يف	الوثائق	العثمانية,	209/2-	210.
)2(	انظر:	مهمة	دفرتي	16,	�ص	345,	ت�سل�سل	610؛	البيات,	بالد	ال�سام	يف	الأحكام	ال�سلطانية,	260/3.
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-	لواء	عجلون	واأمريه	من	عجلون	وهو		حممد	بيك	)الغزاوي(.

-	لواء	الكرك-	ال�سوبك	واأمريه	ح�سن	بيك.

ويف	مطلع	القرن	ال�سابع	ع�سر	جاء	يف	ر�سالة	عني	علي,	قوانني	اآل	عثمان,	اأن	ال�سام	
تكونت	من	ع�سرة	�سناجق	)األوية(,	�سبعة	منها	باخلا�ص	اأي	وفق	مبالغ	معينة	عليها,	يرد	

من	بينها	لواء	عجلون,	واملبلغ	املفرو�ص	عليه	هو	261000	اأقجة))1((.

ومنذ	منت�سف	القرن	ال�سابع	ع�سر	امليالدي	اإىل	منت�سف	القرن	الثامن	ع�سر	�سم	
لواء	عجلون	اإىل	لواء	اللجون	)مناطق	جنني	وما	حولها(	لعاملني	هما:

احلجاج	 قوافل	 على	 الغارات	 وكرثة	 ال�سام	 بالد	 العربان	يف	 ازدياد	حركة	 	-
اإىل	م�سر,	واملحافظة	على	طريق	 القادمة	من	دم�سق	 التجارية	 والقوافل	
اجلردة	التي	كانت	تنطلق	قبل	مو�سم	احلج	جلمع	الأموال	لتغطية	نفقات	

احلج.

-	اأن	واردات	لواء	عجلون	ولواء	اللجون	تكفي	لتعيني	عدد	كاف	من	الع�سكر,	
حيث	زادت	هذه	الواردات	عن	461	األف	اأقجة.

ومن	هنا	�سدر	اأمر	يف	7	جمادى	الأوىل	من	عام	1125هـ/ني�سان	1713م	باأن	الوزير	
فالح	با�سا	قد	عني	على	اللجون	والقد�ص	ونابل�ص	و�سنجق	جبل	عجلون)2(.

داود,	 والتميمي,	حممد	 ال�سربي,	حممد	 وانظر:	 633؛	 �ص	 العربية,	 الأقطار	 تاريخ	 من	 )1(ال�ساحلي,	
	,522 رقم	 عجلون(	 نابل�ص,	 �سفد,	 القد�ص,	 غزة,	 )األوية	 فل�سطني	 يف	 امل�سلمني	 واأمالك	 اأوقاف	

ا�ستانبول	)1980(	مل	يرد	فيه	�سوى	عجلون.
C. AS 737/30684  العثماين	الأر�سيف	2((
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واأنه	 اأن	جبل	عجلون,	 1731م	 1144هـ/	 عام	 من	 �سوال	 �سادرة	يف	 وثيقة	 وجاء	يف	
اأعطي	ملكانه,	وهو	مبثابة	اللتزام,	اإل	اأنه	يورث)1(.

ويالحظ	اأن	الت�سمية	قد	تغريت	من	لواء	اإىل	ق�ساء	حيث	جاء	يف	�سنة	1162هـ/1784م,	
ق�ساءا	 وعجلون	 اإربد	 �سنة	1168هـ/1754م	 ويف	 وحوران,	 ق�ساء	عجلون	 ال�سام,	 ولية	

ولية	ال�سام	ال�سريف)2(.

اأما	لواء	الكرك	فلم	يعد	له	ذكر	يف	التق�سيمات	الإدارية	ول	تفيدنا	امل�سادر	املتوفرة	
عنه	ب�سيء	�سوى	بع�ص	احلمالت	التي	كان	يقودها	ولة	ال�سام	لو�سع	حد	لتعديات	البدو,	
	1740 1700و	 �سنتي	 بني	 الواقعة	 الفرتة	 اإىل	 تعود	 دفاتر	 وهناك	 اأي�سًا.	 ال�سلط	 ومثلها	
وتت�سمن	األوية	ولية	ال�سام	وهي:	ال�سام,	القد�ص	ال�سريف,	غزة,	نابل�ص,	اللجون,	بعلبك,	
وقلعة	الكرك.	وهذه	التق�سيمات	تظهر	لنا	اأن	الكرك	مل	تعد	لواء,	واإمنا	لواء	القلعة	حيث	
وذلك	 م�ستقاًل	 للواء	عجلون	 ا�سم	 يعد	هناك	 اأنه	مل	 كما	 فيها	عدد	من	اجلند.	 يتوافر	
نتيجة	�سمه	اإىل	لواء	اللجون	وذلك	اعتبارًا	من	مطلع	القرن	الثامن	ع�سر	كما	اأ�سلفنا,	بل	
ويف	�سنة	1718م	كان	على	لواء	اللجون	ونابل�ص	وعجلون,	مع	اإمارة	احلج	رجب	با�سا,	واأن	

لواءي	نابل�ص	واللجون	يتبعان	ولية	�سفد-	�سيدا-	بريوت)3(.

وباملقابل	ي�سري	ابن	كنان	اإىل	اأن	األوية	القد�ص,	عجلون,	غزة,	نابل�ص,	�سفد,	بعلبك	
وبانيا�ص	حتت	نفوذ	ن�سوح	با�سا	ما	بني	1708و	1715م)4(.

 CDH 287/14342العثماين	الأر�سيف	1((
I MUL. 727/7496  C.EV S/8/2/6161 العثماين	الأر�سيف	انظر:	2((

)3(	البيات,	الدولة	العثمانية,	�ص	178.
)4(	ابن	كنان	ال�ساحلي,	حممد	بن	عي�سى,	املواكب	الإ�سالمية	واملحا�سن	ال�سامية,	حت	حكمت	�سليمان,	

وزارة	الثقافة,	دم�سق	)1992(,	18/1.
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املهمة	 تكون	 اأن	 على	 بك,	 اإىل	حممد	 1700م	 �سنة	 بها	 عهد	 فقد	 الكرك	 قلعة	 اأما	
الأ�سا�سية	له	املحافظة	على	القلعة	وحفظ	وحرا�سة	طريق	احلج.	ويف	اأيار/	مايو	1709م	
وهذا	 ع�سرية.	 �ساحب	 باأنه	 وو�سف	 بك,	 اإ�سماعيل	 حاجي	 اإىل	 الكرك	 قلعة	 لواء	 وجه	
يعني	انتماءه	اإىل	اإحدى	الع�سائر	املتواجدة	يف	الكرك,	واأن	الدولة	ارتاأت	تعيني	الزعماء	

املحليني	يف	بع�ص	املواقع	الإدارية)1(.

زعامات	 قيام	 ال�سام	 بالد	 �سهدت	 ع�سر	 الثامن	 القرن	 من	 الثاين	 الن�سف	 ويف	
اآل	 اأ�سرة	 اإىل	 بالإ�سافة	 اجلزار,	 با�سا	 واأحمد	 الزيداين	 العمر	 ظاهر	 اأبرزها	 حملية	
وجعل	 القرن	 هذا	 طيلة	 فو�سى	 يف	 البالد	 اأدخل	 مما	 وال�سهابيني	 واملعنيني	 العظم	
منطقة	الأردن	تخ�سع	لتقلبات	اإدارية	ق�سرية	يف	كثري	من	الأحيان,	مما	كان	�سببًا	يف	
هجرة	الكثريين	من	البلدات	والقرى,	كما	اأف�سح	املجال	للزعامات	البدوية	و�سيطرتها	
اأن	الفالحني	بداأوا	 باأخذ	اخلوة	)اخلاوة(	من	املواطنني	حتى	 على	املناطق	الزراعية	
الزعماء	 بني	 التحالفات	 قيام	 �سعوبة	 الأمر	 وزاد	 يقلع"  وغرينا	 نزرع	 "نحن	 يقولون:	

املحليني	والزعامات	البدوية.

ونتيجة	�سعف	الدولة	وعجزها	عن	فر�ص	الأمن	كرثت	الهجرات	البدوية	من	مناطق	
جند	واحلجاز	نحو	بالد	ال�سام	واأبرزها	قبيلة	عنزة	)اعنزة(,	ورافق	ال�سعف	الإداري	
ال�سام	 بالد	 فكان	خ�سب	 مناطق	احلجاز	وجند,	 ي�سيب	 كان	 الذي	 واجلفاف	 القحط	

يغري	هذه	القبائل	بالزحف	على	مناطق	عجلون	وحوران.

اإىل	 لواء	عجلون	 العثمانية	ب�سم	 الدولة	 ال�سرورة	قد	فر�ست	على	 فاإن	 اأ�سرنا	 وكما	
لواء	اللجون	لي�سكل	قو�سًا	يحافظ	على	الطريق	التجاري	املمتد	من	دم�سق	اإىل	القاهرة.	
اإل	اأن	ذلك	مل	مينع	تعديات	البدو	على	القرى	واملزروعات	مما	اأدى	اإىل	خراب	القرى,	

)1(	البيات,	الدولة	العثمانية,	�ص	179.
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وقلة	جمع	املال	املريي	للدولة.	وقد	جاء	يف	اأحد	تقارير	لواء	عجلون	ما	ي�سري	اإىل	انخفا�ص	
وارداته	�سنة	1740,	واأنه	مل	يكن	با�ستطاعة	اللواء	دفع	مبلغ	83	األف	قر�ص	املريي,	لأن	
هناك	قرى	عديدة	هجرها	�سكانها,	ومثل	عجلون	كانت	نابل�ص,	وكان	البدو	حميطني	بها,	
وطوال	الوقت	كان	مت�سرف	لواء	نابل�ص	ل	يدفع	من	املريي	اإل	القليل,	ويف	بع�ص	ال�سنوات	

ل	يدفع	�سيئًا)1(.

كانت	فرتة	حكم	اجلزار	)1775-	1804(	 املنطقة	 التي	مرت	على	 الفرتات	 واأ�سواأ	
فقد	اأ�سرفت	البالد	على	الهالك	وهجر	الكثريون	قراهم	ومنازلهم,	و�سبطت	اأموالهم	
واأرزاقهم,	وهجروا	مناطقهم	يف	جبل	نابل�ص	والقد�ص	وعجلون	والكرك	والقنيطرة)2(.

وتعاظمت	قوة	العربان	يف	الن�سف	الثاين	من	القرن	الثامن	ع�سر,	مع	كرثة	التعديات	
الفايز	على	 بني	�سخر,	بزعامة	قعدان	 �سناعة	هجوم	 اأكرثها	 وكان	 على	قوافل	احلج,	
اأن	عدد	 القاري	 وذكر	 بني	�سخر,	 بهجوم	 الذي	عرف	 �سنة	1170هـ/1757م	 احلجاج	
القبائل	التي	ا�سرتكت	مع	بني	�سخر	يف	الهجوم	بلغ	)35(	قبيلة	وكل	قبيلة	تزيد	عن	األف	
فار�ص,	وكانت	بداية	الهجوم	على	اجلردة,	وهي	القافلة	التي	حتمل	املوؤن	من	بق�سماط	
)خبز	�سبيه	بالكعك(	وزيت	واأرز	وحبال	ومالب�ص,	وهذه	املواد	تعد	لإ�سعاف	احلاج	يف	
احلجاج,	 ونهب	 البدو,	 انت�سر	 حلرا�ستها.	 اجلند	 من	 عدد	 ويرافقها	 عودتهم,	 رحلة	

وا�ستولوا	على	جميع	ما	حمله	التجار)3(.

)1(	كوهني,	اأمنون,	فل�سطني	يف	القرن	الثامن	ع�سر,	�ص	80,	206.
Cohen, Amnon, Palestine in the 18th Century, Patterns of Government and Admin-

istration, Jerusalem (1973), p. 156

)2(	املرجع	ال�سابق,	�ص	372؛	العوره,	اإبراهيم,	تاريخ	�سليمان	العادل,	ن�سر	اخلوري	ق�سطنطني	البا�سا,	
�سيدا	)1936(,	�ص	56.

)3(	انظر:	القاري,	الوزراء	الذين	حكموا	دم�سق,	�ص	80-	81؛	احلالق,	حوادث	دم�سق	اليومية,	�ص	209؛	
املرادي,	�سلك	الدرر,	69/2-	70؛	بريك,	تاريخ	دم�سق,	�ص	46.
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زمن	 �سامل	 اإ�سالح	 اإجراء	 العثمانية	 الدولة	 حاولت	 ع�سر	 التا�سع	 القرن	 مطلع	 يف	
وتوزيع	 اجلي�ص	 واإ�سالح	 الإدارية	 بالأمور	 يتعلق	 	)1807 )ت	 الثالث	 �سليم	 ال�سلطان	
امل�سوؤوليات,	اإل	اأن	هذه	الأمور	مل	ت�سفر	عن	�سيء,	بل	كادت	الدولة	تنتهي	يف	عهده	وهو	
م�سغول	مبلذاته	منعكف	على	�سائر	املحرمات,	واأخذ	النا�ص	ي�سيعون	اأن	اأول	الدولة	�سليم	
اأو	 اإداريًا	 �سواء	كانت	م�ستقلة	 لواء	 بقيت	 فاإن	عجلون	 اأية	حال	 �سليم)1(.	وعلى	 واآخرها	
م�سمومة	لغريها.	وعندما	زار	بريكهارت	املنطقة	عام	1812	ذكر	اأن	لواء	عجلون	كان	

ي�سم	النواحي	التالية:)2(

-	ناحية	بني	عبيد	ومركزها	احل�سن.

-	ناحية	بني	جهمة	ومركزها	اإربد.

-	ناحية	الكفارات	ومركزها	الفوار	اأو	حبا�ص.

-	ناحية	الكورة	ومركزها	تبنة.

-	ناحية	الو�سطية	وهي	متتد	من	منطقة	ال�سرو	جنوبًا	اإىل	غور	بي�سان.

-	ناحية	جبل	عجلون	ومقرها	قلعة	الرب�ص.

-	ناحية	املعرا�ص	ومقرها	�سوف.

الب�ستاين,	 اأفرام	 فوؤاد	 ر�ستم,	 اأ�سد	 حت	 ال�سهابيني,	 الأمراء	 عهد	 لبنان	يف	 اأحمد,	 حيدر	 ال�سهابي,	 	)1(
بريوت	)1969(,	522/2.

(2) Burckhardt, John Lewis, Travels in Syria and the Holy Land, London (1992), pp. 

267- 289
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ال�سلط	 اأهل	 اإن	 بالقول	 واكتفى	 الأخرى,	 املناطق	 الإدارية	يف	 النواحي	 اإىل	 ي�سر	 ومل	
م�ستقلون	واأنه	قد	جرت	عدة	حماولت	من	قبل	الدولة	لل�سيطرة	عليها,	فلم	يفلحوا)1(.

العربان	 قوى	 واأن	 عليه	 ال�سيطرة	 العثمانية	 الدولة	 فقدت	 فقد	 الأردن	 جنوب	 اأما	
احلويطات	 ومعها	 املجايل	 ع�سرية	 كانت	 فقد	 ال�ساأن,	 هذا	 الأبرز	يف	 كانت	 وحتالفاتها	
البلقاء	 باجتاه	 الكرك	 من	 اخلروج	 اإىل	 بالعمرو	 دفع	 العمرو,	مما	 قبيلة	 مع	 حرب	 يف	

ليتحالفوا	مع	العدوان,	لكنهم	طردوا	للمرة	الثانية,	وتوجهوا	للقد�ص.

وحتدث	بريكهارت	عن	الطفيلة	واأبرز	القرى	التي	كانت	فيها,	وعن	ال�سوبك	والعائالت	
فيها	والقرى	وعدد	اخليام	املتواجدة	على	اأر�سها)2(.

ق�سمني,	 اإىل	 املنق�سمني	 �سكانها	 بني	 م�ستمر	 نزاع	 يف	 باأنها	 و�سفها	 فقد	 معان	 اأما	
فقد	 العقبة	 اأما	 احلويطات.	 بها	 يحيط	 و�سامية,	 بعد	حجازية	 وفيما	 وجنوبي,	 �سمايل	

كانت	�سوقًا	يرتدد	عليه	عرب	احلجاز	و�سوريا	ل�سيما	يف	اأوقات	احلج)3(.

وعلى	اأية	حال	فاإن	التق�سيم	الإداري	لولية	ال�سام	قبيل	حملة	اإبراهيم	با�سا	على	بالد	
ال�سام	عام	1831	كان	ي�سم	�ستة	األوية	من	بينها	لواء	عجلون.

امل�سائب	 من	 اأهلها	 لإنقاذ	 جاء	 والتي	 ال�سام,	 بالد	 با�سا	 اإبراهيم	 احتل	 اأن	 وبعد	
�سفر	 	2 يف	 حلب	 وايل	 اإىل	 با�سا	 اإبراهيم	 ر�سالة	 يف	 جاء	 ما	 وفق	 بها,	 ابتليت	 التي	
با�سا,	 اإبراهيم	 عني	 حيث	 ال�سام	 بالد	 اإدارة	 على	 تغيريًا	 اأجرى	 1248هـ/1832م)4(,	

(1)  Ibid, p. 349

(2)  Ibid, pp. 405- 416

(3)  Ibid, p. 509

)4(	وثائق	عابدين,	حمفظة	119/236
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التي	 لبنان	 با�ستثناء	 ال�سام	 اإيالت	 جميع	 على	 عامًا	 حاكمًا	 با�سا	 �سريف	 علي	 حممد	
بقيت	حتت	حكم	الأمري	ب�سري	ال�سهابي,	وق�سم	الولية	اإىل	مت�سلميات,	ومنها	مت�سلمية	
اآغا	 م�سطفى	 املت�سلمني	 هوؤلء	 ومن	 واإربد)1(,	 عجلون	 مت�سلمية	 واأحيانًا	 عجلون,	

حمدان)2(.

ويبدو	اأن	اأو�ساع	عجلون	خالل	حكم	اإبراهيم	با�سا	مل	ت�سر	بهدوء	خالل	تلك	الفرتة,	
ويبدو	ذلك	من	خالل	العرائ�ص	التي	رفعها	�سكان	قرى	عجلون	�سد	هوؤلء	املت�سلمني,	فقد	
جاء	يف	ر�سالة	موؤرخة	يف	جمادى	الآخرة	�سنة	1255هـ/1839م,	ومقدمة	من	ال�سيخ	عبد	
العزيز	�سيخ	بني	عبيد	ومعه	الفالحون	ذكر	فيها	اخلراب	الذي	ح�سل	لقراهم	من	ظلم	
املت�سلمني	ال�سابقني	ومن	حممد	اآغا	ال�سوربجي	واخلواجه	مو�سى,	واأنهم	تقدموا	ب�سكاوى	

�سابقة	ومل	يجدوا	الآذان	ال�ساغية	من	الدولة)3(.

كما	قدمت	جمموعة	اأخرى	من	اأهل	عجلون	جمموعة	اأخرى	يف	التاريخ	ال�سابق	نف�سه	
جاء	فيها:	اإذا	حتملت	الأنف�ص	ما	ل	تطيق	يتكلم	الإن�سان	فيما	ل	يليق,	واأنه	لي�ص	خافيًا	
يف	)على(	جنابكم	احلال	الذي	توقع	)وقع(	علينا	من	�سهوة	جناب	املت�سلم	ومن	ظلم	
الفالحني	)ظلمهم	للفالحني(,	وطلبوا	زيارتهم	مع	ع�سرة	من	اخليالة	اإىل	قرية	املزار	

لالطالع	وامل�ساهدة.

وعري�سة	ثالثة	وقعها	�سيوخ	قرى:	جديتا,	خنزيرة,	جنني,	كفر	عوان,	دير	اأبي	�سعيد,	
تبنه,	كفر	اأبيل,	عنبة,	بيت	اإيد�ص	يف	1	جمادى	الآخرة	1255هـ/1839م	اإىل	وايل	ال�سام	

)1(	ر�ستم,	اأ�سد,	املحفوظات	امللكية	امل�سرية,	188/4.
با�سا	 علي	 حممد	 حملة	 اأثناء	 ال�سام	 عن	 تاريخية	 وثائق	 يف	 املرجع	 يو�سف,	 نعي�سة,	 	)2(

)1247-1256هـ/1831-1840م(,	�ص	229.
من�سورات	 	,)1841-1804( العزيز	 وال�سلطان	 ب�سري	 اأ�سد,	 ر�ستم,	 186/4؛	 املحفوظات,	 ر�ستم,	 	)3(

اجلامعة	اللبنانية	)1957(,	�ص	171.
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حممد	�سريف	با�سا.	واأبرز	ما	احتوت	اأنه	تقرر	عليهم	من	قبل	اإبراهيم	با�سا	150	كي�سًا	
ل	غري	)الكي�ص	=	500	قر�ص(,	لكن	املت�سلم	اأخذ	بالإ�سافة	اإىل	ذلك	خم�ص	اإنتاج	القرى	
بحجة	اإعمار	القرى	املنوي	اإعمارها,	بالإ�سافة	اإىل	طلب	�ُسبع	الأهايل	للتجنيد,	والذي	
ميوت	اأو	ينزح	من	حمله	اإىل	غريه	يدفع	اأهل	القرية	ما	عليه	من	الإعانة,	وهي	�سريبة	
اأعيان	عجلون	 كل	 توقيع	 العري�سة	 وحملت	 قر�ص.	 	500 	-15 الروؤو�ص	من	 على	 فر�ست	
بركات	 امل�سلح,	 اأحمد	 العبا�ص,	 درغام	 الرحمن,	 الزبدة,	�سالح	عبد	 وهم:	م�سطفى	
)�سخرا(,	 �س�سرا	 حالوة,	 فارة,	 الوهادنة(	 )خربة	 اخلربة	 �سيوخ	 ورفع	 الأحمد)1(.	
ا,	عنجرا,	�سوق	)�سوف(,	الكته,	رميون,	دبني,	برما,	 باعون,	عرجان,	عجلون,	عني	جنرّ
جر�ص,	كفرجني	)كفرجنة(	ورا�سون,	عرائ�ص	مماثلة	يعربون	فيها	عن	تذمرهم	من	

ظلم	املت�سلم,	ومن	كرثة	الأموال	املطلوبة	منهم)2(.

اأ�سماء	القرى	التي	كانت	يف	منطقة	عجلون,	مما	 واملهم	يف	هذه	العرائ�ص	هو	ذكر	
جعلها	من	اأكرث	مناطق	الأردن	كثافة	خالل	الن�سف	الأول	من	القرن	التا�سع	ع�سر.

عجلون	 مت�سلم	 دم�سق	 دار	 حاكم	 با�سا	 �سريف	 اأر�سل	حممد	 العرائ�ص	 هذه	 ونتيجة	
يف	 املعار�سة	 زعيم	 ملفاو�سة	 الدين	 �سعد	 خليل	 الأمري	 ومعه	 �سابقًا	 اآغا	 �سمدين	 واإربد	
ظلم	 عن	 اآخر	 مبنحى	 �سارت	 قد	 التحقيق	 نتيجة	 اأن	 ويبدو	 الرفاعي,	 حممود	 عجلون	
الفالحني	وكرثة	ما	يطلب	منهم	اإىل	اتهام	علي	خزنة	كاتبي	باأنه	املحر�ص	لأهايل	عجلون	
وحثهم	على	املقاومة	لأن	مدة	احلكم	امل�سري	اأ�سبحت	ق�سرية,	فكان	جزاوؤه	قطع	راأ�سه	
اأمنيًا	بداأ	 اأن	حت�سنًا	 اأمام	باب	ال�سرايا	بدم�سق)3(.	واحلقيقة	التي	يجب	ذكرها	 ورميه	
يظهر	يف	عجلون	قبل	انطالقة	الثورة	يف	معظم	مناطق	بالد	ال�سام	�سد	احلكم	امل�سري,	
وال�سبب	يف	ذلك	اأن	اإبراهيم	با�سا	قد	اتخذ	من	قرية	تبنة	يف	عجلون	مع�سكرًا	له,	وكان	

)1(	ر�ستم,	املحفوظات	امللكية,	186/4.
)2(	امل�سدر	ال�سابق,	190/4.

)3(	ر�ستم,	ب�سري	وال�سلطان,	�ص	171.



22

هذا	املع�سكر	ي�سم	�ستة	األيات	بياده,	و3-4	اآلف	اأرناأوطي,	اآلي	�سواري,	ومن	2-	3	اآلف	
خيال	من	البدو)1(.	لقد	اكت�سف	اإبراهيم	با�سا	اأن	حالت	الظلم	والتعدي	على	الفالحني	
كانت	يف	اأحوال	كثرية	نتيجة	ممار�سات	ال�سيوخ	يف	القرى	ونهبهم	اأموال	الفالحني,	فقد	
لأموال	 بعجلون	خمتل�سون	 و�سركاه	 كايد	 ال�سيخ	 اأن	 املثال,	 �سبيل	 على	 عجلون	 يف	 وجد	
ح�سابه	 واحد	 كل	 يقدم	 اأن	 ال�سيوخ	 من	 طلب	 العدالة	 ولتحقيق	 والفقراء,	 الفالحني	
اخلا�ص	من	فالحي	قريته,	باأ�سماء	كل	الفالحني	واملبالغ	التي	دفعوها	وذلك	منذ	عام	

1248هـ/1832م)2(.

�سيوخ	 يتبعها	 كان	 التي	 لالأ�ساليب	 امل�سري	 احلكم	 قبل	 من	 املبكر	 الك�سف	 هذا	 اإن	
القرى	يف	حت�سيل	ال�سرائب	من	الفالحني,	جعل	هوؤلء	ال�سيوخ	يتحينون	الفر�ص	للثورة	
للثورة	عليه,	تلك	 الأ�سلحة	ذرائع	لهم	 التجنيد	وجمع	 اأمر	 با�سا	م�ستغلني	 اإبراهيم	 على	
الثورة	التي	انطلقت	من	مناطق	كثرية	يف	بالد	ال�سام	ومنها	يف	الأردن,	يف	عجلون	والكرك	

وال�سلط.	

وهكذا	نرى	اأن	ثالثة	عوامل	قد	اأثرت	على	الأو�ساع	العامة	يف	الأردن	خالل	الن�سف	
الأول	من	القرن	التا�سع	ع�سر	وهي:

الع�سر	 يقارب	 ما	 اإىل	 امتدت	 والتي	 ال�سام	 بالد	 على	 با�سا	 اإبراهيم	 حملة	 	-
�سنوات	من	1831-	1840.

)1(	جمهول,	فتوحات	اإبراهيم	با�سا	امل�سري	يف	فل�سطني-	لبنان-	�سوريا	نقاًل	عن	تقارير	اأنطون	كتافاكو	
)قن�سل	النم�سا	يف	عكا	و�سيدا(	عربها	وعلق	عليها	اخلوري	بول�ص	قرايل,	مطبعة	العلم	)1937(,	�ص	

.88
)2(	حمافظ	الأبحاث,	حمفظة	63,	8	)ال�سام(,	�سورة	الوثيقة	العربية,	36	�سعبان	1248هـ/1832م؛	

�سامل,	احلكم	امل�سري,	�ص	145.
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واإف�ساد	 التجارية	 والقوافل	 قوافل	احلج	 و�سيطرتهم	على	 البدو	 قوة	 تنامي	 	-
املزروعات	التي	كانت	ع�سب	احلياة	القت�سادية	يف	ذلك	الوقت.

-	احلركة	الوهابية	التي	ظهرت	يف	اأوا�سط	اجلزيرة	العربية	وبداأت	تتجه	نحو	
على	 احل�سول	 اأو	 الوهابية	 املعتقدات	 لن�سر	 ذلك	 كان	 �سواء	 ال�سام	 بالد	

منتجعات	يف	بالد	ال�سام.

العثمانية	 الدولة	 ان�سغال	 رافقها	 الفرتة	 هذه	 عنها	خالل	 نتج	 وما	 العوامل	 هذه	 اإن	
اأح�سن	 البدو	 ي�ستغلها	 كان	 التي	 والفنت	 واملوؤامرات	 احلكام	 وف�ساد	 اخلارجية	 بحروبها	
ا�ستغالل.	فكان	اأن	ح�سل	زحف	مطرد	من	بدو	اجلزيرة	العربية	نحو	مناطق	ال�ستقرار	
يف	بالد	ال�سام	ويف	طليعتها	مناطق	الأردن	اليوم,	ومن	هنا	اأ�سبحت	العالقة	بني	البدو	

والفالحني	من	جهة,	وبني	البدو	والدولة	من	جهة	ثانية	معقدة	و�سائكة.

وو�سل	الأمر	اأن	البدو	يف	عام	1818	�سكلوا	حلفًا	�سم	قبيلة	ال�سردية	وال�سرحان	وقبيلة	
وقتلوا	من	 هزمية	منكرة	 "كو�سا"  امللقب	 با�سا	 ال�سام	�سالح	 بوايل	 واأوقعوا	 بني	�سخر	
جنده	حوايل	400	ع�سكري,	واإمعانًا	يف	ال�ستهزاء	من	وايل	ال�سام	قام	�سيوخ	بني	�سخر	
ا�ستولوا	عليها	فقبلها	منهم,	فح�سب	عليه	ذلك	 التي	 الع�سكر	 باإعادة	خيول	 وال�سرحان	

بالعار	العظيم)1(.

والقوة	البدوية	التي	اأخذت	تلعب	على	ال�ساحة	الأردنية	ممتدة	اإىل	اجلولن	وم�سارف	
دم�سق	منذ	القرن	الثامن	ع�سر	هي	قبيلة	عنزة	وفروعها	العديدة	مثل	احل�سنة,	واحل�سنة	
ع�سر	 ال�ساد�ص	 الهجري/	 العا�سر	 القرن	 منذ	 ال�سوبك	 اأر�ص	 على	 متواجدة	 كانت	 هذه	

)1(	ملزيد	من	املعلومات	انظر:	ال�سهابي,	حيدر	اأحمد,	الغرر	احل�سا	يف	اأخبار	اأنباء	الزمان,	حت	اأ�سد	ر�ستم	
وفوؤاد	اأفرام	الب�ستاين,	من�سورات	اجلامعة	اللبنانية,	بريوت	)1969(,	ق640/3-	644؛	بريك,	تاريخ	

دم�سق,	�ص	141.
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امليالدي,	وولد	علي	ثم	حلقتهم	ع�سائر	الفدعان	والأ�سبعة	والعمارات,	واآخر	من	حلقهم	
اأن	تبنوا	الفكر	 الرولة,	مما	جعلهم	ي�سكلون	اأكب	تهديد	للدولة	والفالحني	ل�سيما	بعد	

الوهابي	منذ	�سنة	1209هـ/1795م,	ودون	اأن	يقوموا	بدفع	ال�سريبة	للوهابيني)1(.

العربان	 قامت	 1815م	 عام	 ففي	 البدو	 اعتداءات	 من	 التجارية	 القوافل	 ت�سلم	 ومل	
املحيطة	بغزة	من	التياها	والرتابني	بالعتداء	على	قافلة	حتمل	ب�سائع	هندية	يف	طريقها	
طريقها	 يف	 كانت	 جتارية	 قافلة	 العمرو	 قبيلة	 هاجمت	 	1823 عام	 ويف	 م�سر)2(.	 اإىل	
الدولة	 ت�ستطع	 �سوق	اخلليل,	ومل	 املنهوبة	يف	 الب�سائع	 وبيعت	 اإىل	م�سر,	 ال�سوي�ص	 من	
ا�سرتجاع	املنهوبات	اإل	بعد	اأن	ا�ستنجدت	ب�سيخ	العمرو,	عي�سى	العمرو.	وكنا	قد	اأ�سرنا	
اإىل	هجرة	العمرو	من	الكرك	اإىل	البلقاء	ثم	اإىل	القد�ص,	ومنها	هاجروا	اإىل	اخلليل	يف	
اأما	 اخلليل)3(.	 جبل	 م�سايخ	 زعامة	 تولوا	 وهناك	 امليالدي,	 ع�سر	 ال�سابع	 القرن	 اأواخر	
احلركة	الوهابية	فقد	بداأ	�سغطها	على	بالد	ال�سام	منذ	عام	1805,	عندما	رجع	احلجاج	

دون	حج	هروبًا	من	الوهابيني	الذين	�سيطروا	على	احلجاز)4(.

اإل	 اأمامه	 العظم	 با�سا	 عبداهلل	 ال�سام	 وايل	 يجد	 مل	 الوهابيني	 قوة	 تعاظم	 واأمام	
م�سايخ	احلويطات	النازلة	على	طريق	احلج	امل�سري,	فالتقى	بهم	وحثهم	على	الت�سدي	

للوهابيني	ومقاومتهم)5(.

دم�سق	 طال�ص,	 مكتبة	 )1186-1256هـ/1772-1830م(,	 دم�سق	 جمتمع	 يو�سف,	 نعي�سه,	 انظر:	 	)1(
.327/1	,)1986(

Mo’az, Moshe, Ottoman Reform in Syria and Palestine (1840-1861), Oxford 

(1966), p. 130.

)2(	ر�ستم,	املحفوظات	امللكية,	9/1,	28.
)3(	مناع,	تاريخ	فل�سطني,	�ص	78.
)4(	بريك,	تاريخ	دم�سق,	�ص	115.
)5(	امل�سدر	ال�سابق,	�ص	116,	121.
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ويف	�سنة	1223هـ/1808م	و�سلت	طالئع	الوهابيني	على	مقربة	من	دم�سق,	فانت�سرت	
ال�سائعات	باأن	جديع	بن	قا�سم	القبالن	قد	اأقبل	بجموع	كبرية	نحو	ال�سام,	وعلى	اأية	حال	
و�سلوا	اإىل	حوران,	واأحدثوا	اإرباكًا	كبريًا	يف	طريق	احلج,	ومل	يعد	الأمان	بهذا	الطريق	
اإل	بعد	اأن	ظفرت	الدولة	العثمانية	باإبراهيم	بن	�سعود,	ف�سلحت	الطريق	ولو	موؤقتًا)1(.

بالد	 اإىل	 الوهابيني	 توجه	 اإىل	 بالد	احلجاز	يف	عام	1810	 الذي	عم	 القحط	 واأدى	
ال�سام	مرة	ثانية,	وو�سلوا	اإىل	املزيريب	على	م�سارف	دم�سق,	ودخلوا	يف	حرب	مع	�سام	
الدين	)�سمدين(	مت�سلم	عجلون,	واأوقعوا	به	هزمية,	وا�سطروه	اإىل	التح�سن	يف	قلعة	
با�سا,	 يو�سف	 الوايل	 راأ�سها	 وعلى	 دم�سق	 من	 القادمة	 النجدة	 اإل	 ينقذه	 ومل	 مزيريب,	
من	 الكثري	 اأحرقوا	 عودتهم	 اأثناء	 اأنهم	 اإل	 املزيريب,	 عن	 فرحلوا	 باملدافع,	 ف�سربهم	

القرى,	وقتلوا	الن�ساء	والأولد	ونهبوا	البالد)2(.

	1808 عامي	 بني	 احلج	 توقف	 الوهابيون	 بها	 قام	 التي	 العدوانية	 الأعمال	 ولكرثة	
و1814.

وقد	حاول	اإبراهيم	با�سا	اأثناء	حملته	على	بالد	ال�سام	اأن	ي�ستميل	اإىل	جانبه	القبائل	
الكبى	يف	املنطقة	مثل	بني	�سخر	وعنزة	وعرب	ال�سقر.

ففي	البداية	كلف	بني	�سخر	بنقل	املوؤن	والأ�سلحة	من	عكا	اإىل	ال�سام,	واأخذوا	منه	
الأجرة,	ورف�سوا	نقلها,	كما	رف�سوا	ومعهم	العنزة	عام	1249هـ/1833م	نقل	احلجاج	
من	معان,	فا�ستدعى	اإبراهيم	با�سا	عرب	بني	عطية	فاأح�سر	هوؤلء	)135(	جماًل	اإل	اأنها	

مل	تكف	حلاجته)3(.

)1(	نوفل,	نعمة	اهلل	نوفل,	ك�سف	اللثام	والأحكام	يف	اإقليمي	م�سر	وال�سام,	اأوجزه	جرجي	يني,	وقدم	له	
مي�سال	اأبي	فا�سل	وجان	نخول,	طرابل�ص	)1990(,	�ص	242.

)2(	نوفل,	ك�سف	اللثام,	�ص	242؛	ر�ستم,	ب�سري	وال�سلطان,	�ص	29.
)3(	نعي�سه,	املرجع	يف	وثائق	تاريخية,	�ص	212.
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واأمام	عنت	البدو	وعدم	طاعتهم	فقد	عاملهم	اإبراهيم	با�سا	بق�سوة	متناهية,	وعلى	
راأ�ص	هوؤلء	بني	�سخر,	فقد	جاء	يف	الوثيقة	املوؤرخة	يف	29	ربيع	الأول	1248هـ/26	اآب	
يتوافدون	 القبائل	 �سيوخ	 بداأ	 الزرقاء,	 قلعة	 اإىل	 و�سلت	 ملا	 امل�سرية	 القوات	 اأن	 1833م	
على	امل�سريني,	وعلى	راأ�ص	هوؤلء	�سيخ	البلقاء,	ذياب	العدوان.	واأعلن	اأمام	قائد	حملة	
اإبراهيم	با�سا,	�سليم	ال�سلحدار,	باأنه	عبد	ملوله	اإبراهيم	با�سا,	وتعهد	بتقدمي	اخلدمات	
الفر�سان	 من	 بعدد	 وتزويدهم	 اإمرتهم	 حتت	 وقبيلته	 نف�سه	 وو�سع	 منه,	 تطلب	 التي	

ل�ستطالع	اأخبار	بني	�سخر,	فوافق	�سليم	ال�سلحدار	على	ذلك)1(.

ويف	وثيقة	اأخرى	اأن	�سليم	ال�سلحدار	هو	الذي	طلب	من	ذياب	العوران	م�ساعدته	يف	
ك�سف	اأماكن	تواجد	بني	�سخر,	فاأخبه	ذياب	اأن	بع�سهم	يقيمون	على	ماء	عمان	)راأ�ص	
العني	حيث	مبنى	اأمانة	العا�سمة	اليوم	بالقرب	من	حي	املهاجرين(,	والبع�ص	الآخر	قد	
توجه	اإىل	ال�سرق,	فاجته	�سليم	ال�سلحدار	نحو	عمان,	وما	اأن	و�سل	اجلي�ص	امل�سري	اإليها	

حتى	غادرها	بنو	�سخر	اإىل	وادي	الوايل	)الوالة(	قرب	ذيبان)2(.

الزرقاء,	وقتل	 ببني	�سخر	هزمية	منكرة	عند	عني	 اأوقع	 وكان	اجلي�ص	امل�سري	قد	
اأكرث	من	خم�سة	 منهم	 غنموا	 اأن	 بعد	 عمان	 نحو	 �سخر	 بنو	 ففرت	 نفرًا,	 �سبعني	 منهم	
اآلف	�ساة	و)450(	جماًل,	�سلمت	هذه	الغنائم	اإىل	م�سطفى	اآغا	مت�سلم	حوران	وكايد	
البكات	�سيخ	عجلون	لتحفظ	يف	مناطق	م�سوؤولياتهما)3(.	ويف	وادي	الوالة	ورغم	متكن	
بني	�سخر	من	قتل	)30(	جنديًا	وجرح	اآخرين	اإل	اأن	الهزمية	حاقت	بهم,	وخ�سروا	ما	
يقارب	الألف	حمل	من	ال�سعري	واحلنطة	والغالل	الأخرى,	و)331(	جماًل	واألف	�ساة)4(.	

وا�ستمر	اجلي�ص	امل�سري	يف	مالحقتهم	متتبعًا	اآثارهم	باجتاه	الكرك.

اأبو	 اآب	1832م؛	 الثاين	1248هـ/	30	 ربيع	 وثيقة	)239(,	3	 امللكية,	حمفظة	)238(,	 )1(	املحفوظات	
�سيني,	عبد	احلميد,	الأردن	يف	ظل	احلكم	امل�سري,	ر�سالة	ماج�ستري,	جامعة	الريموك,	�ص	28.

)2(	املحفوظات	امللكية,	حمفظة	)238(,	وثيقة	)239(؛	اأبو	�سيني,	الأردن,	�ص	29.
)3(	املحفوظات	امللكية,	حمفظة	)238(,	وثيقة	)239(.

)4(	امل�سدر	ال�سابق.
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واأثناء	تواجد	اجلي�ص	امل�سري	بوادي	الوالة	و�سلته	الأخبار	اأن	فريقًا	من	بني	�سخر	
قد	توجه	اإىل	ال�سلط	ونزل	على	مقربة	منها	ومن	عرب	عباد,	وكان	عرب	عباد	قد	نزلوا	
يف	منطقة	جبل	يو�سع	�سمال	ال�سلط.	ومل	تتوقف	مالحقة	امل�سريني	لبني	�سخر	اإل	بعد	
اأن	بعث	حممد	الفايز	اأحد	�سيوخ	بني	�سخر	ر�سالة	اإىل	�سليم	ال�سلحدار	باأنه	ح�سل	على	
بردي	اأمان	من	اإبراهيم	با�سا,	واأنه	يقدم	الطاعة	هلل	وال�سلطان	ولأفندينا	اإبراهيم	با�سا,	
مرفقًا	بالر�سالة	هدية	مكونة	من	ح�سانني	وفر�ص	لإثبات	ح�سن	نيته,	واأن	املوقف	العدائي	
"لقيناكم	داخلني	على	 نحو	امل�سريني	كان	�سببه	الإيقاع	ببني	�سخر	عند	عني	الزرقاء	

اأهلنا	واأخذمتوهم,	ونظركم	كفاية	واأن	املرزوق	مرزقكم,	والرجال	رجالكم")1(.

الفايز,	وباملقابل	قبل	وايل	 ال�سلحدار	مل	يقبل	عر�ص	حممد	 اأن	 اإىل	 الوثائق	 وت�سري	
ال�سام	حممد	�سريف	با�سا	وايل	ال�سام	ا�ست�سالم	ال�سيخ	حميد	الطر�سان)2(	الذي	التجاأ	
ب�سروط	 با�سا	ذلك	 �سريف	 فقبل	حممد	 الطاعة,	 الدخول	يف	 معلنًا	 مت�سلم	حوران	 اإىل	

منها	عدم	مقاومة	اجلي�ص	امل�سري,	ودفع	ما	يرتتب	عليه	من	اأموال)3(.

اأما	عرب	البلقاء	الذين	كانوا	متمردين	عن	دفع	ال�سرائب	املرتتبة	عليهم,	فقد	اأر�سل	
الغنم,	 من	 راأ�ص	 اآلف	 �ستة	 من	حت�سيل	 متكنت	 اإليهم	 ع�سكرية	 قوة	 ال�سلحدار	 �سليم	

و�ستماية	اأوقية	من	ال�سمن	وخم�سة	وثالثني	راأ�سًا	من	اخليل	اجلياد	الأ�سيلة)4(.

وب�سكل	عام	يالحظ	اأن	القبائل	الأردنية	مل	تكن	مرتاحة	حلملة	اإبراهيم	با�سا,	فمن	

)1(	امل�سدر	ال�سابق.
)2(	اأرجح	اأن	يكون	اخلري�سان..

القعدة	 ذي	 	19 	,)82( رقم	 	,)245( حمفظة	 عابدين,	 296/2؛	 امللكية,	 املحفوظات	 ر�ستم,	 	)3(
1248هـ/1832م.

)4(	حمافظ	الأبحاث,	حمفظة	)60(,	وثيقة	)5(	)�سام(,	�سورة	الوثيقة	بالعربية	)93(,	12	ربيع	الأول	
1248هـ/1832م؛	�سامل,	احلكم	امل�سري,	�ص	116.
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طبيعة	البدو	اأنهم	يكرهون	من	يقيد	حرياتهم,	اأو	يالحقهم	لدفع	ال�سرائب	وما	�ساكلها,	
ل	�سيما	اإذا	كانت	الدولة	العثمانية	تقدم	له	ال�سرة	يف	كل	عام	وغريها	من	اخللع.

فعلى	�سبيل	املثال,	وقبيل	حملة	اإبراهيم	با�سا,	وبالتحديد	يف	�سنة	1236هـ/1829م	
قدمت	الدولة	العثمانية	ل�سيوخ	بني	�سخر	من	اآل	الفايز	واخلر�سان,	والدهام�سة,	وال�سيخ	

جملي	الفايز	من	الكرك	اخللع	وال�سرر	وعندما	جاء	اإبراهيم	با�سا	اأوقف	ذلك)1(.

والنتقال,	 الرتحل	 حياة	 ترك	 �سخر	 بني	 على	 يفر�ص	 اأن	 با�سا	 اإبراهيم	 وحاول	
ويبداأوا	 اخليم	 يرتكوا	حياة	 واأن	 الفالحون,	 يزرعها	 ل	 التي	 الأرا�سي	 ي�ستقروا	يف	 واأن	
تلق	 مل	 دعوته	 اأن	 اإل	 وزراعتها)2(.	 اخلربة	 الأرا�سي	 اإ�سالح	 من	 ليتمكنوا	 بال�ستقرار	

ا�ستجابة	من	بني	�سخر.

اأمر	بتعدادهم	يف	حوران	الأردن,	وتنظيم	 البدو	عداوة	لإبراهيم	با�سا	عندما	 وزاد	
دفاتر	باأ�سمائهم,	ومن	املعلوم	اأن	التعداد	كان	يثري	املخاوف	الكبرية	عند	البدو	ملا	يرتتب	
عليه	من	زيادة	يف	ال�سرائب	املرتتبة	عليهم,	ونزع	ال�سالح	من	اأيديهم	متى	اأرادت	الدولة,	

وبالتايل	تفقد	هذه	القبائل	قوتها	اأمامها,	واأمام	القبائل	املناف�سة	الأخرى)3(.

اأي�سًا	كلف	حممد	علي	 اإبراهيم	با�سا	لإحكام	قب�سته	على	العربان	 ويف	حماولة	من	
ح�سن	ابن	ال�سما�سريي	ليكون	قائدًا	عامًا	على	جميع	العربان,	واأن	يتوجه	اإىل	غزة	ومنها	

اإىل	اخلليل	ل�سرب	الأ�سقياء	ل�سيما	بعد	اأن	اندلعت	الثورة	يف	حوران)4(.

)1(	ملزيد	من	املعلومات	انظر:	نعي�سه,	املرجع	يف	وثائق	تاريخية,	�ص	329.
)2(	ر�ستم,	املحفوظات	امللكية,	حمفظة	)245(,	وثيقة	)82(.

)3(	ر�ستم,	ب�سري	وال�سلطان,	�ص	121.
)4(	ر�ستم,	املحفوظات	امللكية,	415/2,	دفرت	)211(,	وثيقة	)203(.
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ويف	م�ساألة	امل�سيخة	قام	اإبراهيم	با�سا	بعزل	بع�ص	ال�سيوخ	وتعيني	بدًل	منهم,	وفعل	
ال�سيء	نف�سه	مع	م�سايخ	احلارات	وقال:	هوؤلء	ال�سيوخ	ل	لزوم	لهم,	ويكفي	اأن	مير	رجايل	

دون	اأن	يرافقهم	اأحد	من	الأهايل)1(.

واأتبع	هذه	الإجراءات	اأن	اأ�سدر	اإبراهيم	با�سا	قرارًا	مبنع	اأخذ	اخلوة,	وهي	�سريبة	
كان	ياأخذها	البدو	من	الفالحني	بحجة	حمايتهم	من	هجمات	البدو	الآخرين,	والعامة	
عند	 الرعايا	 على	 فر�سوها	 قد	 العثمانيون	 كان	 اخلوة	 وهذه	 اخلاوة,	 ت�سميها	 كانت	
دخولهم	املعابر,	ثم	اأهملتها	الدولة,	فتولها	الزعماء	املحليون,	ومن	بعدهم	العربان	على	
القبائل	من	م�سدر	دخل	يدر	عليهم	 اإبراهيم	با�سا	وبذلك	حرمت	 الفالحني,	فاأبطلها	

اأمواًل	طائلة,	كما	ي�سمح	لهم	بالرعي	يف	مناطق	الفالحني)2(.

البدو,	 اتخذها	جتاه	 التي	 الإجراءات	 كان	حمقًا	مبعظم	 با�سا	 اإبراهيم	 اأن	 والواقع	
ل�سيما	يف	م�ساألة	اخلوة	هذه,	لأن	هذه	اخلوة	كانت	ال�سبب	املبا�سر	يف	ترك	الفالحني	
"ملن	نزرع,	 لقراهم,	وعدم	ميلهم	للزراعة,	وعندما	ي�ساأل	اأحدهم	ملاذا	ل	تزرع	يقول:	
نحن	نزرع	وغرينا	يقلع",	كناية	عما	كان	يقوم	به	البدو	من	نهب	واإتالف	للمزروعات.

واإذا	كان	موقف	البدو	ب�سكل	عام	معاديًا	لإبراهيم	با�سا,	فاإن	موقف	البلدات	والقرى	
مل	يكن	باأقل	عداوة	للجي�ص	امل�سري	من	البدو,	وزاد	الأمر	�سعوبة	عندما	اأعلن	اإبراهيم	
اأنه	�سياأخذ	من	بني	كل	)12(	رجاًل,	رجاًل	واحدًا	للجي�ص,	ثم	عاد	ورفع	العدد	اإىل	واحد	

)1(	انظر:	ر�ستم,	املحفوظات,	103/2,	حمفظة	)238(,	وثيقة	)129(,	ربيع	الثاين	1248هـ/1832م؛	
نعي�سه,	املرجع	يف	وثائق	تاريخية,	�ص	118.

)2(	انظر:	ر�ستم,	ب�سري	وال�سلطان,	�ص	97؛	ر�ستم,	اأ�سد,	الأ�سول	العربية	لتاريخ	�سوريا	يف	عهد	حممد	
كبار	 اأحد	 بقلم	 تاريخية,	 مذكرات	 جمهول,	 76/10؛	 بريوت,	 اللبنانية,	 اجلامعة	 من�سورات	 علي,	
احلكم	 �سامل,	 219؛	 �ص	 لبنان,	 با�سا,	 ق�سطنطني	 اخلوري	 عليها	 وعلق	 ن�سرها	 بدم�سق,	 احلكومة	

امل�سري,	�ص	123.
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اأن	هوؤلء	ال�سباب	هم	 اأي	ما	ن�سبته	10%	من	ال�سباب,	ومن	املعلوم	 من	بني	كل	ع�سرة,	
عمود	الن�ساط	الزراعي	يف	بالد	ال�سام)1(.

القرى,	 اأهل	 لي�ص	هو	من	 با�سا	ترحيل	كل	من	 اإبراهيم	 التجنيد	قرار	 ورافق	حركة	
والذين	لي�ص	لهم	فالحة)2(.	فكان	لهذه	الأ�سباب	م�سافة	اإليها	�سريبة	الفردة	)الروؤو�ص(	
على	الأهايل,	والتي	كانت	ترتاوح	ما	بني	15و	500	قر�ص	وقع	�سيئ	على	املواطنني,	مما	

دفعهم	اإىل	تقدمي	عرائ�ص	ال�سكوى	لإبطال	مر�سومها)3(.

ورغم	اأن	امل�سريني	انتقدوا	العثمانيني	يف	اإجراءات	حت�سيل	ال�سرائب	وجمعها	عن	
ماأكول	 لأن	 بالفالحني,	 الكبري	 ال�سرر	 تلحق	 كانت	 الطريقة	 هذه	 واأن	 اللتزام,	 طريق	
امللتزم	ورجاله,	وعليق	دوابهم,	وماأكول	معارفهم	الذين	ميرون	عليهم	اأثناء	ال�سفر	كان	
على	ح�ساب	الأهايل)4(.	اإل	اأن	ممار�ساتهم	مل	تختلف	كثريًا	عن	العثمانيني	كما	راأينا	من	

�سكاوى	اأهل	عجلون.

ويف	حماولة	لالإ�سالح	قام	حنا	بحري	بك	بالتجول	يف	جميع	اأنحاء	بالد	ال�سام	ودر�ص	
	فيه	وارداتها,	ومعا�ص	املوظفني,	وختم	 اأحوالها,	ونظم	لكل	منطقة	دفرتًا	خا�سًا	بها,	بنيرّ
	على	كل	 هذه	الدفاتر	بخامت	احلكمدار	واأر�سله	للمبا�سرين	مع	اإبقاء	ن�سخة	لديه,	وعنيرّ

اإيالة	كاتبًا	ماهرًا	ل�سبط	احل�سابات	وتقدميها	للخزينة)5(.

)1(	انظر:	جمهول,	مذكرات	تاريخية	عن	حملة	اإبراهيم	با�سا	يف	�سوريا,	حت	اأحمد	غ�سان,	�سبانو,	دار	
قتيبة,	دم�سق,	�ص	71,	80.

الأوىل	 بالعربية	)7(,	جمادى	 الوثيقة	 �سام,	�سورة	 وثيقة	)7(	 الأبحاث,	حمفظة	)62(,	 )2(	حمافظ	
1248هـ/1832م.

)3(	جمهول,	مذكرات	تاريخية,	�ص	67؛	ر�ستم,	املحفوظات	امللكية,	397/2.
)4(	ر�ستم,	املحفوظات	امللكية,	121/3.

)5(	امل�سدر	ال�سابق,	486/2.
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غري	اأن	هذه	الإجراءات,	ويف	جمال	التطبيق	الفعلي	مل	تغري	�سيئًا,	فقد	راأينا	كيف	اأن	
اأيام	امل�سريني	كانوا	مينعون	 امللتزمني	 اأن	 الأهايل,	كما	 يبتزون	 ال�سيوخ	املخاتري	كانوا	
بع�ص	 يف	 اأدى	 امللتزم,	مما	 من	 معاينتها	 بعد	 اإل	 البيادر	 من	 الغالل	 نقل	 من	 الأهايل	
الأحيان	اإىل	تاأخري	ح�سور	هوؤلء	امللتزمني	اإىل	وقت	اخلريف,	مما	كان	يعر�ص	بع�سها	

للتلف	والف�ساد)1(.

بني	 العالقات	 الأمن	وحت�سني	 فر�ص	 اإىل	 با�سا	 اإبراهيم	 �سيا�سة	 توؤدي	 اأن	 من	 وبدًل	
البدو-	البدو,	وبني	الفالحني	والبدو	يالحظ	اأن	�سيا�سته	اأوجدت	نزعة	عدائية	بني	قبيلتي	
وم�ساعدتهم	 امل�سريني	 جانب	 اإىل	 العدوان	 وقف	 كيف	 راأينا	 وقد	 والعدوان,	 ال�سخور	
ذياب,	 لل�سيخ	 مناف�سًا	 كان	 الذي	 ال�سبلي,	 �سليمان	 ال�سيخ	 تعهد	 بل	 بني	�سخر,	 ل�سرب	
اأمام	امل�سريني	ب�سد	بني	�سخر,	ومنعهم	من	اجتياز	البلقاء	اإىل	حوران,	وكان	بنو	�سخر	
لهم	كما	 املتالحقة	 امل�سريني	 ب�سبب	�سربات	 القريبة	من	معان	 املناطق	 اإىل	 قد	جلاأوا	
اأهلها,	 هجرها	 اأن	 بعد	 خربة	 القرى	 من	 الكثري	 اأ�سبح	 الأعمال	 هذه	 ونتيجة	 راأينا)2(.	
فقد	تقدم	ال�سيخ	عبد	العزيز	�سيخ	بني	عبيد	وفالحوها	�سنة	1255هـ/1839م	بعري�سو	

ي�سكون	فيها	اخلراب	احلا�سل	لقراهم)3(.

فوجدت	 ال�سام	 بالد	 يف	 القرى	 باأعداد	 ك�سفًا	 با�سا	 علي	 حممد	 طلب	 وقد	 هذا	
)2245(	قرية,	املعمور	فيها	)1800(	قرية,	واخلراب	)445(	معظمها	يف	بالد	ال�سام	

اجلنوبية)4(.

)1(	امل�سدر	ال�سابق,	121/3.

)2(	امل�سدر	ال�سابق,	243/4.

)3(	امل�سدر	ال�سابق,	186/4.
)4(	امل�سدر	ال�سابق,	202/3,	حمفظة	)254(,	وثيقة	)402(.	جاء	يف	التقرير	القرى	اخلربة	)237(	

قرية	وال�سحيح	ما	اأثبتناه.
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وال�سوؤال	املحري	ملاذا	اندلعت	الثورة	على	اإبراهيم	با�سا,	وثار	عليه	البدو	والفالحون	
بالد	 عليه	 ق�سوة	 اأكرثهم	 وكان	 الدروز,	 امل�سيحيون,	 امل�سلمون,	 والبلدان	 القرى	 واأهل	

عجلون	وحوران	ونابل�ص	واخلليل؟

حاول	�ساحب	ك�سف	اللثام	اأن	يجيب	عن	هذا	الت�ساوؤل,	ولو	ب�سورة	بعيدة	عن	ال�سوؤال	
املبا�سر	عندما	قال)1(:

كيف	نعلل	ن�سوب	الثورة	اأوًل	يف	نابل�ص	واخلليل	وال�سلط,	فاإن	كانت	ال�سخرة	وال�سرائب	
الفادحة	واخلدمة	الع�سكرية	وحدها	هي	الأ�سباب	التي	اأدت	اإىل	هذه	الثورات,	فلماذا	مل	
تن�سب	هذه	الثورة	يف	القد�ص	والنا�سرة	وحيفا	وطبية؟	فال�سرائب	وال�سخرة	يف	النا�سرة	

وحيفا	ويافا	نف�سها	يف	نابل�ص	وغزة.

يذكر	�ساحب	مذكرات	تاريخية)2(	اأن	اأهل	حوران	وعجلون	تزرنبوا	زيادة,	فارتبطت	
ال�سجادة	 �سيخ	 الرفاعي,	 حممود	 بزعامة	 نهب,	 �سلب,	 ت�سليح,	 الطرق,	 )انقطعت(	
�سيوخ	من	عجلون	هم:	�سالح	 ون�سب,	ومعه	ثالثة	 باأنه	�ساحب	جاه	 الرفاعية,	وو�سف	

عبد	الرحمن,	بركات	الأحمد,	واأحمد	امل�سلح.

بداأت	موؤ�سرات	الثورة	يف	عجلون	عام	1833,	غري	اأنها	اندلعت	ب�سرا�سة	عام	1837	
وا�ستمرت	حوايل	خم�سة	اأ�سهر,	قطعت	فيها	املوا�سالت,	وانت�سرت	اجلثث	يف	الطرقات,	
امل�سريني,	 �سد	 املنا�سري	 توزيع	 وكرث	 الأماكن,	 من	 وغريها	 دم�سق	 بني	 البيد	 وتوقف	
فكان	اأن	اأ�سدر	اإبراهيم	با�سا	مر�سومًا	ب�سجن	كل	من	يحمل	كتابًا	اأو	من�سورًا	ومل	يخب	
الدولة	خالل	ع�سرة	اأيام	ما	بني	5	و10	�سنوات,	ومن	يقوم	بتوزيع	الذخائر	يعدم,	وبدون	

احلاجة	اإىل	موافقة	القائد	العام	عند	التنفيذ)3(.
)1(	نوفل,	ك�سف	اللثام,	�ص	123.

)2(	جمهول,	مذكرات	تاريخية,	�ص	111.
)3(	جمهول,	فتوحات	اإبراهيم,	�ص	58.
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اأما	الكرك	فقد	اأظهرت	الع�سيان	يف	1834/8/13بعد	اأن	التجاأ	اإليها	قا�سم	الأحمد	
القلعة	 فحا�سر	 بك,	 اأحمد	 بقيادة	 حامية	 با�سا	 اإبراهيم	 فاأر�سل	 نابل�ص	 من	 وجماعته	
واأطلق	املدافع	عليها	ملدة	�ساعة,	فهدم	جانبًا	منها,	ففر	الثوار	الذين	جاءوا	من	نابل�ص	

ودخل	امل�ساة	اإىل	الكرك)1(.

ومن	الكرك	اأر�سلت	معدات	اإىل	ال�سلط	يف	15	رجب	1249هـ/1834م)2(,	وكان	قا�سم	
الأحمد	ورفاقه	من	الثوار	الذين	فروا	من	نابل�ص	قد	خرجوا	من	الكرك	يريدون	عجلون	
عب	اأريحا,	فقب�ص	عليهم	ال�سيخ	دوخي	ال�سمري	واأر�سلهم	اإىل	�سيخ	عرب	الهنادي,	ال�سيخ	

عامر,	فاأمر	ع�سكره	باإعدامهم)3(.

واأم�سك	البدو	اأي�سًا	على	�سيخ	الكرك	جملي	الفايز	واأخيه,	واأر�سال	اإىل	القد�ص	حيث	
الأ�سلحة	 ف�سلموا	 �سوريا,	 �سكان	 الرعب	على	جميع	 ا�ستوىل	 وباإعدامهما	 اأعدما	هناك,	

دون	تردد	اإل	الن�سريية)4(.

وجاء	يف	ر�سالة	لإبراهيم	با�سا	اإىل	والده,	اأنه	األقى	القب�ص	على	�سيخ	الكرك,	وثالثة	
من	�سيوخ	عجلون	واأعدموا)5(.

واأمام	املوقف	الدويل	املناه�ص	مل�سروع	حممد	علي	با�سا	يف	ذلك	الوقت,	�سدر	القرار	
اإبراهيم	با�سا	عن	�سوريا	يف	ذي	القعدة	1256هـ/	كانون	الأول	1841م,	وطلب	 برحيل	

منه	اأن	ي�سلك	طريق	ال�سلط-	اأريحا.

)1(	املحفوظات	امللكية,	360/2,	447.
)2(	امل�سدر	ال�سابق,	355/2.

)3(	ر�ستم,	ب�سري	وال�سلطان,	�ص	125.
)4(	كتافاكو,	فتوحات	اإبراهيم,	�ص	49.

)5(	ر�ستم,	املحفوظات,	245/4.
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�سموا	 ما	 اأغار	 البالد,	فقد	 الفو�سى	يف	 ال�سام	دبت	 امل�سريني	من	بالد	 بعد	خروج	
عليها,	 ال�سيطرة	 من	 متكنوا	 اأهلها	 مع	 عنيف	 قتال	 وبعد	 ال�سلط,	 على	 الثوار	 اأنف�سهم	
كذلك	اأغاروا	على	عجلون,	ورغم	القوة	امل�سرية	التي	متركزت	يف	اإربد,	وهي	يف	طريقها	
اإىل	الن�سحاب,	اإل	اأن	الثوار	متكنوا	من	نهب	�سونتها	)مركز	تخزين	احلبوب(,	وا�ستولوا	

على	دفاترها	وم�ستنداتها)1(.

ومن	الناحية	العامة	فقد	هزت	حركة	حممد	علي	با�سا	الأ�سا�ص	الإداري	والقت�سادي	
والجتماعي	الذي	�سارت	عليه	الدولة	العثمانية	عب	تاريخها	يف	املنطقة,	وفتحت	اأمامها	

ال�سبيل	لإجراء	اإ�سالحات	�ساملة	يف	خمتلف	مناحي	احلياة.

اإىل	 ر�سالة	 ال�سام	 وايل	 اأر�سل	 اأن	 فكان	 الإداري,	 الإ�سالح	 نحو	 الدولة	 اجتهت	 لقد	
ق�ساء	 وحماية	 ب�سيانة	 تتعلق	 1849م	 9	متوز	 1262هـ/	 �سعبان	 	5 الأعظم	يف	 ال�سدر	

عجلون)2(.

اأ�سقياء	 على	 الق�ساء	 وحوران,	 عجلون	 منطقتي	 اإدارة	 مراجعة	 من	 الغاية	 وكانت	
العربان	وتاأمني	و�سائل	الراحة	لالأهايل	ل�سيما	ما	كانت	تقوم	به	عربان	ال�سرحان	وبني	

كالب)3(.

وبناء	 بعجلون,	 علعال	 قرية	 يف	 جديد	 ق�ساء	 باإحداث	 اقرتاحًا	 الر�سالة	 وت�سمنت	
مع�سكر	يت�سع	حلوايل	600-	700	جندي,	وذلك	ملواجهة	العربان	الذين	ياأتون	يف	موا�سم	

احل�ساد	فياأكلون	الزروع	والكروم.

)1(	امل�سدر	ال�سابق,	196/4.
الأردن,	من�سورات	 بتاريخ	 املتعلقة	 العثمانية	 الوثائق	 اإجني	وغوامنة,	هنادي,	بع�ص	 اأكاريل,	 انظر:	 	)2(

اجلامعة	الأردنية	)1989(,	�ص	4.
A. MKT. MVL 2/48	العثماين	الأر�سيف	4؛	�ص	ال�سابق,	امل�سدر	3((
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والأموال	 والأبنية	 الإن�ساءات	 وجود	 عدم	 بحجة	 لذلك	 ت�ستجب	 مل	 الدولة	 اأن	 غري	
ف�سل	 اإىل	 امل�سروع	 تاأجيل	 فتم	 اقرتب,	 قد	 ال�ستاء	 ف�سل	 واأن	 امل�سروع,	 لهذا	 الالزمة	

الربيع)1(.	ولكن	اأي	ربيع؟!

ا�ستمر	الو�سع	الإداري	يف	عجلون	حتت	م�سمى	ق�ساء	حتى	عام	1847,	ويف	عام	1848	
اأ�سبحت	عجلون	لواء	تابعًا	لولية	ال�سام)2(.	وا�ستمر	هذا	الو�سع	حتى	عام	1850,	وبعدها	
األوية	 اأحد	 اأن	عجلون	كانت	 اإربد	وعجلون,	لكن	واقع	احلال	 حملت	الوثائق	ا�سم	ق�ساء	

ال�سام	عام	1853	)3(.

الت�سكيالت	 اأ�سبحت	 1263هـ/1847م	 عام	 العثمانية,	 ال�سالنامات	 �سدور	 وبعد	
الإدارية	اأكرث	و�سوحًا	بذكر	الولية,	واألويتها,	واللواء	باأق�سيته	ونواحيها,	واأ�سماء	القرى,	
واجلهاز	الإداري	وال�سحي	والتعليمي	والطرق	وامل�سافات	اإىل	غري	ذلك	من	�سوؤون	الدولة	

العامة.

يف	 والكرك	 ال�سلط	 ملناطق	 ذكر	 يرد	 مل	 و1855	 	1850 بني	 الواقعة	 الفرتة	 وخالل	
التق�سيمات	الإدارية,	اأما	يف	عام	1855	فقد	تكونت	ولية	ال�سام	من	خم�سة	األوية,	منها	
لواء	عجلون,	وهذا	اللواء	يتكون	من	اأق�سية	عجلون	وتوابعه	اإربد,	بلقه	)البلقاء(	والكرك.	

وا�ستمر	هذا	الو�سع	دون	تغيري	حتى	عام	1862	)4(.

ويف	عام	1865	جمعت	الدولة	لواء	عجلون	مع	لواء	حوران	وبقيت	اأق�سية	اإربد	والبلقاء	
والكرك	تتبع	عجلون)5(.

)1(	اأكاريل	وغوامنة,	�ص	4-	5.
A. MKT. NZD 31/43, A. MKT 18/78  العثماين	الأر�سيف	2((

i. MVL 293/11834	ال�سابق	امل�سدر	3((
110؛	 	,69 �ص	 1273هـ/1851م,	 140؛	 	,70 �ص	 1272هـ/1850م,	 العلية	 الدولة	 �سالنامة	 انظر:	 	)4(

1274هـ/1852م,	�ص	77,	110؛	1278هـ/1861م,	�ص	80,	159.
)5(	�سالنامة	الدولة	العلية	1279هـ/1865م,	�ص	76,	190.
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بني	 ناحية	 وي�سم	 نابل�ص,	 ومركزه	 البلقاء	 لواء	 الدولة	 ا�ستحدثت	 	1869 عام	 ويف	
�سعب,	وق�ساء	الكرك	مع	ناحية	الطفيلة,	وق�ساء	ال�سلط	مع	ناحية	الغور)1(.

وهكذا	يالحظ	اأن	منطقة	الأردن	احلالية	كانت	موزعة	بني	ثالثة	األوية,	فق�ساء	اإربد	
وعجلون	�سمن	لواء	حوران,	وال�سلط	والكرك	والطفيلة	�سمن	لواء	البلقاء	ومركزه	نابل�ص,	

والعقبة	ومعان	�سمن	لواء	احلجاز.

اإىل	 ال�سام	 الوليات	عام	1864,	وق�سمت	بالد	 العثمانية	قانون	 الدولة	 اأ�سدرت	 لقد	
بريوت,	 ولية	 هي	 جديدة	 ولية	 ا�ستحدثت	 	1887 عام	 ويف	 وحلب.	 ال�سام	 هما	 وليتني	

وكانت	منطقة	البلقاء	تتبع	لها	�سمن	لواء	البلقاء,	ومركزه	نابل�ص.

بعد	الت�سكيالت	الإدارية	اجلديدة	اأخذت	الدولة	حتكم	قب�ستها	على	املناطق	اجلنوبية	
ال�سلط	عام	1867,	وو�سعت	فيها	طابورًا	من	 اأن	�سيطرت	على	 ال�سام,	فكان	 من	بالد	
يف	 الفرق	 وبعدها,	 	1867 عام	 قبل	 ال�سلط	 زاروا	 الذين	 الرحالة	 لحظ	 وقد	 الع�سكر,	
اأحوال	الأمن,	ومن	هوؤلء	تري�سرتام	الذي	زار	املنطقة	عام	1865	وعام	1872	ولحظ	
الفرق	بني	الزيارتني	وقال:	كان	يف	�سرقي	الأردن	قبل	عام	1865	ع�سابات	تتاألف	من	
)40(	�سخ�سًا	يق�سمون	اأنف�سهم	جماعات,	وكل	جماعة	متخ�س�سة	ب�سرقة	اأ�سياء	معينة,	
فمنهم	ل�سرقة	اخليل,	واآخرون	للموا�سي,	وق�سم	ثالث	ل�سرقة	القوافل	التجارية,	ومن	هنا	
مل	تكن	الأرواح	واملمتلكات	ماأمونة,	على	اأن	الو�سع	قد	اختلف	بعد	اأن	ب�سطت	الدولة	يدها	
على	املنطقة	عام	1867	مما	اأعطى	فر�سة	للفالحني	باأن	يتنف�سوا	ال�سعداء,	فازدهرت	

التجارة	واأ�سبحت	املنطقة	ماأمونة.	

وو�سعت	حامية	 الكرك	 ال�سيطرة	على	 العثمانية	من	 الدولة	 ويف	عام	1873	متكنت	
بها)2(.	ورغم	�سيطرة	الدولة	على	مناطق	ال�سلط	والكرك	اإل	اأنها	بقيت	عاجزة	عن	كبح	

)1(	�سالنامة	الدولة	العلية	1283هـ/1869م,	�ص	77,	186.
)2(	تري�سرتام	هـ.ب,	رحالت	يف	�سرق	الأردن,	ترجمة	اأحمد	عويدي	العبادي,	عمان	)1987(,	156/26.
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جماح	القبائل,	فعندما	اندلعت	الع�سبية	القبلية	بني	القي�سية	واليمانية	يف	جبل	نابل�ص	
عام	1858	�ساركت	قبيلتان	اأردنيتان	فيها	وهما	بنو	�سخر	والعدوان	وال�سقر,	وقد	قتل	يف	
هذه	احلركة	زعيم	لبني	ال�سقر	يدعى	رباح	حيث	كان	هوؤلء	جندة	حلزب	اآل	طوقان	يف	
نابل�ص,	ومعهم	العدوان	وبني	�سخر	جندة	حلزب	اآل	عبد	الهادي	)القي�سي(	)1(.	كما	اأن	
ال�سخور	واحلويطات	تقا�سموا	ال�سيطرة	على	مناطق	معان,	فقد	كانت	معان	احلجازية	

حتت	نفوذ	احلويطات	ومعان	ال�سامية	حتت	نفوذ	بني	�سخر.

اأوليفانت	بتقدمي	اقرتاح	قدمه	 وخالل	هذه	الفرتة	امل�سطربة,	قام	الرحالة	لورن�ص	
عن	 بعيدة	 لأنها	 اليهودي,	 لال�ستيطان	 مركزًا	 عجلون	 ق�ساء	 بجعل	 العثمانية	 للدولة	
هيمنة	العربان,	واأهلها	يطيعون	القوانني,	غري	اأن	امل�سكلة	-ح�سب	راأيه-	تكمن	يف	كون	
الأر�ص	مملوكة,	فاقرتح	حلل	هذه	الق�سية	باإن�ساء	�سركة	لالأرا�سي,	تاأخذ	على	عاتقها	
�سراء	الأرا�سي	من	اأ�سحابها)2(,	وهو	الأ�سلوب	نف�سه	الذي	اتخذته	ال�سهيونية	يف	�سراء	

الأرا�سي	من	اأ�سحابها	الفل�سطينيني	فيما	بعد.

وحتى	ي�سمن	اإخراج	القرتاح	اإىل	حيز	التنفيذ,	اقرتح	منطقة	البلقاء	مركزًا	بدياًل	
لال�ستيطان	اليهودي,	كونها	قليلة	الكثافة	ال�سكانية,	واإذا	ما	مت	تنفيذ	امل�سروع	بها	فاإن	
بتوطينهم,	 املحليني	 لل�سكان	 الفوائد	 وجلب	 الزراعية	 امل�ساريع	 باإنعا�ص	 �ستقوم	 الإدارة	
قليلة	 بفوائد	 القرو�ص	 وتقدمي	 واتباع	منط	زراعي	جديد,	 لهم,	 الأموال	 روؤو�ص	 وتقدمي	
للمزارعني,	واإن�ساء	اخلطوط	احلديدية,	واإذا	ما	مت	ذلك	ومب�ساركة	ذكاء	اليهود	التجاري	
وال�سناعي	وثرواتهم,	كل	ذلك	�سيقدم	طاقة	جديدة	ونب�سًا	جديدًا	حلركة	ال�ستيطان	

هذه)3(,	على	حد	زعمه.

)1(	املحررات	ال�سيا�سية,	314/1.
)2(	اأوليفانت,	اأر�ص	جلعاد,	�ص	290.
)3(	امل�سدر	ال�سابق,	�ص	272-	274.
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ومن	املوؤكد	اأن	هذا	التقرير	قد	و�سل	اإىل	الدولة	العثمانية,	ول	ندري	مدى	الرتباط	
بني	مثل	هذه	الدعوات	ال�ستيطانية	التي	بداأ	هوؤلء	الرحالة	يقدمونها	للدولة	العثمانية,	
وبني	اخلطوات	التي	قامت	بها	الدولة	�سواء	يف	حماولة	توطني	البدو.	والأهم	من	ذلك	
من	 عديدة	 اأماكن	 يف	 واإ�سكانهم	 وغريها	 القفقا�ص	 من	 القادمني	 املهاجرين	 توطني	
البلقاء,	يف	الزرقاء	وعمان	ووادي	ال�سري	وناعور	والر�سيفة	وجر�ص	و�سويلح,	وهي	مناطق	
قليلة	ال�سكان	اإن	مل	تكن	خالية,	من	اأجل	مواجهة	الدعاءات	التي	اأخذ	الرحالة	الغربيون	

برتويجها	لدى	م�سوؤويل	الدولة	العثمانية,	ويف	اأوروبا.

ولت�سجيع	ال�ستقرار,	وتنمية	الزراعة,	قامت	الدولة	باإن�ساء	امل�سرف	الزراعي	لتقدمي	
القرو�ص	للفالحني	بفائدة	ل	تتجاوز	6%,	مع	اإدخال	اآلت	زراعية	وطرق	زراعية	جديدة.

ا�ستمرت	حركات	العربان	طيلة	الن�سف	الثاين	من	القرن	التا�سع	ع�سر	بالع�سيان,	
ومن	ذلك	ما	قام	به	بنو	حميدة	عندما	رف�سوا	دفع	ويركو	الأغنام,	ومل	يقوموا	بدفعها	
ال�سام,	ومل	يطلق	 اإىل	 واأخذ	كبار	م�سايخهم	 ال�سالح,	 الدولة	عليهم	 اأن	جردت	 بعد	 اإل	

�سراحهم	اإل	بعد	اأن	اأعلنوا	الطاعة	والتعهد	بدفع	املطلوب	منهم)1(.

اإليها	الأ�سقياء	والل�سو�ص	من	عرب	 وكانت	منطقة	الأغوار	اأحد	الأوكار	التي	التجاأ	
البالونة,	ومل	يكتفوا	بذلك	بل	هاجموا	عجلون	�سنة	1890	يف	حماولة	ثاأرية	ملا	قام	به	اأهل	
عجلون	من	اإخراجهم	من	مناطقهم,	فنزحوا	اإىل	نواحي	بني	حميدة		يف	جنوب	البلقاء,	
القرى	 ل�سيما	 موا�سيهم	 و�سرقة	 عجلون	 مناطق	 على	 الغارات	 ب�سن	 قاموا	 هناك	 ومن	

اجلنوبية	من	ق�ساء	عجلون)2(.

)1(	جريدة	الب�سري,	ع	983,	21	ت�سرين	الأول	1889,	�ص	3.
)2(	امل�سدر	ال�سابق,	ع	1031,	اأيلول	1890,	�ص	3.
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واأمام	عجز	الدولة	يف	كثري	من	الأحيان	عن	كبح	جماح	القبائل,	كانت	تلجاأ	اإىل	�سيوخ	
اأجل	م�ساعدتها	يف	فر�ص	الأمن,	وهذا	ما	ا�سطر	قائمقام	عجلون	ح�سني	 القبائل	من	
زاده	عزتلو	مو�سى	كاظم	)مو�سى	كاظم	احل�سيني(	اإىل	ا�ستدعاء	�سيوخ	القبائل	ومنهم	
علي	ذياب	�سيخ	العدوان	لكي	يتعهدوا	باملحافظة	على	القوافل	التجارية	التي	ت�سري	بني	

دم�سق	واأنحائها)1(.

ويف	اأواخر	القرن	التا�سع	ع�سر	كان	ال�سراع	على	اأ�سده	بني	ال�سخور	والرولة,	ووقف	
بنو	�سخر	�سدًا	منيعًا	اأمام	قبيلة	عنزة.	وكانت	مناطق	الكرك	خارج	ح�ساب	التطور	اإىل	

اأن	ت�سكل	لواء	معان	اأوًل	ثم	نقل	اإىل	الكرك	عام	1894.

يف	عام	1310-1311هـ/1892-1893	)2(	ت�سكل	لواء	معان	من	ق�ساءين	هما	ق�ساء	
لواء	 يتبع	 كان	 فقد	 اجليزة	 ناحية	 وتتبعه	 ال�سلط	 ق�ساء	 اأما	 الطفيلة,	 وق�ساء	 الكرك,	

حوران,	بالإ�سافة	اإىل	ق�ساء	عجلون	الذي	كانت	تتبعه	ناحيتا	كفرجنة	وجر�ص.

ويف	ال�سنة	التالية	ف�سلت	ال�سلط	عن	لواء	حوران	واأحلقت	بلواء	معان,	فاأ�سبح	اللواء	
يتكون	من	ثالثة	اأق�سية	هي	ال�سلط	والطفيلة	والكرك.

الكرك	ونقل	قائمقام	 لواء	 الكرك	و�سمي	 اإىل	 لواء	معان	 ويف	عام	1894	نقل	مركز	
الكرك	حممد	علي	اأفندي	قائمقام	اإىل	معان.	ومت�سرف	معان	اإىل	الكرك	وذلك	لعدم	

توفر	الأبنية	لإ�سغالها	للجهاز	الإداري	يف	معان.

وبقي	اللواء	يتكون	من	ثالثة	اأق�سية	كال�سابق,	ال�سلط,	الطفيلة,	معان	وا�ستمرت	هذه	
الت�سكيالت	مع	اإحداث	نواٍح	جديدة	اأو	اإلغاء	بع�سها	حتى	نهاية	احلرب	العاملية	الثانية.	

)1(	امل�سدر	ال�سابق,	ع	1144,	اأيلول	1894,	�ص	2.
)2(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1310-1311هـ/1892-1893م,	�ص	226,	234,	240.



40

وكان	عدد	القرى	املربوطة	مبركز	لواء	الكرك	)26(	قرية	وناحينت	هما	ذيبان	والعراق	
)قرب	 ثمد	 نواٍح:	 وثالث	 قرى	 	)9( ال�سلط	 بق�ساء	 املربوطة	 القرى	 وعدد	 الكرك,	 يف	
وتبوك.	 ال�سوبك	 مو�سى,	 وادي	 هي	 نواٍح	 	)3( معان	 وبق�ساء	 وعمان.	 اجليزة	 مادبا(,	
وبذلك	يكون	عدد	القرى	يف	لواء	الكرك	)35(	قرية	وعدد	الأق�سية	)3(	وعدد	النواحي	

.)8(

اأما	العقبة	فقد	كانت	قبل	عام	1887	قرية	تتبع	م�سر,	ثم	�سمت	بعد	ذلك	اإىل	ولية	
احلجاز,	فكانت	ق�ساء	يف	لواء	املدينة	اعتبارًا	من	1306هـ/1888م,	وا�ستمر	هذا	الو�سع	

حتى	عام	1317هـ	-1899م	ثم	اإىل	عام	1908	ناحية	ولي�ست	ق�ساء)1(.

ويف	�سنة	1328هـ/1910م	اأعيد	ت�سكيلها	ق�ساء,	ويف	ال�سنة	التالية	اأعيدت	ناحية,	ويف	
�سنة	1330هـ/1911م	ا�ستقرت	ق�ساء	حتى	عام	1917م	)2(.

نهاية	 حتى	 	1888 عام	 منذ	 احلجاز	 تبعت	 باأنها	 ال�سالنامات	 يف	 ذكرها	 ورغم	
عام	 بال�سلط	 ال�سرعية	 املحكمة	 �سجل	 يف	 وردت	 معلومة	 اأن	 اإل	 الأوىل	 العاملية	 احلرب	
1327هـ/1908م	اأن	العقبة	تابعة	لق�ساء	معان)3(,	ومل	يف�سل	ال�سجل	اإن	كانت	ناحية	اأم	
قرية,	وباملقابل	اأورد	�سجل	حمكمة	معان	ال�سرعية	�سنة	1326هـ/1907م	اأن	العقبة	تتبع	

احلجاز)4(.

)1(	انظر	�سالنامة	الدولة	العلية	1317هـ/1899م,	�ص	376؛	1319هـ/1901م,	�ص	472؛	1324هـ/1906م,	
�ص	690,	693؛	�سالنامة	ولية	احلجاز	1306هـ/1888م,	�ص	135؛	1326هـ/1809م,	�ص	692.

)2(	انظر	�سالنامة	الدولة	العلية	1328هـ/1910م,	�ص	621؛	1330هـ/1911م,	�ص	636؛	1336هـ/1918م,	
�ص	598؛	�سالنامة	ولية	احلجاز	1333-1334هـ/1916م,	�ص598؛	�سجل	حمكمة	معان	ال�سرعية	رقم	

)2(,	حجة	)83(,	�ص	109؟
)3(	انظر:	�سجل	حمكمة	ال�سلط	ال�سرعية	)1326-	1328هـ/1907-	1909م(,	حجة	)76(,	25	�سعبان	

1327هـ/	1908م.
)4(	�سجل	حمكمة	معان	ال�سرعية	رقم	)2(,	حجة	)83(,	�ص	109.
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مما	تقدم	ميكن	القول	اإن	الو�سع	الإداري	يف	الأردن	احلايل	كان	على	ال�سكل	التايل:

1-	يف	عام	1855	جميع	مناطق	الأردن	با�ستثناء	العقبة	كانت	تتبع	لواء	عجلون.

2-	يف	عام	1868	توزعت	مناطق	الأردن	على	لواءين	هما:

-	لواء	اإربد-	عجلون	وكان	م�سمومًا	اإىل	لواء	حوران.

-	لواء	البلقاء	ومركزه	نابل�ص	وي�سم	ال�سلط	ومناطق	الكرك.

3-	يف	عام	1892-	1894	تكون	لواء	معان	ثم	لواء	الكرك	و�سم	ال�سلط	والكرك	ومعان	
والطفيلة.

كانت	 ذنيبة	 جابر,	 �سما,	 الطرة,	 ال�سجرة,	 عمراوة,	 وقراها	 الرمثا	 منطقة	 	-4
درعا	 اإىل	 حوران	 مركز	 نقل	 وعندما	 حوران,	 لواء	 �سمن	 اأزرع)1(	 اإىل	 م�سمومة	

اأ�سبحت	الرمثا	وقراها	�سمن	اللواء	مبا�سرة,	وا�ستحدث	فيها	مركز	ناحية.

والواقع	اأن	الدولة	العثمانية	ومنذ	فرتة	لي�ست	بالق�سرية	كانت	تفكر	يف	اإيجاد	حلول	
ملنطقة	جنوب	الأردن,	واإحالل	الأمن	فيها	لعاملني	هما:

الأخرى	 ال�سام	 ومناطق	 وفل�سطني	 م�سر	 مع	 املوا�سالت	 عقدة	 ت�سكل	 الأردن	 اأن	 	-
الأردنية	من	 بالأرا�سي	 يبداأ	من	دم�سق	مير	 الذي	 التجاري	 فالطريق	 واحلجاز,	

ال�سمال	ومن	اجلنوب.

)1(	اأبو	فخر,	تاريخ	لواء	حوران,	�ص	198؛	�سالنامة	ولية	�سوريا	1318هـ/1900م,	�ص	405-	206.
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-	اأن	الأردن	معب	احلجاج,	وقد	اأولت	الدولة	العثمانية	هذا	الطريق	الهتمام	الأكب	
طول	 على	 فيها	 احلاميات	 وو�سع	 القالع	 باإقامة	 وذلك	 عليه	 البدو	 تعديات	 ملنع	
الطريقان,	 يلتقي	 اأن	 بعد	 ل�سيما	 امل�سري,	 احلج	 وطريق	 ال�سامي	 احلج	 طريق	

والتفكري	مبد	�سكة	حديد	تنتهي	يف	احلجاز.

-	لو�سع	حد	لتهريب	الأ�سلحة	من	م�سر.

ومن	هنا	يالحظ	اأن	هذه	املنطقة	كانت	ت�سكل	بوؤرة	ا�سطراب	و�سراع	بني	القبائل,	
فاأ�سبحت	 الوهابية,	 احلركة	 وا�ستداد	 م�سر	 على	 الجنليز	 �سيطرة	 ظروف	 وجاءت	

احلاجة	ما�سة	اإىل	اإيجاد	مركز	اإداري	متقدم,	وعلى	الأقل	اأن	يكون	لواء.

اإىل	خلو	جنوب	 �سنة	1307هـ/1890م	 ال�سام	 زار	 الذي	 اأوغلي	 �سويله	مز	 اأ�سار	 وقد	
الأردن	من	جهاز	اإداري	يف	املنطقة	حيث	قال:	ل	توجد	اأية	ناحية	يف	املنطقة	املمتدة	من	
البحر	امليت	اإىل	جبال	الكرك,	والدولة	تدعي	اأنهم	ع�ساة	ول	يقبلون	املوظفني,	اإل	اأن	
ال�سيوخ	الذين	التقيت	بهم	قالوا:	معاذ	اهلل,	مل	نتمرد	على	الدولة,	متى	اأر�سلت	الدولة	
فاإنهم	بطبيعة	 اأماكن	 املوظفون	واجلنود	يف	عدة	 واإذا	حل	 نتقبلهم,	 موظفني	ونحن	مل	
راحتنا	 اإىل	 يوؤدي	 الذي	 الأمر	 املحلي,	 النظام	 على	 املحافظة	 اإىل	 �سي�سطرون	 احلال	

فنن�سرف	اإىل	اأعمالنا,	و�سندفع	بكل	امتنان	ر�سوم	الأغنام	والأع�سار)1(.

واقرتح	ا�ستحداث	مت�سرفية	يف	معان	وو�سع	لواء	م�ساة	فيها	وفوج	نقلية	)خيالة(	وفوج	
فر�سان	الهجني,	وبطاريتي	مدفعية,	وا�ستحداث	قائمقامية	يف	جبال	الكرك	)الطفيلة(	
ومرابطة	الع�ساكر	ال�سلطانية	فيها	وذلك	لوعورة	هذه	اجلبال	وات�ساف	اأهلها	باجلراأة	
وال�سجاعة,	والبدو	الذين	يقيمون	يف	هذه	اجلبال	يتفوقون	على	الع�سائر	الأخرى,	ولهذا	
ل	بد	من	اإدخال	هذه	اجلبال	حتت	ال�سيطرة	الفعلية	وذلك	قبل	تاأمني	النظام	يف	معان)2(.

)1(	�سويله,	الرحلة	اإىل	بالد	ال�سام,	�ص	151.
)2(	امل�سدر	ال�سابق,	�ص	158.
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ويبدو	اأن	وايل	�سوريا	عثمان	نوري	با�سا	اإما	اأنه	قد	عرف	بالتقرير	الذي	قدمه	�سويله,	
بتاريخ	 للحكومة	 مذكرة	 قدم	 وليته,	 يف	 الإدارية	 الأو�ساع	 حول	 مالحظاته	 نتيجة	 اأو	
املنطقة	 هذه	 لأهمية	 والطفيلة	 الكرك	 يف	 مت�سرفية	 ا�ستحداث	 يقرتح	 	1892/5/18
ال�سرتاتيجية,	ووقوعها	على	طريق	احلج.	ومن	ناحية	اأخرى	فاإن	املنطقة	اأ�سبحت	مركزًا	
املنطقة	ل�سيما	من	 ي�سكل	خطرًا	كبريًا	على	 واملعدات	من	م�سر,	مما	 ال�سالح	 لتوريد	
قبل	البدو,	ومن	هنا	طالب	بالإ�سراع	يف	تاأمني	�سلطة	الدولة	على	هذه	املناطق	وتاأ�سي�ص	

مت�سرفية)1(.

مت�سرفية	 ثم	 معان,	 مت�سرفية	 تاأ�سي�ص	 ومت	 بالنجاح,	 املرا�سالت	 هذه	 تكللت	 وقد	
الكرك.

وجند	مرة	اأخرى	اأن	قائمقام	معان	تقدم	بطلب	لنقل	مركز	ق�ساء	معان	من	معان	اإىل	
خربة	اأذرح	يف	جبال	ال�سراه	لوفرة	املياه	وخ�سوبة	الأر�ص,	بينما	اأر�ص	معان	رملية	قاحلة	
ل	ينبت	فيها	�سيء,	كما	طلب	من	احلكومة	ال�سعي	احلثيث	لإ�سكان	البدو	وحت�سريهم	
بالإ�سافة	اإىل	اإ�سكان	املهاجرين	)اجلراك�سة(	لزراعة	الأرا�سي	حتى	يتعلم	البدو	منهم	

بعد	حمايتهم	من	غارات	البدو)2(.

من	 بدًل	 عجلون	 يف	 ق�ساءين	 �ست�سكل	 الدولة	 اأن	 اإ�ساعات	 �سرت	 اأي�سًا	 وباملقابل	
اجلنوب	 يف	 والثاين	 اإربد	 ق�ساء	 وي�سمى	 اإربد	 ومركزه	 ال�سمال	 يف	 واحد	 واحد,	 ق�ساء	
الغربي	وي�سمى	ق�ساء	عجلون,	وكرث	تقدمي	ال�ستدعاءات	من	قبل	مناطق	عجلون	لتكون	
قراهم	مركزًا	للق�ساء,	فق�سم	طالب	اأن	تكون	جر�ص	وال�سريدة	طالبوا	اأن	تكون	الكورة,	

(1)  Akarli, Engin, Establishment of the Ma’an, University of Jordan, Vol. XIII, No. 

1 (1986), p. 29

؛ �سويله,	الرحلة	اإىل	بالد	ال�سام,	�ص	48-	49.
)2(	املقتب�ص,	ع	453	)1910(,	�ص	2.
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والفريحات	عجلون,	وع�سائر	�سوف	عندهم.	وجرى	التفكري	اأي�سًا	باإحداث	ناحية	يف	منطقة	
الزرقاء	واأخرى	يف	احل�سن	واإلغاء	ناحية	كفرجنة)1(,	اإل	اأن	ذلك	كان	جمرد	اأماين.

على	 ثم	 ال�سلط	 مناطق	 على	 مبا�سر	 ب�سكل	 العثمانية	 الدولة	 �سيطرة	 فرتة	 وخالل	
مناطق	جنوب	الأردن	�سارت	الأمور	ب�سكل	طبيعي	من	الناحية	الأمنية	رغم	ما	كان	يعكر	
�سفوها	بع�ص	النزاعات	التي	كانت	حتدث	بني	البدو	بع�سهم	بع�سًا	وبني	الفالحني	والبدو	
من	جهة	اأخرى.	على	عك�ص	ما	كان	يحدث	يف	جبل	حوران	من	تعديات	قبلية	وقطاع	طرق	
ول�سو�ص	حتى	اأ�سبح	هذا	اجلبل	ملجاأ	لكل	هارب	اأو	مطلوب	من	الدولة	حتى	اأن	مندوب	
�سيا�سة	 يف	 والأخطاء	 املثالب	 بني	 الع�سلي,	 �سكري	 املبعوثان,	 جمل�ص	 يف	 �سوريا	 ولية	
الدولة	يف	مناطق	حوران	والكرك	من	حيث	الف�ساد	الإداري	وت�ساعد	ال�سرائب,	وفر�ص	
التجنيد,	ونزع	ال�سالح	مع	عدم	الهتمام	بالأو�ساع	الأمنية	املرتدية	وانعكا�ص	ذلك	على	

الفالحني)2(.

واأدى	اإ�سدار	الدولة	اأوامر	لتعداد	ال�سكان	منذ	عام	1905	اإىل	اإثارة	القلق	وال�سكوك	
بني	املواطنني,	لعتقاد	النا�ص	اأن	ذلك	ل	يعدو	حتقيق	اأمرين	ل	ثالث	لهما,	وهما	التجنيد	
الإلزامي,	ورفع	ال�سرائب.	وما	اإن	جاءت	�سنة	1910	اإل	واأ�سبحت	هذه	الأفكار	خمتمرة	
العثمانية	 الدولة	 فاأر�سلت	 الثورة	يف	جبل	حوران.	 اندلعت	 هنا	 ومن	 النا�ص.	 اأذهان	 يف	
جي�سًا	بقيادة	�سامي	با�سا	يف	21	رم�سان	1328هـ/	25	اأيلول	1910م	من	اأجل	الق�ساء	
على	هذه	احلركة,	وفور	و�سوله	اإىل	منطقة	ال�سويداء	�سكل	جمل�سًا	عرفيًا	بعد	اأن	اأعلن	

الأحكام	العرفية	مكونًا	من)3(:

(1) () Akarli, Engin, Some Documents in Jordan (1909- 1910), University of Jordan 

(1989), p. 40

عجلون(	 القنيطرة-	 درعا-	 )ال�سويداء-	 الجتماعي	 حوران	 لواء	 تاريخ	 فندي,	 فخر,	 اأبو	 انظر:	 	)2(
)1840-1918(,	دم�سق	)1999(,	�ص	285-	286.

)3(	املرجع	ال�سابق,	�ص	30؛	الأهرام,	ع	9900,	1910/10/7.
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رئي�سًا 	 	 1-	توفيق	با�سا/	اأمري	لواء	

ع�سوًا 2-	حميي	الدين	بك	بكبا�سي	من	الفر�سان	

ع�سوًا 	 	 3-	فائز	بيك	قول	اآغا�سي	

ع�سوًا 	 4-	م�سطفى	اأفندي	قول	اآغا�سي	

ع�سوًا 	 	 5-	ناظم	اأفندي	يوزبا�سي	

ع�سوًا 	 	 6-	لطفي	اأفندي	مالزم	

ع�سوًا 	 	 7-	م�سطفى	اأفندي	مالزم	

ورئي�ص	اأركان	حربه	�سالح	الدين.	ومتكن	�سامي	با�سا	من	اإخماد	هذه	احلركة,	وما	
ت�سجيل	 رف�ست	 التي	 احلمايدة	 قبيلة	 من	 بداأت	 جديدة	 حركة	 اندلعت	 حتى	 انتهى	 اأن	
النفو�ص,	ومل	تكتف	بذلك	بل	بداأت	باإطالق	النار	على	جلنة	النفو�ص	والع�سكر	املرافقني	

لها	وقتل	بع�سهم.

ثم	امتدت	بعد	ذلك	اإىل	الكرك,	واأخذ	النا�ص	يطلقون	النار	على	اأركان	الدولة	وعلى		
اأفراد	جلان	النفو�ص	املوزعني	على	قراها,	مما	اأدى	اإىل	قتل	بع�سهم,	وا�ستجارة	البع�ص	
الآخر	عند	بع�ص	اأهايل	الكرك,	وبداأت	اأجهزة	الدولة	يف	الكرك	تتهم	بع�سها	بع�سًا	عن	

امل�سبب	يف	هذه	احلركة	التي	�سارع	فيها	الأهايل	اإىل	اإحراق	جميع	وثائق	الدولة.

امل�سبب	 اأنه	 خا�ص	 ب�سكل	 املجايل	 قدر	 واتهام	 اندلعها	 اإىل	 اأدت	 التي	 الأ�ساب	 اأما	
تاأثري	 يقعون	حتت	 النا�ص	يف	كل	زمان	ومكان	 اأن	 اإىل	 يعود	 فاإن	ذلك	 يف	هذه	احلركة,	
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الدهماء,	وبالتايل	ينزلقون	يف	الوقوف	اإىل	جانب	املحاربني	للدولة,	�سواء	كان	عملهم	
م�سروعًا	اأو	غري	م�سروع.

احلركات	 هذه	 مثل	 اندلع	 قبيل	 العثمانية	 الدولة	 اأ�سدرت	 فقد	 اأخرى	 ناحية	 ومن	
ول�سيخ	 حميدة,	 بني	 م�سايخ	 ل�سيخ	 مقررة	 كانت	 التي	 الرواتب	 مبوجبها	 األغت	 قرارات	

املجايل,	فا�ستغال	هذا	املوقف	واأعلنا	الع�سيان	حتت	حجة	رف�ص	ت�سجيل	النفو�ص.

وهناك	اإ�سارة	جاء	فيها	اأن	الت�سجيل	�سار	ب�سورة	هادئة,	بل	اإن	اأهايل	الكرك	طالبوا	
باإعفائهم	من	ر�سوم	الت�سجيل	نظرًا	لفقر	حالهم,	وجاء	ذلك	يف	برقية	لوايل	�سوريا	يف	
ت�سرين	الثاين	عام	1910	مبوافقتهم	على	حترير	نفو�سهم	واأمالكهم	�سريطة	عدم	دفع	

الر�سوم	نظرًا	لفقر	حالهم.

ورغم	ذلك	اندلعت	الثورة	يف	الكرك,	فهل	كان	ال�سيوخ	�سببها	اأم	الأهايل؟

اأطلقت	الدولة	العثمانية	على	هذه	احلركة	ا�سم	اجلتجي	)جته	جي(	وهي	كلمة	تركية	
تعني	الغزو	او	الغارة)1(,	واأهل	الكرك	�سموها	الهية,	وقد	ح�سل	فيها	ما	ح�سل	من	قتل	

وجرح	ونهب	ملمتلكات	الدولة	وملفاتها.

وكانت	عجلون	قد	وافقت	على	ت�سجيل	النفو�ص	بعد	الق�ساء	على	حرك	جبل	حوران.

وي�ستدل	على	اأن	الت�سجيل	قد	مت	يف	معظم	مناطق	الأردن	ب�سالم	من	العثور	على	�سجل	
حترير	نفو�ص	ال�سوبك	الذي	و�سلنا	�ساملًا,	وقد	قمنا	بن�سره	عام	2016	�سمن	درا�سة	حتت	

عنوان	"ال�سوبك	يف	الزمان	واملكان,	درا�سة	يف	�سجل	حترير	النفو�ص".

)1(	انظر:	اخلوري,	اأمني,	رفيق	العثماين	)قامو�ص(,	مطبعة	الآداب,	بريوت.
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غرامات	 وفر�ص	 منهم,	 العديد	 و�سجن	 وقتل	 الكرك,	 باأهايل	 با�سا	 �سامي	 نكل	 لقد	
مالية	كبرية	عليهم.

والواقع	اأن	معظم	اأهايل	الأردن	قد	وقفوا	اإىل	جانب	اأهايل	الكرك,	وقد	متثل	ذلك	
اأحكام	 تطبيق	 وعدم	 ال�سجناء,	 �سراح	 باإطالق	 فيها	 يطالبون	 التي	 العديدة	 بالبقيات	
)مايل(	 	1328 الأول	 كانون	 	9 يف	 املوؤرخة	 البقية	 يف	 جاء	 ما	 ومنها	 عليهم,	 الإعدام	
الكايد,	 اأديب	 ال�سلط	 بلدية	 ال�سجناء	واملبعدين	وقعها	رئي�ص	 العفو	عن	 1911,	يطلبون	
و�سيخ	م�سايخ	بني	�سخر	فواز	الفايز,	ومعهما	املبعوث	ال�سوري	ملجل�ص	املبعوثان	�سابقًا	
�سكري	الع�سلي,	�سيخ	ع�سرية	ولد	علي	ر�سيد	الدوخي,	�سيخ	ع�سائر	الدروز,	ال�سيخ	ن�سيب	

الأطر�ص,	عبد	الوهاب	النكليزي,	واآخرون	من	الدروز)1(.

ويف	برقية	اأخرى	وقعها	من	ال�سلط	اأديب	الكايد	وجروي	)لقب	باجلرو(	حداد	ومعهما	
�سكري	الع�سلي	وحممد	كرد	علي	و�سريف	كيالين	وحممد	فخري	البارودي	وجنيب	�سقري	
عن	 بالعفو	 فيها	 طالبوا	 وغريهم,	 النكليزي	 الوهاب	 وعبد	 �سهبندر	 الرحمن	 وعبد	
الذين	 ال�سجناء	 واأقارب	 اأهايل	 اإر�ساء	 اأجل	 توقيفهم,	وذلك	من	 والذين	مت	 املحكومني	

توفوا	يف	ال�سجون)2(.

ن�سرتحم	 ورفع	�سجناء	جبل	حوران	والكرك	برقية	اإىل	ال�سدر	الأعظم	جاء	فيها"...	
اأج�سامنا	 �سبيلنا,	 )بتخلية(	 بتخليت	 ال�سامية	 �سفقتكم	 بعني	 اإلينا(	 )النظر	 اأرماقنا	
تلفت,	عيالنا	د�سرت	)ل	راعي	لهم(,	اأموالنا	�سلبت")3(.	ومل	ي�سدر	العفو	عن	املحكومني	
عرفيًا	اإل	يف	�سفر	1331هـ/1913م,	وقعه	ال�سلطان	حممد	ر�ساد,	ووزير	العدلية	)عدليه	

)1(	اأبو	فخر,	لواء	حوران,	�ص	361.
)2(	املرجع	ال�سابق,	�ص	363.
)3(	املرجع	ال�سابق,	�ص	366.
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الأعظم	 وال�سدر	 ر�سيد,	 ناظري(	 )داخليه	 الداخلية	 ووزير	 حكمت,	 عارف	 ناظري(	
كامل)1(.

ومن	الذين	األقت	عليهم	الدولة	القب�ص	من	الكرك	واملناطق	الأخرى:

�سامل	بن	اإ�سماعيل	البواليز,	عطا	اهلل	بن	�سامل	امل�سري,	�سليمان	بن	رحيل,	حممد	
القطاونة,	حامد	بن	حممود	ا�سعوب,	عبد	بن	�سليم	ال�سبايلة,	هالل	بن	جعفر	اخلطبا,	
�سامل	بن	حممد	ال�سرفا,	حممد	بن	جمعة	املبي�سني,	عبد	بن	�سيف	اهلل	ال�سمور,	عواد	
اإبراهيم	القطاونة,	 اإبراهيم	بن	 نافع	بن	دخل	اهلل	الطراونة,	 ابن	مهاو�ص	ال�سرايرة,	

اأحمد	بن	ح�سني	املجايل,	�سليم	بن	مفلح	احلبا�سنة.

ومن	الطفيلة:	عبد	ربه	بن	علي	املرايات,	عبد	القادر	بن	مروح	البدارين,	ومن	مناطق	
القويدر	)من	 العلي	)من	بني	خالد(,	حممد	بن	يعقوب	 الأخرى	�سعيد	بن	غز	 الأردن	
كتم(,	�سنوان	بن	مقبل	)من	العربان(,	؟	بن	عوي�ص	الطعمة	)من	العربان(,	عرفان	بن	

عبد	؟	)بني	�سخر()2(.

الأوىل	 العاملية	 اآثار	هذه	احلركة	حتى	جاءت	احلرب	 من	 يخرجون	 النا�ص	 كاد	 وما	
ويعني	على	بالد	ال�سام	جمال	با�سا	قائد	اجلي�ص	الرابع	فوقع	على	النا�ص	اأمران	اأحالهما	
ت	من	ويالت	وغالء	لالأ�سعار,	والتجنيد,	ونهب	غاللهم	واأقواتهم,	 مر,	احلرب	وما	جررّ
والأحكام	العرفية	التي	اأعلنها	جمال	با�سا,	اأو	الوقوف	�سد	الدولة	العثمانية.	ومع	ذلك	
فقد	انق�سم	اأهل	بالد	ال�سام	جتاه	الثورة	على	الدولة	العثمانية	اإىل	ق�سمني,	الأول	يرى	
الوقوف	اإىل	جانبها	كونها	دولة	اإ�سالمية	ترعى	امل�سلمني	وحتافظ	عليهم	وتخ�سى	وقوعهم	
يف	قب�سة	الحتالل	الأوروبي,	ومن	اأبرز	هوؤلء	ال�سرك�ص	كما	�سرنى,	وق�سم	ينادي	بتحرر	

)1(	املرجع	ال�سابق,	�ص	369.	
)2(	املرجع	ال�سابق,	�ص	391	وما	بعدها.
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الأمة	من	رقبة	الدولة	العثمانية	التي	مل	جتلب	لهم	�سوى	الفقر	واجلهل,	فكان	اأن	جنح	
هذا	الفريق	بعد	اأن	اأعلن	ال�سريف	احل�سني	بن	علي	الثورة	على	العثمانيني,	واإر�سال	ر�سائل	
اإىل	م�سايخ	املنطقة	من	قبل	الأمري	في�سل	بن	احل�سني,	فاأخذ	البع�ص	يلتحقون	بالثورة.

اأجهزة الدولة الإدارية:

خالل	الن�سف	الثاين	من	القرن	التا�سع	ع�سر,	حدد	قانون	الوليات	مهام	و�سالحيات	
اجلهاز	الإداري	للدولة	وياأتي	يف	طليعة	هذه	الأجهزة	جمل�ص	اإدارة	الولية,	وجمل�ص	اإدارة	

اللواء,	وجمل�ص	اإدارة	الق�ساء,	وجمل�ص	الناحية.

جمل�س اإدارة الولية: 

األوية	الولية	واأن	ميثل	فيها	 كان	هذا	املجل�ص	ي�سم	عددًا	من	الأفراد	املنتخبني	من	
اأي	املوظفني	الكبار	 اإن	تواجد	هوؤلء	يف	اللواء,	ومن	الأع�ساء	الطبيعيني	 غري	امل�سلمني	
الذين	يقت�سي	وجودهم	يف	جمل�ص	اإدارة	الولية	مثل	القا�سي	ال�سرعي	واملفتي	واملحا�سب	
ومدير	التحريرات	اإىل	غري	ذلك	من	روؤ�ساء	الدوائر	الكبى	يف	الولية,	ويراأ�ص	هوؤلء	

الوايل,	اأو	املت�سرف	اأو	القائمقام.

ملجل�ص	 الأ�سخا�ص	 اأحد	 تر�سيح	 ق�ساء	 اأو	 لواء	 كل	 اإدارة	 جمل�ص	 من	 يطلب	 وكان	
الكرك,	 الق�سو�ص	عن	 العام	1908-	1909	عودة	 انتخب	يف	 املثال	 �سبيل	 فعلى	 الولية,	
يو�سف	ال�سكر	عن	ال�سلط,	عبد	النبي	الن�سعة	عن	معان,	عبد	املهدي	حممود	املرايف	عن	
الطفيلة,	اأي	عن	كل	ق�ساء	من	اأق�سية	لواء	الكرك	ممثل	واحد,	ومثل	ق�ساء	عجلون	عبد	

القادر	التل	وعبد	العزيز	الكايد)1(.

)1(	املا�سي,	منيب	ومو�سى,	�سليمان,	تاريخ	الأردن	يف	القرن	الع�سرين,	عمان	)1988(,	�ص	10؛	وقارن	
هند	اأبو	ال�سعر,	تاريخ	�سرقي	الأردن,	�ص	230.
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ومن	واجباتهم	اأن	يطرحوا	اآراءهم	بحرية	يف	الأعمال	التي	تعر�ص	عليهم)1(.

بداأ	تكوين	املجال�ص	منذ	عام	1869,	وخالل	هذه	الفرتة	مل	تتكون	جمال�ص	اللواء	يف	
مناطق	الأردن	كونها	كانت	تتبع	اإما	لواء	حوران	يف	ال�سمال	واإما	لواء	نابل�ص	يف	الغرب,	
واأول	ت�سكيل	ملجل�ص	لواء	معان	كان	يف	عام	1310هـ/1892-1893م,	غري	اأنه	مل	يكتمل	
ال�سرعي	 والنائب	 املت�سرف	 من	 الكرك	 لواء	 ت�سكل	جمل�ص	 	1893 عام	 ويف	 الأع�ساء,	
اثنان	 اأع�ساء	منتخبني,	 اأربعة	 التحريرات	ومن	 ومدير	 واملحا�سب	 واملفتي	 )القا�سي(,	
حتى	 الو�سع	 هذا	 وا�ستمر	 الكرك,	 من	 وجميعهم	 امل�سيحيني,	 من	 واثنان	 امل�سلمني	 من	

خروج	الدولة	العثمانية.

واأ�سار	عودة	الق�سو�ص	اإىل	اأن	املت�سرف	كان	يلجاأ	يف	بع�ص	الأحيان	اإىل	تعيني	بع�ص	
ال�سيوخ	يف	املجل�ص	حتت	م�سمى	النتخاب,	اأي	اأنه	كان	يتدخل	يف	تعيني	اأع�ساء	جمل�ص	

الإدارة)2(.

اأما	جمال�ص	اإدارة	الأق�سية	فقد	ت�سكل	جمل�سا	ق�ساء	عجلون	وق�ساء	ال�سلط	يف	عام	
وامل�سيحيني	 امل�سلمني	 متثيل	 املجل�سني	 هذين	 ت�سكيل	 يف	 روعي	 وقد	 1286هـ/1869م,	
والعربان	فيهما,	حيث	متثل	يف	ال�سلط	عرب	عباد,	وبني	ح�سن,	ويف	جمل�ص	اآخر	العدوان,	

ومن	ال�سلط	فكانوا	اأربعة	اأع�ساء	منا�سفة	بني	امل�سلمني	وامل�سيحيني)3(.

بينما	كان	جمل�ص	ق�ساء	عجلون	مكونًا	من	ثالثة	اأع�ساء	منتخبني,	اثنان	من	امل�سلمني	
وواحد	من	امل�سيحيني,	ومل	ميثل	فيه	اأحد	من	البدو)4(.

)1(	قزما	اخلوري,	خمتارات	من	القوانني,	�ص	92.
)2(	الق�سو�ص,	عودة,	مذكرات	)خمطوطة(	لدى	الباحث	ن�سخة	منها,	�ص	44.

)3(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1286هـ/1869م,	�ص	109.
)4(	امل�سدر	ال�سابق,	�ص	101.
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ويف	عام	1288هـ/1871م	ا�ستحدث	جمل�ص	اإدارة	معان,	ومل	يرد	فيه	اأ�سماء	الأع�ساء	
�سنة	 ويف	 اأفندي)1(.	 فريجية	 مو�سى	 والكاتب	 القائمقام	 ا�سم	 فقط	 ذكر	 بل	 املنتخبني,	
1312-1313هـ/1895-1896م,	�سم	جمل�ص	ق�ساء	معان	اأع�ساء	منتخبني	هم:	خليل	

اأفندي	ال�سلبي	)ال�سراري	فيما	بعد(,	عبد	النبي	الن�سعة,	علي	اأفندي	كري�سان)2(.

بعد	 1311-1312هـ/1894-1895م	 عام	 يف	 الطفيلة	 ق�ساء	 اإدارة	 جمل�ص	 وت�سكل	
اأي	يف	 اإل	بعد	مرور	�سنتني	 اأ�سماء	الأع�ساء	املنتخبني	 ت�سكيل	لواء	معان	ومل	يذكر	فيه	
عام	1896	حيث	مت	انتخاب	ال�سيخ	ذياب	العوران,	ال�سيخ	حممد	العوران	وال�سيخ	حممود	

خ�سري)3(.

جمل�س الدعاوى:

كان	املجل�ص	يف	بداية	تكوين	جمال�ص	الإدارة	م�سمومًا	اإليه,	ثم	ارتاأت	الدولة	ف�سله	
بعد	اأن	حدد	الد�ستور	مهام	و�سروط	جمل�ص	الدعاوى,	ويتكون	من	ثالثة	اأع�ساء	م�سلمني	
وغري	م�سلمني,	واأول	اإ�سارة	ملجل�ص	دعاوى	منف�سل	كانت	يف	ق�ساء	عجلون	1869	برئا�سة	

النائب	ال�سرعي,	وع�سوية	اإبراهيم	�سعد	الدين,	كليب	العزام	وحممود	املو�سى)4(.

وكان	القا�سي	ال�سرعي	يتناول	راتبه	من	ر�سوم	الدعاوى	التي	تقدم	اإليه	خالل	القرن	
ال�ساد�ص	ع�سر,	فقد	كان	ي�ستويف	عن	ال�سجل	)17(	اأقجة,	اأي	عند	ت�سجيلها,	وعن	اإ�سدار	
احلجة	)32(	اأقجة,	و)12(	اأقجة	عن	�سورة	ال�سجل,	و)12(	اأقجة	عن	التوقيع,	و)20(	

)1(	امل�سدر	ال�سابق	1288هـ/1871م,	�ص	91.
)2(	امل�سدر	ال�سابق	1312-1313هـ/1895-1896م,	�ص	245.

�ص	 1313-1314هـ/1895-1896م,	 213؛	 �ص	 1311-1312هـ/1894-1895م,	 ال�سابق	 امل�سدر	 	)3(
.202

)4(	امل�سدر	ال�سابق	1286هـ/1869م,	�ص	101,	109.
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بالألف	من	املواريث,	و)32(	اأقجة	عن	زواج	البكر,	و)15(	اأقجة	عن	املراأة	الثيب,	وما	
كان	يوؤخذ	من	ر�سوم	عن	اجلرائم	مثل	القتل	والغت�ساب	وال�سرقة	اإىل	غري	ذلك)1(.

وبقي	الق�ساة	ال�سرعيون	يهيمنون	على	املحاكم	اإىل	فرتة	من	احلكم	العثماين	وذلك	
لثقة	النا�ص	بها	اأكرث	من	املحاكم	النظامية	م�سلمني	وم�سيحيني	ل�سيما	يف	ق�سايا	الإرث	

والأرا�سي	قبل	تطويبها.

واإذا	كان	القا�سي	يرتاأ�ص	جمل�ص	الدعاوى,	فقد	حدد	القانون	اأن	يكون	رئي�ص	املحكمة	
الكاتب	 اإىل	 بالإ�سافة	 منتخبني	 اأع�ساء	 ومن	 الق�ساء,	 اأو	 اللواء	 خارج	 من	 النظامية	
واملدعي	العمومي	وامل�ستنطق,	وكانت	حمكمة	البداية	تنظر	يف	الدعاوى	التي	ل	تزيد	عن	

خم�سة	اآلف	قر�ص)2(.

ومن	ال�سروط	التي	كان	يجب	توفرها	يف	ع�سو	جمل�ص	الإدارة	اأن	يكون	قد	اأمت	الثالثني	
من	عمره	)�سنة	قمرية(	واأن	يدفع	�سرية	الوريكو	التي	تعادل	)150(	قر�سًا,	واأن	يكون	

ملمًا	بالقراءة	والكتابة)3(.

الإداريني	 احلكام	 تتهم	 كانت	 التي	 العرائ�ص	 من	 الكثري	 العثماين	 الأر�سيف	 وي�سم	
بتزوير	النتخابات	واأخذ	الر�ساوى	من	املر�سحني,	فقد	ا�ستكى	اأحد	اأهايل	عجلون	على	
	)46( مببلغ	 ارت�سى	 باأنه	 النتخابات	 على	 اأ�سرف	 الذي	 بك	 �سري	 �سليمان	 القائمقام	
لرية	عثمانية	لقاء	تعيينه	ع�سوًا	يف	جمل�ص	الإدارة)4(.	كما	اعرت�ص	اأهايل	عجلون	على	

)1(	ال�ساحلي,	الأقطار	العربية,	�ص	546	وما	بعدها.
)2(	كر�سه	واأبي�ص,	الثمار	ال�سهية,	�ص	44.

)3(	نوفل,	الد�ستور,	ترجمة	خليل	احلوراين,	414/1.
)4(	املقتب�ص,	ع	637؛	اأبو	ال�سعر,	هند	غ�سان,	تاريخ	الأردن	)1876-1923(,	ال�سحافة	م�سدرًا,	عمان	

)2015(,	�ص	42.
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الأع�ساء	الفائزين	من	اأن	بع�سهم	ل	يح�سن	القراءة	والكتابة,	واأن	بع�سهم	اتهم	بق�سايا	
عديدة	عند	م�ستنطق	لواء	حوران)1(.

ويبدو	اأن	التهم	التي	وجهت	اإىل	القائمقام	�سليمان	�سري	بك	قد	ثبتت	عليه	مما	اأدى	
اإىل	عزله	يف	ربيع	الأول	1329هـ/1911م)2(.	وهو	ثاين	قائمقام	يف	ق�ساء	عجلون	يعزل	
ب�سبب	الر�سوة,	بعد	اأن	مت	عزل	داود	العبادي	بتهمة	الختال�ص	والر�سوة	بتاريخ	10	ذي	

القعدة	1300هـ	املوافق	1888/1/31م	ومعه	اأمني	ال�سندوق	جورجي	قيوان)3(.

جمل�س الناحية:
تاألف	جمل�ص	الناحية	من	املدير	رئي�سًا	ومن	وكيل	النائب	ال�سرعي	اإن	كان	متواجدًا	
يف	القرية	ومن	الكاتب	وعدد	من	املخاتري	يحددهم	مدير	الناحية	مبا	ل	يزيد	عن	اأربعة	
ت�ساوت	 واإذا	 بالأغلبية,	 وقراراته	 ال�سنة,	 اأربع	مرات	يف	 املجل�ص	 ويجتمع	 قرية.	 كل	 من	

الأ�سوات	يرجح	اجلانب	الذي	ي�سوت	فيه	مدير	الناحية)4(.

هذا	وقد	كان	يف	ق�ساء	عجلون	ثالث	نواٍح	هي:	كفرجنة,	الكورة	وناحية	جر�ص	وهي	
الكرك	 نواٍح	هي:	عمان,	اجليزة	وثمد	)مادبا(.	ويف	 ال�سلط	ثالث	 فخرية.	ويف	ق�ساء	
ال�سوبك,	 هي:	 نواٍح	 ثالث	 معان	 ق�ساء	 ويف	 وذيبان.	 العراق	 خنزيرة,	 هي:	 نواٍح	 ثالث	

وادي	مو�سى	وتبوك.	اأما	ق�ساء	الطفيلة	فلم	تت�سكل	به	اأية	ناحية.

ويف	حمالت	البلدات	وجدت	وظيفة	اإمام	املحلة,	وهذه	الوظيفة	لي�ست	دينية	مبعنى	
الو�سل	 حلقة	 متثل	 املختار	 لوظيفة	 �سابقة	 كانت	 وظيفة	 هي	 واإمنا	 بال�سالة,	 الإمامة	

)1(	املقتب�ص,	ع	637,	تاريخ	1890/3/29.
BEO 3866/290055 	العثماين	الأر�سيف	2((

iSD 65/3855, iSD 65/3822		ال�سابق	امل�سدر	3((
)4(	الد�ستور,	415/1.
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اأو	توقيعه	بعد	توقيع	الهيئة	 بني	الدولة	واملجتمع,	فكان	على	اإمام	املحلة	اأن	ي�سع	ختمه	
الختيارية	على	جميع	العرائ�ص	املتعلقة	بالزواج	وح�سر	الإرث	والو�ساية	والبيع	وال�سراء	
والطابو	والنفو�ص	والرهن	وفكه,	ثم	تقدم	للجهات	املخت�سة,	وكانت	هذه	الوظيفة	تتم	

بالنتخاب)1(.

املختار:

من	الوظائف	امللحقة	باجلهاز	الإداري,	املختار,	فقد	ا�سرتط	الد�ستور	اأن	يتكون	يف	
يزيد	 اأو	قرية	 ال�سكان,	فكل	حملة	 وفق	عدد	 اختيارية	وعددها	 اأو	حملة	هيئة	 كل	قرية	
عدد	دورها	عن	ع�سرين	دارًا	يختار	لها	خمتار,	ويرتاوح	عدد	الهيئة	بني	7	و12	ع�سوًا,	
وي�سرتط	فيه	اأن	يكون	عثمانيًا,	بلغ	الثالثني	من	عمره,	ويدفع	�سريبة	ل	تقل	عن	مائة	

قر�ص)2(.

كما	اأجاز	الد�ستور	اأن	تكون	لكل	طائفة	من	غري	امل�سلمني	هيئة	اختيارية	لها	مكونة	من	
ثالثة	اأع�ساء.	وكانت	الهيئة	الختيارية	تتوىل	اأمر	مراقبة	نظافة	القرى	التي	ل	تتوافر	
فيها	البلديات,	وتبليغ	قرارات	املحكمة	لأ�سحابها,	والإ�سراف	على	اأمور	القرية	من	جميع	
النواحي	مثل	ف�ص	النزاعات	بني	الأهايل	ومرافقة	جامعي	ال�سرائب	وت�سجيل	النفو�ص	

واأمور	التجنيد	وغريها)3(.

)1(	انظر:	�سجل	حمكمة	ال�سلط	ال�سرعية	رقم	)8(,	ل	حجة,	15	جمادى	الآخرة	1333هـ/1914م,	�ص	
207؛	�سجل	حمكمة	معان	ال�سرعية	رقم	)1(,	�ص	155,	172.

)2(	الد�ستور,	215/1.
)3(	امل�سدر	ال�سابق,	417/1.
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املجال�س البلدية:

�سدر	قانون	البلديات	عام	1281هـ/1864م,	واأول	بلدية	ا�ستحدثت	يف	بالد	ال�سام	هي	
بلدية	القد�ص.	ويتكون	قانون	املجال�ص	البلدية	من	رئي�ص	ومعاون	و�ستة	اأع�ساء	ومهند�ص	
�سنتان,	 الع�سوية	 ومدة	 �سندوق.	 واأمني	 وكاتب	 تفتي�ص	 وماأمور	 املعية,	 وماأمور	 وطبيب	

يبدل	ن�سفهم	كل	�سنة,	والرئي�ص	ينتخب	من	بني	الأع�ساء)1(.

قادرًا	 عمره,	 من	 الثالثني	 اأمت	 الأخالق,	 ح�سن	 يكون	 اأن	 البلدية	 ع�سو	 وا�سرتط	يف	
على	التكلم	بالرتكية,	وغري	حائز	على	امتياز	دولة	اأجنبية,	واأن	يكون	كامل	العقل,	ويدفع	
�سريبة	ل	تقل	عن	مائة	قر�ص.	ومن	كانت	�سريبته	خم�سني	قر�سًا	يحق	له	النتخاب	ول	

يحق	له	الرت�سح.

اأن	 املرجح	 ومن	 عام	1304هـ/1886م,	 ال�سلط	يف	 بلدية	 ملجل�ص	 اإ�سارة	 اأول	 ووردت	
املجل�ص	قد	تكون	قبل	هذا	التاريخ	ب�سبب	اأن	تكوينه	جاء	على	النحو	التايل:

الرئي�ص:	منحل.	والأع�ساء:	فيا�ص	اأفندي,	احلاج	علي	اأفندي,	عبد	القادر	اأفندي,	
اأحمد	اأفندي,	عيد	اأفندي	مفرح,	عيد	اأفندي	عبا�ص.	فال	يعقل	اأن	يت�سكل	املجل�ص	يف	هذه	
الهادي	 اأحمد	عبد	 اأن	 اإىل	 اأخرى	 اإ�سارة	 الرئي�ص	منحاًل.	كما	جاءت	 واأن	يكون	 ال�سنة,	
بلدية	 رئي�ص	 باأن	 يوحي	 وهذا	 ال�سلط,	 لبلدية	 اأي�سًا	 رئي�ص	 نابل�ص,	 لبلدية	 رئي�سًا	 وكان	
نابل�ص	كان	ي�سرف	اأي�سًا	على	بلدية	ال�سلط,	كون	ق�ساء	ال�سلط	كان	يتبع	من	هذه	الناحية	

لواء	البلقاء	ومركزه	نابل�ص	قبل	هذا	التاريخ.

اأما	بلدية	اإربد	فقد	ت�سكلت	عام	1301هـ/1883م	من	رئي�ص	وهو	حممود	حمود	اأفندي	
وع�سوية	قا�سم	حجازي,	حممود	العلي,	اإبراهيم	اأيوب	والكاتب	حميي	الدين.

)1(	امل�سدر	ال�سابق,	433/2.
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عام	 يف	 وذلك	 اللواء	 ت�سكيل	 بعد	 ما	 اإىل	 الكرك	 يف	 البلدي	 املجل�ص	 وجود	 وتاأخر	
1312هـ/1895م,	وتكون	من:	الرئي�ص:	منحل,	وع�سوية	ال�سيخ	يحيى	ال�سرايرة,	ال�سيخ	
ال�سحيمات,	 �سليمان	 حبا�سنة,	 )العرود(	 العرو�ص	 ي�سي�ص	 ال�سيخ	 املعايطة,	 يو�سف	
اإبراهيم	الق�سو�ص,	�سالح	املدانات	والكاتب	حممد	اأفندي.	ورمبا	اأي�سًا	اأن	بلدية	الكرك	

قد	ت�سكلت	قبل	هذا	التاريخ.

باملجل�ص	 ميثلون	 كانوا	 امل�سيحيني	 اأن	 والكرك	 واإربد	 ال�سلط	 بلديات	 يف	 ويالحظ	
البلدي,	وذلك	لتواجد	امل�سيحيني	يف	هذه	البلدات,	اأما	بلدية	معان	فلم	نتمكن	من	العثور	
على	بداية	تكوينها,	فقد	وردت	اإ�سارة	عام	1316هـ/1898	اإىل	اأن	طبيب	البلدية	�سوكت	
اأفندي	كان	ع�سوًا	يف	املجل�ص	البلدي,	وت�سكيلة	هذا	املجل�ص	ترد	�سمن	اجلهاز	الإداري	

يف	�سالنامة	1316هـ/1898م)1(.

الن�سعة	 النبي	 عبد	 من	 البلدي	 املجل�ص	 تكوين	 جاء	 1318هـ/1900م	 �سالنامة	 ويف	
رئي�سًا,	وع�سوية	حاجي	اأحمد	التلهوين,	ال�سيخ	علي	كري�سان,	ال�سيخ	اإبراهيم	عوجان,	
)كري�سان(,	 ال�سيخ	حممد	م�سطفى	 �سالح,	 عبداهلل	 املحاميد,	حاجي	 هارون	 حاجي	

ال�سيخ	خليل	الن�سعة	والكاتب	واأمني	ال�سندوق	هارون	قباعة)2(.

عام	 الطفيلة	 بلدية	 واردات	 اأن	 اإىل	 املقتب�ص	 يف	 اإ�سارة	 وردت	 الطفيلة	 ويف	
1325هـ/1907م	كانت	�سبعة	اآلف	دينار)3(.

اأما	عمان	فقد	تاأ�س�ست	بها	اأول	بلدية	عام	1326هـ/1908م,	واأول	رئي�ص	لها	اإ�سماعيل	
بابوق,	واأول	اأعمال	هذا	املجل�ص	هو	بناء	ج�سر		الق�سبة	)ج�سر	راأ�ص	العني(	واملو�سل	اإىل	

و�سط	البلد	وامل�سدار,	وجبل	عمان	وعبدون	اليوم)4(.

)1(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1316هـ/1898م,	�ص	223.
)2(	امل�سدر	ال�سابق	1318هـ/1900م,	�ص	223؛	�سجل	حمكمة	معان	ال�سرعية	رقم	)1(,	�ص	39.

)3(	املقتب�ص,	ع	546,	�ص	1.
)4(	امل�سدر	ال�سابق,	ع	448,	1910/8/15,	�ص	2,	ع	857,	1329هـ/1911م,	�ص	2.
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�سلطي	 لها	 رئي�ص	 واأول	 1326هـ/1908م,	 عام	 يف	 البلدية	 تاأ�س�ست	 احل�سن	 ويف	
الإبراهيم)1(.

املحاكم ال�شرعية:

من	خالل	تتبع	ال�سالنامات	العثمانية	يالحظ	اأنه	كانت	يف	ال�سلط	حمكمة	�سرعية	يف	
عام	1285هـ/1868م)2(,	ولكن	لي�ص	لدينا	ما	ي�سري	اإىل	متى	اأحدثت	هذه	املحكمة.	واأول	
بقايا	�سجل	�سرعي	و�سل	اإلينا	كان	يف	عام	1299هـ/1881م	اأي	بعد	ورود	ما	يفيد	بوجود	
حمكمة	�سرعية	بثالث	ع�سرة	�سنة.	ويعود	ال�سبب	يف	فقدان	هذه	ال�سجالت	اإىل	تعر�سها	
اآذار	عام	 للتلف	واحلرق	وعدم	الهتمام	ل�سيما	بعد	ان�سحاب	الأتراك	من	املنطقة	يف	

1918	واأخذ	العديد	من	ال�سجالت	الر�سمية	مما	اأدى	اإىل	فقدانها	يف	الطرقات)3(.

وقد	اأمدتنا	ال�سجالت	ال�سرعية	التي	بقيت	مبعلومات	غزيرة	حول	الأو�ساع	الإدارية	
معلومات	 على	 واحتوائها	 ال�سجالت	 هذه	 تنوع	 ب�سبب	 وذلك	 والجتماعية	 والقت�سادية	

كافية	ومن	هذه	ال�سجالت:

- �شجل �شبط الدعاوى ال�شرعية: 

ال�سهود	 اإفادة	 ومعها	 ال�سجل,	 بهذا	 ت�سجل	 للقا�سي	 تقدم	 التي	 ال�ستدعاءات	 كانت	
ومرافعة	وكيل	الدعاوى	اأو	الوكيل	امل�سخر	املعني	من	قبل	املحكمة,	وهذه	ال�سجالت	حتوي	
معلومات	مف�سلة	اأكرث	من	ال�سجالت	الأخرى.	ويالحظ	عليها	اأنها	غري	مرقمة	ال�سفحات	

ول	مت�سل�سلة	الدعاوى,	ويكتفون	بذكر	اليوم	والتاريخ	الذي	قدمت	به	ال�سكوى.

)1(	اأبو	ال�سعر,	هند,	تاريخ	�سرقي	الأردن,	�ص	227.
)2(	انظر:	�سالنامة	ولية	�سوريا	1285هـ/1868م,	�ص	58.

�سجل	 	,1922/1/28 بتاريخ	 البلقاء	 لواء	 طابو	 ماأمور	 اإىل	 ال�سرعي	 ال�سلط	 قا�سي	 ر�سالة	 انظر:	 	)3(
الإعالمات	ال�سرعية	رقم	)29(,	حجة	)9(	بدون	ترقيم	ال�سفحات.
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- �شجل احلجج ال�شرعية: 

وهذه	ال�سجالت	تتناول	قرارات	املحكمة,	وهي	مرقمة	احلجج	وال�سفحات	مع	الإ�سارة	
اإىل	بداية	عمل	القا�سي	ونهايته,	واإذا	ما	اأغفل	الكاتب	�سفحة	واحدة	كان	يكتب	عليها	

ملغاة.

ومن	اأمثلة	ما	جاء	عن	الق�ساة:	انتهت	قيود	هذا	ال�سجل	يف	مدة	...	لغاية	�سحيفة	...	
وللقا�سي	اجلديد	...	وقد	�سار	قيود	ذلك	مدة	...	ابتداء	�سحيفة	...

- �شجل الإعالم ال�شرعي: 

والتخارج	 الإرث	 وح�سر	 والو�ساية	 والطالق	 النفقة	 مثل	 احلكم	 اإعالمات	 وهي	
والبالغات	ال�سادرة	والواردة	من	واإىل	املحكمة	ال�سرعية.

- �شجل �شبط الوكالت ال�شرعية: 

ويت�سمن	حجج	الوكالت	ال�سرعية	يف	البيع	وال�سراء	والو�سية	واإقامة	الدعاوى	جتاه	
املحاكم	ال�سرعية	والنظامية	وال�ستئناف	والتمييز.	وكانت	هذه	الوكالت	على	اأنواع	منها:	
ال�سماح	 وهي	 الدورية	 الوكالة	 املطلقة,	 الوكالة	اخل�سو�سية	 املطلقة,	 العمومية	 الوكالة	

للموكل	اأن	يوكل	غريه)1(.

- �شجل اأذون النكاح )عقود الزواج(:

وقد	اأمدتنا	هذه	ال�سجالت	بالأ�سماء	الكاملة	لالأزواج	والزوجات	وحمالتهم	واأئمتهم	
وخماتريهم,	واملاأذونني	ال�سرعيني	واملهور	املعجلة	واملوؤجلة	والأعمار	اإىل	غري	ذلك.

)1(	الباز,	�سليم	ر�ستم,	�سرح	املجلة,	نظارة	املعارف	اجلديدة	1305هـ/1887م,	�ص	773.
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- �شجل الأذونات ال�شرعية العقارية:

ويحتوي	على	بيع	العقارات	مع	بيان	نوع	البيع	اإن	كان	بيعًا	باتًا,	اأو	بيعًا	وفائيًا	يف	حالت	
الرهن	وعجز	املرهن	عن	دفع	املبلغ	يف	الوقت	املحدد,	فيقوم	�ساحب	الدين	ببيع	املرتهن	

والعودة	اإىل	املدين	بالزيادة	والنق�سان.

- �شجل �شبط الوقائع:

الإرثية.	 باحلقوق	 واملطالبة	 و�سرقاتها	 احليوانات	 وفقدان	 الديون	 ق�سايا	 وي�سمل	
وكان	القا�سي	ل	ي�سدر	حكمه	اإل	بعد	اأن	تكتمل	اأركان	الدعوة	وهم	املدعي	واملدعى	عليه	
وال�سهود	والبينات,	واإذا	اأبلغ	املدعى	عليه	ثالث	مرات	ومل	يح�سر	ي�سدر	احلكم	غيابيًا	
ي�ستاأنف	 اأن	 عليه	 وللمحكوم	 الغائب,	 عن	 للدفاع	 م�سخرًا	 وكياًل	 القا�سي	 يعني	 اأن	 بعد	

القرار	خالل	خم�سة	ع�سر	يومًا	من	تاريخ	احلكم.

اأي�سًا	 امل�سيحيون	 امل�سلمني	فقط,	بل	كان	 ال�سرعية	مقت�سرة	على	 ومل	تكن	املحاكم	
يتقدمون	اإليها	ل�سيما	بق�سايا	ح�سر	الإرث	والو�ساية	والبيوع	وال�سراء	والرهن	وغريها	
اأحد	املتخا�سمني	من	امل�سيحيني	قرار	املحكمة	ال�سرعية	كان	 من	الق�سايا,	واإذا	رف�ص	
القا�سي	يحيل	املتداعني	اإىل	املحكمة	النظامية,	واحلالت	التي	مت	رف�ص	حكم	املحكمة	
عند	 ال�سرعية	 املحاكم	 بها	 تتمتع	 كانت	 التي	 للثقة	 نظرًا	 نادرة,	 تكون	 تكاد	 ال�سرعية	

امل�سلمني	وامل�سيحيني	على	حد	�سواء.

ويف	الق�سايا	الإ�سكالية	عند	امل�سيحيني	والتي	ل	ي�ستطيع	القا�سي	ال�سرعي	البت	فيها	
كالزواج	من	امراأتني	عند	امل�سيحيني	على	�سبيل	املثال,	كان	القا�سي	ال�سرعي	ي�ستطلع	
راأي	رئي�ص	الطائفة	امل�سيحية	املعني	بها,	واإن	اأ�سكل	عليه	الأمر	رغم	�سرح	رئي�ص	الطائفة,	

كان	ير�سل	الق�سية	اإىل	دم�سق	ليح�سل	على	الراأي	ال�سديد	حول	ذلك.



60

اإن	مهام	النائب	ال�سرعي	قد	اختلفت	عب	تاريخ	الدولة	العثمانية	باختالف	الأنظمة	
القا�سي	 كان	 العثماين	 احلكم	 بداية	 ففي	 الفرتة.	 هذه	 خالل	 �سدرت	 التي	 والقوانني	
ال�سرعي	هو	الرجل	الثاين	بالولية,	وهو	الذي	كان	يت�سلم	�سكاوى	املواطنني	وهو	الذي	
اللواء	 اأو	 الولية	 باأحوال	 يكتب	 املخابرات	 رجل	 مبثابة	 كان	 كما	 العا�سمة,	 اإىل	 يرفعها	
بعد	 فيما	 تقل�ست	 املهام	قد	 اأن	هذه	 اإل	 ور�سوة,	 ف�ساد	 فيها	من	 وما	يجري	 الق�ساء	 اأو	
وانح�سرت	يف	الأمور	ال�سرعية	من	زواج	وطالق	وق�سا�ص	وحرية	وعبودية,	والإ�سراف	
على	النقد	والوقف,	واإثبات	مطالع	ال�سهور	ل�سيما	�سهر	رم�سان	وذي	احلجة.	وكان	تعيني	

النائب	ال�سرعي	يجري	كل	�سنتني	باأمر	من	الباب	العايل)1(.

يف	 القراآن	 يقراأوا	 اأن	 واملتدينني	 والزهاد	 وال�سلحاء	 والعلماء	 الق�ساة	 على	 وكان	
امل�ساجد	يف	الأوقات	املنا�سبة	وفق	العادة	املعهودة	بكمال	الأدب	والنظام	عندما	يتوجه	
املقهورين	 الكفار	 ويذل	 ويخذل	 املبني	 للدين	 املن�سورة	 الرايات	 لرفع	 للحرب	 ال�سلطان	
وطوائف	الع�ساة	والأ�سرار,	وت�سدر	املرا�سم	بذلك	وتقام	يف	خمتلف	اأنحاء	الدولة)2(.

الناحية	 ووكيله	يف	 والق�ساء	 واللواء	 الولية	 اإدارة	 القا�سي	ع�سوًا	يف	جمال�ص	 وكان	
ال�سرعي	 النائب	 اأ�سبح	 الإدارة	 جمل�ص	 عن	 الدعاوى	 جمل�ص	 ف�سل	 وعندما	 وجد,	 اإن	
)القا�سي(	يراأ�ص	هذا	املجل�ص.	وعندما	األغي	جمل�ص	الدعاوى	وت�سكلت	املحكمة	البدائية	
اأع�ساء	 	5-4 ومعه	 رئا�ستها	 ال�سرعي	 النائب	 توىل	 1298هـ/1880م	 عام	 ال�سلط	 يف	
رئا�سة	 اأ�سندت	 حيث	 1909م	 1327هـ/	 عام	 حتى	 الو�سع	 هذا	 وا�ستمر	 منتخبني)3(.	

حمكمة	البداية	اإىل	الق�ساة	املدنيني)4(.

)1(	كر�سه,	اأبي�ص,	الثمار	ال�سهية,	�ص	44.
)2(	املرجع	ال�سابق.

)3(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1298هـ/1880م,	�ص	217.
)4(	امل�سدر	ال�سابق	1327هـ/1909م,	�ص	658.



61

ومن	الوظائف	الأخرى	التي	كانت	للقا�سي	رئا�سة	�سعبة	املعارف	يف	الألوية	والأق�سية,	
فكان	النائب	ال�سرعي	رئي�سًا	اأول	واملفتي	رئي�سًا	ثانيًا)1(.

وع�سوًا	يف	جلنة	حماكمة	 القبائل,	 تعدي	 منع	 ع�سوًا	يف	جلنة	 القا�سي	 كان	 كذلك	
املاأمورين	يف	الق�ساء,	ورئي�ص	جلنة	ت�سجيل	الناخبني,	وم�سوؤوًل	عن	ماأموري	النفو�ص	يف	

الق�ساء)2(.

وكان	النائب	ال�سرعي	ينوب	عن	القائمقام	يف	حالة	غيابه	اإذا	مل	يتوفر	وكيل	القائمقام,	
وباملقابل	اإن	وجد	املفتي	يف	الق�ساء	كان	ينوب	عن	القا�سي	عند	غيابه.	وجاء	يف	اإحدى	
احلجج	ال�سرعية	ما	يفيد	ذلك	"...	وكيل	مولنا	احلاكم	ال�سرعي	احلنفي	املوىل	نيابة	
ق�ساء	ال�سلط	م�سطفى	زيد	القادري	احلنفي	املفتي,	والوكيل	بنيابة	ال�سلط	من	طرف	

برقاوي	زادة	راغب	اأفندي")3(.

ويف	ق�سايا	ال�سرقة	والديون	املرتتبة	على	املتوفى,	كان	القا�سي	يطلب	ميني	ال�ستظهار	
من	املدعي	كونه	مل	يبع	امل�سروق	قبل	ال�سرقة	ومل	يقب�ص	ثمنه,	ويف	الدين	اأنه	مل	ي�ستوف	
املتوفى,	 بذمة	 املبلغ	 كامل	 واأن	 الدين,	 بدفع	 اأحدًا	 املتوفى	 يوكل	 ومل	 املدين,	 من	 دينه	

ويطالب	به	ورثته.

وكان	التبليغ	يتم	وفق	منوذج	موحد,	يوقع	عليه	�ساحب	التبليغ,	وي�سهد	املح�سر	عليه,	
ي	وعلني,	ويف	حالت	قليلة	كانت	ل	تتم	 كما	اأن	التزكية	لل�سهود	كانت	على	�سكلني,	�سررّ

فيها	تزكية	بع�ص	ال�سهود.

)1(	امل�سدر	ال�سابق	1303-1304هـ/1885م,	�ص	156.
)2(	خري�سات,	حممد	واآلء,	�سجل	ال�سادر	والوارد,	�ص	38.

)3(	خري�سات	والداود,	�سجل	حمكمة	ال�سلط	ال�سرعية	1302هـ,	�ص	177.
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يح�سروا	 اأن	 املتخا�سمني	 على	 كان	 الفرتة	 تلك	 اإثبات	يف	 وثائق	 وجود	 لعدم	 ونظرًا	
معهم	مبن	يعرف	بذاتهم,	رجاًل	ون�ساء,	م�سلمني	وم�سيحيني:	"ح�سرت	احلرمة	هيالنة	
بنت	احلاج	ميخائيل	ال�سالمة,	امل�سيحية	من	طائفة	الروم	واملقيمة	بق�سبة	ال�سلط,	بعد	
اأن	عرف	بها	كل	من	خليل	بن	عبداهلل	اخلوري	واإبراهيم	بن	ب�سارة	القرة,	امل�سيحيني	من	
لأ�سباب	 النايف	 ال�سرعي	 التعريف	 ال�سلطة	 بق�سبة	 املقيمني	 العثمانيني	 الالتني,	 طائفة	

اجلهالة	�سرعًا")1(.

ويطلب	القا�سي	ال�سرعي	يف	حالة	التعريف	ا�سم	ال�سخ�ص	كاماًل	والقرية	التي	ينتمي	
اإليها,	واأين	يقيم	عند	تقدمي	ال�سكوى.	ومثال	ذلك:	"ح�سرت	احلرمة	�سبحة	بنت	اأحمد	
احلمود	من	قرية	بورين	التابعة	�سنجق	نابل�ص	القاطنة	بق�ساء	ال�سلط,	وادعت	على	بعلها	
التابعة	 نعيم	 بني	 امل�سلم	من	قرية	 ال�سرعي	ح�سني	بن	حممد,	 باملجل�ص	 احلا�سر	معها	

ق�ساء	خليل	الرحمن	من	اأعمال	�سنجق	القد�ص	ال�سريف")2(.

ويف	معظم	الأحيان	كانت	املعامالت	التي	تقدم	للنائب	ال�سرعي	متر	عن	طريق	الهيئة	
اإن	 املحلة(	 )اإمام	 الإمام	 وعن	طريق	 امل�سيحيني,	 اأو	 للم�سلمني	 كانت	 �سواء	 الختيارية	
كانت	للم�سلمني,	وعن	طريق	رئي�ص	الطائفة	الدينية	للم�سيحيني	ل�سيما	يف	ق�سايا	ح�سر	

الإرث	وق�سايا	الو�ساية	والنفقة.

واأجاز	القانون	حق	التوكيل	العام	واخلا�ص,	ويف	الفرتة	املتاأخرة	من	احلكم	العثماين,	
كانت	الوكالت	ل	ت�سدر	اإل	بح�سور	ع�سوي	حمكمة	البداية,	وهذا	ما	متت	مالحظته	يف	
�سجالت	حمكمة	ال�سلط	ال�سرعية	و�سجالت	حمكمة	معان.	وجاء	يف	�سجل	�سبط	الوكالت	
ال�سرعية	اأن	النائب	ال�سرعي	قرر	بح�سور	ع�سوي	حمكمة	بداية	ال�سلط	الكرميني	وهما	

)1(	امل�سدر	ال�سابق,	�ص	195.

)2(	امل�سدر	ال�سابق,	�ص	199.
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اأفندي	ال�سكر)1(.	واإىل	جانب	النائب	ال�سرعي	كان	هناك	 اأفندي	الكايد	ويو�سف	 اأديب	
بها	 التي	 والقرى	 البلدات	 ويف	 الزواج.	 عقد	 اأمور	 يتولون	 الذين	 ال�سرعيون	 املاأذونون	

حمالت,	كان	لكل	حملة	ماأذونها.

النائب	 برئا�سة	 �سنة	1286هـ/1869م	 اأول	جمل�ص	دعاوى	يف	ق�ساء	عجلون	 وت�سكل	
املو�سى.	 العزام,	وحممود	 كليب	 الدين,	 �سعد	 اإبراهيم	 من	 كل	 وع�سوية	 اأفندي,	 ر�سيد	
جمل�ص	 اإىل	 و�سم	 عاد	 املجل�ص	 هذا	 لكن	 الإدارة.	 جمل�ص	 عن	 منف�سل	 املجل�ص	 وهذا	
الإدارة	يف	عام	1288هـ/1871م	واأ�سبح	جمل�ص	الإدارة	والدعاوى	برئا�سة	القائمقام)2(.

جمل�ص	 عن	 الدعاوى	 جمل�ص	 وف�سلت	 الدولة	 عادت	 1290هـ/1873م	 �سنة	 ويف	
الإدارة,	وا�ستمر	هذا	الو�سع	اإىل	عام	1298هـ/1880م	حيث	ت�سكلت	املحكمة	البتدائية	

)البداية(	ومل	يعد	النائب	ال�سرعي	فيها.

اأما	الكرك	فقد	تاأخر	وجود	حمكمة	�سرعية	فيها	اإىل	عام	1289هـ/1872م,	ومثلها	
معان,	حيث	جاء	يف	�سنة	1295هـ/1878م	اأن	النائب	ال�سرعي	بها	عالء	الدين	اأفندي	
املحت�سب	من	اخلليل,	والواقع	اأن	وجود	ال�سيخ	عالء	الدين	اخلليلي	مبعان	يعود	اإىل	قبل	
هذا	التاريخ	بفرتة	طويلة,	اإذ	جاء	يف	�سجل	املحكمة	ال�سرعية	مبعان	اأن	املاأذون	ل�ستماع	
وف�سل	الأحكام	يف	معان	�سنة	1264هـ/1847م	هو	ال�سيخ	العامل	الفا�سل	عالء	الدين	
اخلليلي)3(؟	وال�سوؤال	هنا	هل	كان	هذا	ال�سيخ	نائبًا	�سرعيًا	اأم	اأنه	مكلف	يف	حل	الق�سايا	

حتت	م�سمى	وظيفة	اأخرى؟	هذا	ما	مل	نتمكن	من	معرفته.

)1(	�سجل	حمكمة	ال�سلط	ال�سرعية	)�سبط	الوكالت(,	10	رجب	1320هـ/1901م,	�ص	44,	92.
)2(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1289هـ/1869م,	�ص	101,	1288هـ/1871م,	�ص	91.

)3(	انظر:	�سجل	حمكمة	معان	ال�سرعية	)2(,	ل	حجة,	�ص	218.
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املفتي:

املفتي	اأو	�سيخ	الإ�سالم	هو	راأ�ص	ال�سلطة	الدينية	يف	الدولة	العثمانية,	وجميع	الهيئات	
باملذاهب	 العمل	 من	 هذا	 ول	مينع	 احلنفي,	 املذهب	 وفق	 اإليه	 تتبع	 والدينية	 الق�سائية	

الأخرى	كل	بلد	ح�سب	مذهب	اأهله.

وقد	لعب	املفتون	اأدوارًا	مهمة	يف	عزل	بع�ص	ال�سالطني,	اأما	يف	الوليات	فلي�ص	لدينا	
اأركان	 كان	من	 اأنه	 الوا�سح	 اأنه	من	 اإل	 املفتي,	 بها	 يتمتع	 كان	 التي	 القوة	 اإىل	 ي�سري	 ما	

الدولة	ومن	الأع�ساء	املتواجدين	يف	جمل�ص	اإدارة	الوليات	والألوية	والأق�سية.

جاءت	اأول	اإ�سارة	يف	ال�سالنامات	اإىل	تعيني	اأول	مفتي	يف	ق�ساء	ال�سلط	عام	1285هـ/	
1868م	وهو	عبد	الغني	اأفندي,	ومل	ميكث	�سوى	�سنة	واحدة,	بعدها	بقي	املن�سب	�ساغرًا	
حتى	عني	م�سطفى	زيد	الكيالين	مفتيًا	يف	عام	1288هـ/1871م.	وبقي	يف	هذا	املن�سب	

حتى	وفاته	يف	عام	1309هـ/1891م)4(.

وهو	حممد	 عام	1285هـ/1868م	 مفٍت	 وجود	 اإىل	 ال�سالنامات	 اأ�سارت	 ويف	عجلون	
اأفندي,	ومن	املرجح	اأنه	حممد	تفاحه	اأفندي	احل�سيني	الذي	عني	نائبًا	يف	عجلون,	ومن	
بعده	مل	ت�سر	ال�سالنامات	اإىل	ذكر	املفتي	يف	عجلون	اإل	ما	جاء	يف	�سالنامة	الدولة	العلية	
اأن	حامد	اأفندي	ابن	علي	بن	�سعد	الدين	ح�سي�سو	من	علماء	ق�ساء	�سيدا	كان	مفتيًا	عام	

.)5(	1916

)4(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1285هـ/1868م,	�ص	27,	1288هـ/1871,	�ص	90,	1309هـ/1891,	�ص	188.
1333-1334هـ/1906- العلية	 الدولة	 �سالنامة	 56؛	 �ص	 1285هـ/1868م,	 �سوريا	 ولية	 �سالنامة	 	)5(
1907م؛	�سجل	حمكمة	اإربد	ال�سرعية	)5(,	ح	)2(,	21	�سفر	1336هـ	1918م,	�ص	8-	9؛	اأبو	ال�سعر,	

اإربد	وجوارها,	�ص	234.
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ويف	معان	جاء	اأول	ذكر	للوظيفة	يف	�سنة	1293هـ/1876م,	لكن	مل	يعني	فيها	اأحد,	
هي	 اختفت	 حيث	 1299هـ/1881م	 �سنة	 حتى	 �ساحبها	 ذكر	 دون	 الوظيفة	 ا�سم	 وبقي	
اأن	 اإىل	 معان	 حمكمة	 �سجل	 اأ�سار	 1329هـ/1911م	 لعام	 لحق	 وقت	 ويف	 والنائب)1(.	

حممد	اأفندي	بن	عبداهلل	اخلوالدة	هو	مفتي	معان)2(.

�سالنامة	1313-1314هـ/1895-1896م	 كانت	يف	 الكرك	 ملفتي	 وردت	 اإ�سارة	 واأول	
وهو	حممد	�سم�ص	الدين,	وبقي	هذا	املفتي	يف	الكرك	لفرتة	طويلة)3(.

ومن	مهام	املفتي	الأ�سا�سية	اإبداء	الراأي	يف	امل�سائل	الفقهية	عند	ا�ست�سارته,	ومن	هنا	
فاإن	وجوده	�سروري	يف	مراكز	الأق�سية	والألوية	حيث	يكرث	اجلهل	يف	ذلك	الوقت	وحاجة	

النا�ص	اإىل	فهم	اأمور	حياتهم.

الأهلة,	 واإثبات	 املعارف,	 ل�سعبة	 الثانية	 الرئا�سة	 الإفتاء	 اإىل	 بالإ�سافة	 مهامه	 ومن	
ورئا�سة	جلان	الأوقاف,	والإمامة	واخلطابة	يف	امل�ساجد,	ويف	اأحيان	كثرية	كان	بع�سهم	ل	
يتقا�سى	اأجورًا	على	اإمامة	ال�سالة	واخلطابة,	ومن	هوؤلء	يف	ال�سلط	ال�سيخ	حممد	�سالح	

اأفندي	مري�ص,	الذي	عمل	مفتيًا	يف	ال�سلط	منذ	عام	1887	حتى	قيام	الإمارة)4(.

نقابة الأ�شراف:

نقابة	 العثمانية	 الفرتة	 يف	 الأردن	 منطقة	 يف	 وجدت	 التي	 الدينية	 الوظائف	 من	
الأ�سراف,	ومن	املعروف	اأن	نقابة	الأ�سراف	تاأ�س�ست	منذ	الع�سر	العبا�سي,	وتفرعت	اإىل	

)1(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1293هـ/1876م,	�ص	123,	1299هـ/1881م,	�ص	641.
)2(	�سجل	حمكمة	معان	ال�سرعية	رقم	)2(,	1329هـ/1911م,	�ص	243.

)3(	امل�سدر	ال�سابق	1313-1314هـ/1893-1894م,	�ص	209.
)4(	خري�سات,	حممد	واآلء,	�سجل	ال�سادر	والوارد,	�ص	186.
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ق�سمني,	هما	الطالبيون	)ن�سل	علي	بن	اأبي	طالب(,	والعبا�سيون	)ن�سل	العبا�ص	بن	عبد	
املطلب(	)1(.

وملا	ت�سلم	بايزيد	الأول	احلكم	اأعاد	تفعيل	هذه	املوؤ�س�سة,	واأعطي	�ساحبها	امتيازات	
هي	معنوية	اأكرث	منها	مادية,	مثل	لب�ص	العمامة	اخل�سراء,	ولقب	�سيد.	والواقع	اأن	العمامة	
773هـ/1372م,	 �سنة	 وبالتحديد	 املماليك	 اأيام	 منذ	 بها	 مر�سوم	 �سدر	 قد	 اخل�سراء	
وطلب	من	الأ�سراف	املتواجدين	يف	الديار	امل�سرية	وال�سامية	و�سع	عالمة	خ�سراء	على	

عمائمهم	متييزًا	لهم	عن	بقية	النا�ص)2(.

الذي	 وهو	 ا�ستانبول,	 يف	 النقيب	 هو	 العثمانية	 الدولة	 يف	 مكانة	 النقباء	 اأعلى	 وكان	
يتوىل	تعيني	النقباء	يف	الوليات,	ومن	الطبيعي	اأن	يعني	نقباء	الوليات,	النقباء	يف	الألوية	

والأق�سية.

ال�سلطان	 قبل	 من	 تعيينه	 وي�سدر	 منطقته	 يف	 الأ�سراف	 عن	 امل�سوؤول	 هو	 والنقيب	
مبا�سرة,	ويكون	اختياره	من	كبار	الق�ساة	واملفتني	وكبار	العلماء)3(.

اأما	مهام	نقيب	الأ�سراف	اخلا�ص	فهي:

-	حفظ	الأن�ساب	وحتديد	الداخلني	واخلارجني	منها.

حتى	 الإ�سالمي	 امل�سرق	 يف	 الأ�سراف	 نقابة	 ح�سن,	 قا�سم	 ال�سامرائي,	 انظر:	 املعلومات	 من	 ملزيد	 	)1(
نهاية	فرتة	حكم	الأ�سرة	اجلالئرية	)منت�سف	القرن	3	هـ-	اأوائل	القرن	9	هـ(,	ر�سالة	دكتوراه,	غري	

من�سورة,	اجلامعة	الأردنية	)1999(,	�ص	10	وما	بعدها.
)2(	كبيت,	رحلة	ال�ستاء	وال�سيف,	�ص	72.

)3(	انظر:	جار�سلي,	اإ�سماعيل	حقي,	اأمراء	مكة	يف	العهد	العثماين,	ترجمة	علي	مراد,	من�سورات	مركز	
درا�سات	اخلليج	العربي,	الب�سرة	)1985(,	�ص	19	وما	بعدها.
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-	متييز	البطون	ومعرفة	اأن�سابهم.

-	ت�سجيل	الولدات	والوفيات.

-	وعظ	الأ�سراف	وتذكريهم	ب�سرف	ن�سبهم	والأخالق	احلميدة	لهذا	الن�سب.

-	تنزيههم	عن	املكا�سب	الدنيئة	ومنعهم	من	املطالب	اخلبيثة.

-	ردعهم	عن	ارتكاب	الآثام.

-	دعمهم	يف	ا�ستيفاء	حقوقهم.

-	منع	الأرامل	من	الزواج	بغري	الأكفاء	ل�سرفهن.

-	تقومي	ذوي	الهفوة)1(.

اأما	نقيب	الأ�سراف	العام	فبالإ�سافة	اإىل	ما	تقدم	فاإن	من	مهامه:

-	حل	امل�سكالت	النا�سئة	بني	الأ�سراف	واإقامة	احلدود	على	مرتكبيها.

-	الإ�سراف	على	�سوؤونهم	العامة	ومتابعة	ق�ساياهم.

واأمر	النقيب	مطاع,	وله	حق	الولية	على	ما	ميلكه	الأ�سراف	بل	وحتى	احلجر	ال�سحي	
عليهم)2(.

ال�سرعية	)200(,	جمادى	الأوىل	1112هـ/1700م,	�ص	143-	145؛	 )1(	انظر:	�سجل	حمكمة	القد�ص	
عبد	الغني,	عماد,	ال�سلطة	يف	بالد	ال�سام	يف	القرن	الثامن	ع�سر,	دار	النفائ�ص	)1993(,	�ص	211.

)2(	ابن	كنان,	احلوادث	اليومية,	160/2.
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وي�سري	ابن	كنان	اإىل	اأن	هذا	اللقب	ل	ي�سرف	اإل	ملن	كان	ثابت	الن�سب	من	الأ�سراف	
اأي�سًا	جاوي�سية	ببابه	من	الأ�سراف	 احل�سينيني,	ولهم	كتاب	و�سهود	معتبون,	وللنقيب	
بقدر	ما	ي�ستحق)1(.	ورغم	املكانة	التي	كان	يتمتع	بها	هوؤلء	النقباء,	اإل	اأنهم	مل	يكونوا	

من	اجلهاز	الديني	مبعنى	الكلمة,	رغم	متتعهم	بالعديد	من	المتيازات)2(.

ويف	اأواخر	القرن	الثامن	ع�سر	واأوائل	القرن	التا�سع	ع�سر	وجد	يف	دم�سق	وحدها	ما	
يزيد	على	)26(	اأ�سرة	دم�سقية	تنتمي	اإىل	الأ�سراف)3(.

الكرك.	 والثانية	يف	 ق�ساء	عجلون	 الأوىل	يف	 لالأ�سراف	 نقابتان	 وجدت	 الأردن	 ويف	
ونقيبها	 1298هـ/1880م	 �سنة	 �سوريا	 ولية	 �سالنامة	 اإليها	 اأ�سارت	 عجلون	 ق�ساء	 ففي	
اإدارة	 يكون	ع�سوًا	يف	جمل�ص	 الأ�سراف	 نقيب	 اأن	 املعلوم	 ومن	 اجلراح)4(.	 اأفندي	 عمر	
بالنتخاب,	وهم	من	كان	يطلق	 ولي�ص	 الوظيفة	 املجل�ص	بحكم	 املتواجدين	يف	 الق�ساء,	

عليهم	الأع�ساء	الطبيعيون.

غري	اأن	هذه	الوظيفة	مل	تدم	طوياًل	واختفت	منذ	1306-1307هـ/1888-1889م	من	
ال�سالنامات,	غري	اأن	�سجل	حمكمة	عجلون	ال�سرعية	اأ�سار	يف	�سنة	1332هـ/1914م	اإىل	

اأن	نقيب	الأ�سراف	هو	حممد	علي	اجلراحي,	ن�سبة	اإىل	اآل	اجلراح)5(.

)1(	امل�سدر	ال�سابق,	159/2.
)2(	ال�سناوي,	عبد	العزيز,	الدولة	العثمانية	دولة	مفرتى	عليها,	الأجنلو	امل�سرية	)1980(,	440/1.

القرن	 واأوائل	 ع�سر	 الثامن	 القرن	 اأواخر	 بدم�سق	يف	 الأعيان	 اأحوال	 بع�ص	مظاهر	 ليندا,	 �سلي�سر,	 	)3(
التا�سع	ع�سر,	املوؤمتر	الدويل	الثاين	لبالد	ال�سام,	328/1.

)4(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1298هـ/1880م,	�ص	223,	وقارن	اجلالودي,	عبد	الفتاح,	ق�ساء	عجلون,	�ص	
.246

)5(	�سجل	حمكمة	عجلون	ال�سرعية	)2(,	ح	)1(,	14	رجب	1332هـ/1914م,	�ص	67؛	اجلالودي,	ق�ساء	
عجلون,	�ص	246.
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بن	 عامر	 عبيدة	 اأبي	 اإىل	 النتماء	 يدعون	 عجلون	 يف	 اجلراح	 اآل	 اأن	 املعروف	 ومن	
اجلراح,	واأبو	عبيدة	من	قري�ص	ولي�ص	من	اآل	البيت,	والظاهر	اأنهم	منحوا	النقابة	ل�سرف	
اأبا	 اأن	 اإىل	 اأ�سارت	 قد	 الأن�ساب	 كتب	 اأن	 العلم	 مع	 لن�سبه,	 ولي�ص	 اأبي	عبيدة	 ال�سحابي	

عبيدة	مل	يعقب,	واأن	ن�سبه	درج)1(.

ق�ساء	عجلون	 تقطن	يف	 التي	 العائالت	 اإىل	عدد	من	 النمر	 اإح�سان	 اأ�سار	 وقد	 هذا	
املنتمية	اإىل	الأ�سراف	دون	اأن	يبني	لنا	م�سادره,	وتابعه	على	ذلك	بيك	با�سا)2(.

وعلى	اأية	حال	فاإن	اأمر	نقابة	الأ�سراف	يف	عجلون	قد	ارتبط	ارتباطًا	وثيقًا	بوقف	اأبي	
عبيدة	يف	منطقة	الغور,	واأن	م�ساألة	هذه	الأوقاف	كانت	مثار	نزاع	ا�ستمر	اإىل	بداية	تكوين	

اإمارة	�سرقي	الأردن.

والنقابة	الثانية	وجدت	يف	الكرك	�سنة	1314-1315هـ/1897-1898م,	ومل	يرد	فيها	
من	هو	النقيب,	ولكن	جاء	قائمقام	النقيب	تقي	الدين	زاده	اأديب	اأفندي,	وا�ستمرت	هذه	

النقابة	ملدة	عامني	اختفت	بعدها	من	ت�سكيالت	اللواء)3(.

جمل�س الولية واملبعوثان:

ت�سكيل	جمل�ص	عمومي	 على	 ون�ص	 عام	1281هـ/1864م,	 الوليات	يف	 قانون	 �سدر	
من	 واثنان	 امل�سلمني	 من	 اثنان	 لواء,	 كل	 عن	 منتخبني	 اأع�ساء	 اأربعة	 ي�سم	 الولية	 يف	
تزيد	 ول	 ال�سنة	 مرة	يف	 اأع�ساوؤه	 ويجتمع	 عنه,	 ينوب	 من	 اأو	 الوايل	 برئا�سة	 امل�سيحيني	

)1(	حول	ن�سب	اأبي	عبيدة	انظر:	الزبريي,	م�سعب,	ن�سب	قري�ص,	�ص	238.
الأردن	 �سرقي	 تاريخ	 فردريك,	 با�سا,	 بيك	 161؛	 	/2 والبلقاء,	 نابل�ص	 جبل	 اإح�سان,	 النمر,	 انظر:	 	)2(

وقبائلها,	ترجمة	بهاء	الدين	طوقان,	عمان,	�ص	454	وما	بعدها.
)3(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1314-1315هـ/1897-1898م,	�ص	223.
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الجتماعات	عن	اأربعني	يومًا,	ويتقا�سى	الع�سو	اأجرة	مقدارها	ن�سف	لرية	عثمانية	عن	
كل	يوم)1(.

و�سناعية	 زراعية	 من	 الولية	 واحتياجات	 �سوؤون	 كافة	 عن	 م�سوؤول	 الولية	 وجمل�ص	
الوايل,	 اإىل	 تو�سياته	 يرفع	 وموازنات,	وجتارة,	و�سحة,	وهو	 واأ�سغال	عامة,	ومدار�ص,	
لطبيعة	 تخ�سعان	 وهيبته	 الولية	 اأهمية	جمل�ص	 وكانت	 العا�سمة.	 اإىل	 يرفعها	 والوايل	
هوؤلء	املمثلني,	فعلى	�سبيل	املثال	كان	جمل�ص	عام	1327هـ/1909م	على	درجة	عالية	من	
اجلراأة	وال�سجاعة,	عندما	قدم	الأع�ساء	ا�ستقالتهم	بحجة	اأن	الدولة	ل	تاأخذ	باآرائهم	
وح�سرة	الوايل	يريدهم	كاخل�سب	امل�سندة,	وهم	اأعيان	البالد,	تركوا	اأ�سغالهم,	وهجروا	

بيوتهم,	ليخدموا	اأمتهم,	بكلمة	خري	يقولونها)2(.

هذا	وقد	مثل	لواء	الكرك	يف	�سنة	1326هـ/1908م	اأربعة	اأع�ساء,	اثنان	من	امل�سلمني	
اأفندي	حممود	 اأفندي	الن�سعة	)معان(,	عبد	املهدي	 واثنان	من	امل�سيحيني:	عبد	النبي	

)الطفيلة(,	عودة	اأفندي	الق�سو�ص	)الكرك(	ويو�سف	اأفندي	ال�سكر)3(.

ومن	عجلون	�سارك	يف	جمل�ص	الولية	كل	من	عبد	القادر	التل,	عبد	العزيز	الكايد,	
جنيب	اأفندي	ال�سريدة,	و�سارك	فيما	بعد	اأي�سًا	زعل	املجايل	)الكرك(,	حممد	احل�سني	
العطيوي	 ح�سني	 )معان(,	 التلهوين	 خليل	 )ال�سلط(,	 طوقان	 الدين	 عالء	 )ال�سلط(,	

)الطفيلة(,	�سوكت	حميد	)جر�ص(.

	)11( كان	 عجلون	 ق�ساء	 من	 املر�سحني	 عدد	 اأن	 اإىل	 	1912 عام	 يف	 الأمر	 وو�سل	
مر�سحًا	من	اإربد,	عجلون,	الرمثا	واحل�سن.

)1(	املقتب�ص,	ع	936,	1912/3/23,	�ص	2.
)2(	امل�سدر	ال�سابق,	ع	85,	29	اآذار	1909,	�ص	3.

)3(	الق�سو�ص,	عودة,	مذكرات	غري	من�سورة,	�ص	54.
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اأما	جمل�ص	املبعوثان	فقد	ا�سرتط	الد�ستور	انتخاب	ع�سو	لكل	خم�سني	األفًا	وملدة	اأربع	
الأردن	 املبعوثان	)66(	عربيًا	مثل	 انتخابات	عام	1908	كان	يف	جمل�ص	 وبعد	 �سنوات,	
فيه	توفيق	بك	املجايل,	ويف	�سنة	1912	حممد	عطا	اهلل	الأيوبي,	ويف	�سنة	1914	توفيق	
عجلون	 اأهايل	 �سب	 الذي	 وهو	 	,)1908( املقدادي	 الدين	 �سعد	 عجلون	 ومن	 املجايل,	

غ�سبهم	عليه	بال�سعر	ال�سعبي	اأثناء	اأحداث	عام	1910.

التلغراف:

بهذا	 وبداأت	 الدولة,	 اأنحاء	 يف	 البقية	 الأ�سالك	 مد	 اأهمية	 الثمانية	 الدولة	 اأدركت	
امل�سروع	منذ	�سنة	1276هـ/1859م,	ثم	�سدر	يف	عام	1871	نظام	جديد,	اتبع	بنظام	
اآخر	�سنة	1881م.	ومهمة	جهاز	التلغراف	اإر�سال	الأخبار	والأوامر	باأ�سرع	وقت	ممكن.	
وقد	لقت	الدولة	العثمانية	عنتًا	كبريًا	يف	املحافظة	على	خطوط	التلغراف	وحمايتها	من	
هجمات	البدو,	مما	كان	ي�ستدعي	يف	اأحوال	كثرية	تكليف	بع�ص	القبائل	القريبة	من	هذه	

اخلطوط	بالإ�سراف	عليها	وحفظها	من	العبث	مقابل	مبالغ	مالية)1(.

اأ�سبحت	قرية	ال�سيخ	 اأن	 واأول	خط	كان	من	دم�سق	اإىل	املزيريب	�سنة	1867,	وبعد	
�سعد	مركز	لواء	حوران	�سنة	1293هـ/1876م,	مد	اإليها	اخلط	البقي)2(.

ثم	بعد	ذلك	مدت	الدولة	خطًا	اإىل	عجلون	وال�سلط,	اأما	الكرك	فقد	تاأخرت	بع�ص	
قبل	 احلج	 منازل	 اإىل	 موجهًا	 كان	 البقي	 اخلط	 يف	 الدولة	 اهتمام	 باأن	 علمًا	 ال�سيء,	

غريها,	وذلك	من	اأجل	املحافظة	على	�سالمة	واأمن	احلجاج.

)1(	خري�سات,	الأردن	يف	العهد	العثماين,	334/1.
)2(	الأر�سيف	العثماين	�سورادولت,	وثيقة	رقم	)1590(,	25	�سفر	1293هـ؛	عو�ص,	الإدارة	العثمانية,	

�ص	288.
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وكان	خط	حوران-	عجلون	مير	من	املزيريب-	الطرة-	اإربد	ويتفرع	عند	قرية	ال�سيخ	
�سعد	اإىل	ثالثة	اجتاهات,	�سرقًا	اإىل	جبل	الدروز,	وجنوبًا	اإربد	عب	املزيريب,	و�سماًل	
اإىل	نوى.	ومن	نوى	خط	اإىل	القنيطرة,	واملحطة	الرئي�سية	يف	مركز	ال�سيخ	�سعد,	وفيها	

تر�سل	البقيات	باأربع	لغات	اأوروبية	اإىل	�سائر	العامل)1(.

وبعد	اأن	اأ�سبحت	الكرك	مركزًا	للواء	كان	ل	بد	من	اإي�سال	اخلطوط	البقية	لها	عب	
مناطق	مادبا,	وادي	املوجب,	كذلك	ربطت	ال�سلط	بخط	برقي	عندما	كانت	تابعة	لها.

بناء اجل�شور:

من	�سمن	الهياكل	الإدارية	يف	الدولة	العثمانية,	ماأمورو	اجل�سور,	وهم	الذين	ي�سرفون	
على	اجل�سور	املقامة	على	الأنهار	ل�سيما	احلدودية	بني	الألوية	والوليات	منها,	وكثريًا	ما	
كان	يلقى	القب�ص	على	الأ�سقياء	والل�سو�ص	عندما	يجتازون	هذه	اجل�سور,	فقد	جاء	يف	
اإحدى	الوثائق	اأن	حممد	اآغا	ال�سناوي	ماأمور	ج�سر	املجامع	قد	األقى	القب�ص	على	ثالثة	

اأنفار	من	حرامية	عربان	امل�ساخلة	وعربان	بني	�سخر)2(.

جهة	 من	 ونابل�ص	 جهة	 من	 وال�سلط	 عجلون	 مناطق	 بني	 التجارية	 احلركة	 ولن�ساط	
ونقل	 احلركة	 لت�سهيل	 وذلك	 1885م,	 عام	 داميا	 ج�سر	 برتميم	 الدولة	 قامت	 اأخرى	

الب�سائع	التجارية	بني	ال�سلط	ونابل�ص)3(.

وهذا	اجل�سر	كان	قد	بناه	الظاهر	بيب�ص	ثم	عمره	برقوق	بطول	120	ذراعًا	وبعر�ص	
ع�سرين	ذراعًا,	وفيه	يقول	�سهاب	الدين	اأحمد	بن	كمال:

)1(	�سوماخر,	عب	الأردن,	�ص	61.
)2(	نعي�سه,	املرجع	يف	الوثائق	التاريخية,	�ص	119.

)3(	مناع,	لواء	القد�ص,	�ص	218.
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اأي��������������ا م������ل������ك������اً ب������ن������ى ج���������������ش�������راً ب�����ع�����دل 

ب������ه ح����م����ل الأن������������ام ع����ل����ى ال�������ش���ري���ع���ة

)ال�سريعة	اأي	نهر	الأردن	وهكذا	كان	ي�سمى( 	 	

ل���������ه ��������ش�������رف ع������ل������ى اجل��������������������وزاء �������ش������اٍم

وف�������������وق احل�������������وت اأرك������������������ان م���ن���ي���ع���ة

ويرافق	هوؤلء	ماأمورو	اخليالة.

ماأمور الغالل والأنبار:

واإربد	 وعجلون	 البلقاء	 وكانت	 الأنبار,	 يف	 الغالل	 وحفظ	 وت�سلم	 الإ�سراف	 ومهمته	
وال�سلت	من	املناطق	الهامة	يف	اإنتاج	احلبوب,	وبالتايل	يف	حفظها	ومنذ	اأيام	املماليك,	

ففي	عجلون	واإربد	كانت	ال�سونة	مركزًا	حلفظ	الغالل)1(.

اأحد	 ال�سمالية	 ال�سونة	 وكانت	 القمح,	 �سوامع	 عن	 امل�سوؤول	 فهو	 الأنبار	 ماأمور	 واأما	
مراكز	هذه	ال�سوامع	وعلى	كل	�سومعة	ماأمور,	وقد	اعتاد	هوؤلء	على	اأن	ينق�سوا	الأ�سياء	
عند	ا�ستالمها,	من	كل	كي�ص	فيه	)7(	اأمداد	اأن	ينق�سوا	من	مد	ون�سف	اإىل	مدين,	وبعد	
اأيام	عدم	 النق�ص	ل�سيما	يف	 الفالحني	وحت�سيل	 الع�سكر	واجلندرمة	على	 ينزل	 ذلك	
توفر	احلبوب,	في�سطر	الفالح	اإىل	ال�ستدانة	بالربا	الذي	كان	ي�سمونه	"الفائ�ص" ت�سل	

)1(	نعي�سه,	املرجع	يف	وثائق	تاريخية,	�ص	226.
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الن�سبة	يف	الفائ�ص	يف	بع�ص	الأحيان	اإىل	اأكرث	من	50%	)1(,	هذا	مع	العلم	اأن	الفالح	كان	
يدفع	اأجرة	النقل	اإىل	ال�سوامع,	وبذلك	يلتقي	على	الفالح	�سوط	الدولة	و�سيف	العربان,	
فالدولة	كانت	�سرائبها	تزداد	عامًا	بعد	عام,	والبدو	كانوا	ياأخذون	اخلاوة	من	الفالحني	
ويرافقها	نهب	املوا�سي	واإتالف	املزروعات	ال�سيفية	ورعي	كروم	العنب,	واأ�سد	العربان	

�سررًا	على	فالحي	عجلون	هم	الرولة)2(.

ومن	الوظائف	الأخرى	ذات	الهتمام	من	قبل	الدولة	ماأمورية	ح�سر	الدخان,	حيث	
املاأمورين	 الدولة	 خ�س�ست	 هنا	 ومن	 البدو,	 قبل	 من	 ل�سيما	 كبريًا	 عليه	 الطلب	 كان	
مع	 املنتج	 الدخان	 كميات	 تقدير	 هوؤلء	 ومهمة	 والأق�سية,	 الألوية	 يف	 الدخان	 حل�سر	

تقدير	�سريبة	الع�سر	املرتتبة	عليه)3(.

اأما	ماأمور	الع�س�ص	)الع�س�ص	با�سي(:	فكانت	مهمة	هوؤلء	جمع	الأخبار	والتحري	عن	
رئي�ص	 وهو	مبثابة	 ال�سوبا�سي	 الع�س�ص	 ماأمور	 ويراأ�ص	 واملجرمني,	 والأ�سقياء	 الل�سو�ص	
ومراقبة	 النا�ص)4(,	 اأعرا�ص	 وحرا�سة	 و�سيانة	 حفظ	 اأي�سًا	 هوؤلء	 ومهمة	 ال�سرطة,	

احلمامات	العامة,	ومنع	بيع	اخلمور,	والتحقيق	يف	اجلرائم.

ويتبع	ال�سوبا�سي	اأي�سًا	ماأمور	احلب�سخانة	)احلب�ص(	ومهمته	الإ�سراف	على	امل�ساجني	
بالإ�سافة	اإىل	تقدمي	تقارير	�سهرية	عن	اأحوال	امل�ساجني	والأمرا�ص	التي	ت�سيبهم,	وعن	

اأنواع	اجلرائم	املرتكبة	يف	مناطقهم	واأنواعها	والأحكام	ال�سادرة	بها.

)1(	انظر:	العيني,	عقد	اجلمان,	�ص	110؛	ابن	�سهبة,	تاريخ,	39/4.
)2(	املقتب�ص,	ع	84,	)1910(,	�ص	2.
)3(	املقتب�ص,	ع	206,	)1910(,	�ص	3.

)4(	اليعقوبي,	حممد	اأحمد,	ناحية	القد�ص	يف	القرن	العا�سر	الهجري/	ال�ساد�ص	ع�سر	امليالدي,	عمان	
)1999(,	�ص	216؛	عبد	الغني,	ال�سلطة	يف	بالد	ال�سام,	�ص	161.
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ماأمور الأورمان )احلراج(:

نظرًا	لكرثة	الغابات	يف	مناطق	عجلون	والبلقاء	وال�سوبك	وغريها	من	املناطق,	ومن	
اأجل	املحافظة	على	الرثوة	النباتية	كانت	الدولة	تعني	ماأموري	احلراج	يف	املناطق	التي	
اإىل	 تكرث	بها	الغابات	وذلك	ملنع	قطع	الأ�سجار	و�سنع	الفحم	منها,	والذي	كان	ي�سدر	
فل�سطني	بكميات	كبرية,	ومن	اأ�سهر	من	كان	يتاجر	بالفحم	�سالح	اأبو	جابر	من	ال�سلط.

وكان	ي�ساعد	ماأمور	احلراج	عدد	من	املوظفني	ومن	ع�سكر	البيادة	)امل�ساة(,	ويالحظ	
اأواخر	القرن	التا�سع	ع�سر	التعديات	الكثرية	 من	خالل	ال�سحف	التي	كانت	ت�سدر	يف	

على	اأحراج	عجلون	وال�سلط,	وتنبيه	الدولة	اإىل	ذلك.

ماأمور الع�شائر:

من	الوظائف	الع�سائرية	التي	كانت	�سائدة	يف	الفرتة	العثمانية	تعيني	ال�سيوخ	واملقدمني	
واأبقت	 الدولة	عن	وظيفة	املقدمني	 ا�ستغنت	 الفرتة	الأخرية	 مقابل	رواتب	�سهرية,	ويف	
اإىل	 بالإ�سافة	 ال�سيوخ	 هوؤلء	 رواتب	 على	 اأبقت	 كما	 امل�سايخ,	 و�سيخ	 ال�سيخ	 وظيفة	 على	
تعيني	كتاب	لهم,	ويف	بع�ص	الأحيان	كانت	تلجاأ	اإىل	تعيني	اأمري	للعربان,	وكانت	الإمرة	
يف	القرن	التا�سع	ع�سر	لعرب	حوران	يف	الأغلب,	وي�سحب	ماأمور	الع�سائر	عدد	من	جند	
الدرك	جلمع	ال�سرائب	املرتتبة	على	ع�سائرهم,	وقطعان	املوا�سي	التي	ميتلكونها)5(.

�سخر,	 بني	 �سيوخ	 العثمانية	 الدولة	 من	 رواتب	 �سيوخها	 تقا�سى	 التي	 القبائل	 ومن	
و�سيوخ	العدوان,	و�سيخ	م�سايخ	بني	حميدة,	و�سيوخ	احلويطات,	و�سيوخ	عنزة	بفروعها	

احل�سنة,	وولد	علي,	والرولة,	و�سيوخ	ربيعة	اآل	مهنا	وولد	علي.

)5(	اأوبنهامي,	ماك�ص	فون,	رحلة	اإىل	بالد	�سمر	وبالد	اجلزيرة,	�ص	25.
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كما	كانت	الدولة	العثمانية	تقوم	مبنح	ال�سيوخ	اأو�سمة	من	الدرجة	اخلام�سة,	وممن	
ح�سل	عليها	ال�سيخ	ح�سني	ال�سبح	�سيخ	ال�سلط,	وال�سيخ	حممد	جملي	)املجايل(	�سيخ	
�سيخ	 اخلتالني	 كايد	 وال�سيخ	 العدوان,	 �سيخ	 عرابي	 اأبو	 اأحمد	 وال�سيخ	 الكرك,	 م�سايخ	

عباد,	ومن	عنزة	ال�سيخ	هزاع	ال�سعالن	وال�سيخ	حممد	الدوخي.

ماأمور الدفرت اخلاقاين:

ملا	كانت	خزينة	الدولة	العثمانية	تقوم	على	الأرا�سي	والزراعة	كان	ل	بد	من	الهتمام	
قامت	 ال�سام	 �سليم	على	بالد	 ال�سلطان	 ا�ستوىل	 اأن	 العثمانية	منذ	 والدولة	 الأمر,	 بهذا	
باإح�ساء	املدن	والقرى	والبادية,	ولي�ص	اأدل	على	ذلك	من	دفاتر	الطابو	يف	القرن	ال�ساد�ص	
ع�سر	والتي	و�سلت	اإلينا	وفيها	معلومات	عن	عدد	ال�سكان	واأ�سماء	البلدات	والقرى,	وعدد	
الأ�سر	وال�سرائب	املح�سلة	من	كل	منطقة,	واأنواع	ال�سرائب	املفرو�سة	اإىل	غري	ذلك	من	

الأمور.

املتمثل	 الإقطاعي	 النظام	 على	 البداية	 يف	 الدولة	 �سارت	 الأموال	 اأمر	حت�سيل	 ويف	
املطلوب	 الق�سط	 تقدمي	 مقابل	 الأرا�سي	 بغالل	 الت�سرف	 يف	 والزعامات	 بالتيمارات	
منهم.	هذا	مع	ورود	امللكيات	الفردية	ل�سيما	يف	املدن,	وقد	األغي	نظام	التيمار	عام	1839.

ويف	�سنة	1274هـ/1858م	�سدر	قانون	الأرا�سي,	وميكن	القول	اإن	الأرا�سي	حتى	عام	
1227هـ/1860م	كانت	م�ساعًا,	وكلمة	امل�ساع	هنا	ل	تلغي	و�سع	اليد	على	هذه	الأرا�سي	

ولكن	بدون	ت�سجيلها	باأ�سماء	امل�ستغلني	لها.

وجاء	يف	 ب�سندات	جديدة,	 امللكية	 يحدد	 اأرا�ٍص	جديد	 نظام	 �سدر	 	1874 �سنة	 ويف	
والقرى	 الكائنة	يف	املدن	والق�سبات	 الأمالك	 اأن:	عموم	 النظام	 الأوىل	من	هذا	 املادة	
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والنواحي	�ستعطى	فيها	م�ستندات	جديدة	مو�سحة	بالطغراء	ال�سلطانية	ويكون	الت�سرف	
بالأمالك	بدونها	ممنوعًا.

رف,	 ون�ست	املادة	الثانية	على	اأن	ال�سندات	نوعان,	الأول	فيما	يتعلق	بالأمالك	ال�سرّ
وهو	ما	يعب	عنه	اليوم	ب�سند	الت�سرف,	والثاين	بخ�سو�ص	املحالت	التي	اأر�سها	مقطعة	
)مفروزة(	وعليها	بناء	وحولها	غرا�ص	)وهي	التي	حتمل	�سند	ت�سجيل(.	وكانت	الدولة	ل	

ت�سمح	باإفراز	اأكرث	من	ن�سف	دومن	يف	البلدات	والق�سبات)1(.

لت�سجيل	الأرا�سي	موؤلفة	من	 لواء	وق�ساء	جلنة	 وللحفاظ	على	امللكية	�ُسكلت	يف	كل	
وخمتار	 التحرير,	 وماأمور	 الق�ساء,	 اللواء/	 اإدارة	 جمل�ص	 من	 وع�سو	 الأمالك,	 كاتب	

املحلة,	واإمام	املحلة,	واأع�ساء	املجل�ص	الختياري.

النموذج	 وفق	 امل�ساحة	 البوقلمة	 يف	 وتكتب	 الدفرت	 يف	 الأمالك	 حترر	 وبح�سورهم	
املقرر	بعد	معاينة	احلجج	وامل�ستندات	التي	يبزها	اأ�سحاب	الأمالك)2(.

ويف	كثري	من	الأحيان	كانت	ملكيات	كبرية	تخ�ص	القبيلة	الواحدة	ت�سجل	با�سم	�سيخ	
يف	 الف�سل	 قبيلة	 اأمالك	 �سجلت	 عندما	 ذلك	 على	 مثاًل	 املقتب�ص	 اأوردت	 وقد	 القبيلة,	
اجلولن	با�سم	حممود	الفاعور,	�سيخها,	وو�سفتها	باأنها	اأر�ص	وا�سعة	ل	يطوف	الراكب	
بها	بال�سري	املعتدل	يف	اأقل	من	ثالثة	اأيام,	وهي	متتد	من	املن�سورة	قرب	القنيطرة	جنوبًا	

حتى	بانيا�ص	�سماًل	و�سرقًا	اإىل	جبانا	اخل�سب	وغربًا	اإىل	احلولة)3(.

نف�سها,	 القبائل	 بطون	 بني	 كثرية	 منازعات	 الأردنية	ظهرت	 الدولة	 قيام	 وبعد	 هذا	

)1(	قزما,	خمتارات	من	القوانني,	�ص	39؛	اأبو	فخر,	لواء	حوران,	�ص	25.
)2(	املرجعان	ال�سابقان,	�ص	39,	26.

)3(	املقتب�ص,	ع	329	)1911(,	�ص	1؛	اأبو	فخر,	لواء	حوران,	�ص	92.
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ال�سخور	 مثل	 الأرا�سي	 هذه	 ملكية	 على	 جتاورها	 التي	 الأخرى	 القبائل	 وبني	 وبينها	
وال�ساليطة,	وال�سخور	والعجارمة,	العدوان	وال�سخور,	اخلالف	بني	بطون	بني	ح�سن,	

ع�سائر	الكرك,	اأهايل	ال�سوبك	وغريهم.

اأكرث	من	30%	من	املح�سول	 الع�سور	فقد	كان	امللتزمون	يتقا�سون	 اإىل	 اأما	بالن�سبة	
بدًل	من	10%	وقد	اأورد	�سل�ص	نقاًل	عن	بريجهام	قوله:	اأ�ستطيع	اأن	اأقول	باطمئنان	من	
بالزراعة	يف	 العمل	 تقريبًا	من	 �سنوات	 ع�سر	 بها	خالل	 قمت	 التي	 الدقيقة	 امل�ساهدات	
�سهول	�سارون	)�سارونا(	قرب	الرملة,	اإن	املبالغ	التي	يجمعها	الع�سار	)امللتزمون(	نادرًا	
اأو	هي	ل	تعادل	مطلقًا	اأقل	من	ثلث	املح�سول	بكامله,	وذلك	بدًل	من	الع�سر	 ما	تعادل	

القانوين)1(.

من	 تتكون	 الولية	 يف	 اخلاقاين	 دائرة	 كانت	 امللكيات	 على	 املحافظة	 لأهمية	 ونظرًا	
ال�سناجق	 ومقيدو	 م�ساعد,	 مدير	 ويعاونه	 اخلاقاين,	 مدير	 يراأ�سهم	 اأ�سخا�ص	 	)10(
ال�سام,	عكا,	حماة,	 ال�سريف,	طرابل�ص	 القد�ص	 �سام	�سريف,	بريوت,	 )الألوية(,	وهم	
ومقيد	 اأفندي,	 1285هـ/1868م	م�سطفى	 �سنة	 البلقاء	يف	 مقيد	 وكان	 حوران,	 بلقاء,	

حوران	ميخائيل	اأفندي)2(.

ماأمور احلجر ال�شحي )قرانتني ماأموري(:

من	 هوؤلء	 ويتكون	 املعابر,	 على	 ال�سحي	 للحجر	 ماأمورين	 العثمانية	 الدولة	 اأوجدت	
طبيب	وكاتب)3(.	ويبدو	اأن	هوؤلء	املاأمورين	مل	يكن	لهم	الأثر	البارز	وذلك	عند	انت�سار	
الأمرا�ص	ال�سارية	مثل	الطاعون	والكولريا,	اإذ	يالحظ,	ووفق	ما	اأورده	املوؤرخون	اأن	هذه	

)1(	�سول�ص,	التحولت	الجتماعية,	�ص	274.
)2(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1285هـ/1868م,	�ص	207.

)3(	امل�سدر	ال�سابق,	�ص	304.
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الأمرا�ص	كانت	تنت�سر	مب�سافات	بعيدة	يف	بالد	ال�سام	دون	اأن	تاأخذ	الدولة	الإجراءات	
الكفيلة	بعدم	انت�سارها.

ماأمور امل�شرف الزراعي:

اأدركت	الدولة	العثمانية	متاأخرة	الظلم	الذي	كان	يقع	على	الفالحني	من	املرابني,	ومن	
هنا	اأرادت	اأن	ترفع	بع�ص	احليف	عنهم	باإن�ساء	م�سرف	زراعي	عام	1306هـ/1888م	
يقدم	القرو�ص	للمزارعني	بفائدة	6%	من	اأجل	تطوير	الأرا�سي	الزراعية,	ومت	فتح	فروع	
لهذا	امل�سرف	يف	الألوية	والأق�سية	مما	جعله	اأكب	موؤ�س�سة	مالية	يف	الدولة	العثمانية)1(.

بالدفع	 الأغلبية	 تقم	 امل�سرف,	ومل	 القرو�ص	من	هذا	 اأخذ	 النا�ص	على	 تهافت	 لقد	
مما	اأدى	اإىل	تراكم	املبالغ,	واإعالن	بيع	الأرا�سي,	فكان	اأن	فر	الفالح	من	نار	املرابي	اإىل	
جحيم	امل�سرف	الزراعي,	ولعدم	�سداد	الفالحني	امل�سرف	الزراعي	ا�ستوىل	الأغنياء	
الإقرا�ص	 موؤ�س�سة	 اأن	 بلة,	 الطني	 وزاد	 للزراعة,	 وال�ساحلة	 اجليدة	 الأرا�سي	 على	
الزراعي	بعد	اإن�ساء	الإمارة	كانت	اخللف	للم�سرف	الزراعي,	فاأخذت	تعلن	بيع	الأرا�سي	
املرهونة,	وكانت	هذه	الأرا�سي	تباع	باأ�سعار	زهيدة,	ونظرة	اإىل	جريدة	ال�سرق	العربي	

التي	تاأ�س�ست	بعد	ت�سكيل	الإمارة	ميكن	مالحظة	الأرا�سي	املعلنة	للبيع.

غرفة التجارة والزراعة:

اعتمدت	الدولة	العثمانية	على	ماأموري	الزراعة	والتجارة	يف	مراكز	الوليات,	اأي	اأن	
هناك	ماأمورًا	للزراعة	واآخر	للتجارة	ي�سرفان	على	ال�سوؤون	الزراعية	والتجارية	يف	مركز	
الولية,	اأما	يف	الألوية	والأق�سية	فقد	اأعلنت	الدولة	اأن	من	يقوم	بذلك	تطوعًا	فله	ذلك.	

)1(	باموك,	التاريخ	املايل	للدولة	العثمانية,	�ص	398.
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ومن	هنا	وجدت	غرفة	للتجارة	واأخرى	للزراعة	يف	ال�سلط	فقط	من	بني	بلدات	الأردن.	
والواقع	اأن	غرفة	جتارة	ال�سلط	رغم	انقطاعها	لبع�ص	ال�سنني	اإل	اأنها	ا�ستمرت	يف	دورها,	

ومازالت	حتى	اليوم.

وتكونت	غرفة	الزراعة	يف	ال�سلط	�سنة	1881	من	رئي�ص	وع�سوين	هم:	الرئي�ص	حممد	
اأفندي,	و�سامل	وعي�سى	ع�سوين,	وغرفة	التجارة	من	الرئي�ص	خليل	اأفندي	وع�سوية	اأحمد	

اأفندي	ويو�سف	اأفندي.

البلقاء	)نابل�ص(	حمكمة	جتارية.	ويف	املناطق	التي	ل	 اأي�سًا	يف	مركز	لواء	 ووجدت	
توجد	فيها	غرفة	جتارية,	كان	يطلق	على	اأحد	التجار	الكبار	ا�سم	بندر	التجار,	وهو	الذي	

كان	يتوىل	اأمور	التجارة	والتجار	ويدافع	عنهم.

ماأمورو �شكة احلديد:

اأن	انتهت	الدولة	العثمانية	من	مد	خط	�سكة	احلديد	كان	هناك	عدة	حمطات	 بعد	
بني	دم�سق	واحلجاز,	ويف	الأردن	كان	هناك	)3(	حمطات	هي	عمان,	القطرانة,	وحمطة	
معان,	وقد	عني	لكل	حمطة	ماأمور,	ومتيزت	حمطة	معان	باأنها	كانت	من	اأكب	املحطات	
واأكرثها	موظفني	كونها	مركزًا	لتجمع	احلجيج.	هذا	وقد	تعر�ست	هذه	املحطات	لكثري	
هذه	 على	 البدو	 اأغار	 عندما	 	1910 الكرك	 هبة	 اأحداث	 ل�سيما	يف	 البدو,	 تعديات	 من	

املحطات	وقطعوا	خطوط	البق,	وق�سبان	�سكة	احلديد.

ماأمور حترير النفو�س:

راأينا	اأن	الدولة	العثمانية	قد	مار�ست	عملية	حترير	النفو�ص	منذ	اأن	دخل	�سليم	الأول	
دم�سق	عام	1516م,	اأي	اأن	الدولة	اهتمت	بت�سجيل	النفو�ص	منذ	فرتة	مبكرة	وقبل	فرتة	
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ويحمل	 1265هـ/1848م	 �سنة	 يف	 املوؤرخ	 النفو�ص	 وقوعات	 دفرت	 وي�سري	 الإ�سالحات,	
رقم	)270(	ويتكون	من	)19(	�سفحة,	�سقط	منه	)4(	�سفحات		اإىل	خانات	الوفيات	
والولدات	وحالت	النتقال	من	مكان	اإىل	اآخر,	كما	يحتوي	معلومات	عن	الزواج	وعدد	

الوفيات	ال�سهرية,	وعدد	الولدات,	والعالمات	الفارقة	اإىل	غري	ذلك)1(.

والواقع	اأنه	منذ	اأيام	اإبراهيم	با�سا	فر�ص	على	الرجل	حمل	تذكرة	)�سهادة(	خمتومة	
من	قبل	القا�سي	ومت�سلمي	املحالت	التي	يتوجهون	منها,	وحتمل	ا�سمه	وا�سم	اأبيه,	ومكان	

�سكنه	وا�سم	كفيله,	ومن	ل	يحمل	هذه	التذكرة	كان	ل	ي�سمح	له	باملرور)2(.

من	 مكونًا	 1298هـ/1881م	 عام	 النفو�ص	 �سجل	 نظام	 �سدر	 التنظيمات	 ويف	ع�سر	
)9(	ف�سول	)مواد(	من	بينها	يعني	يف	كل	ق�ساء	ولواء	ماأمور	نفو�ص	ومعه	كاتب	واحد)3(.

ويف	�سنة	1895-1896	�سدر	نظام	جديد	يطور	دائرة	النفو�ص,	وكانت	الأ�سماء	ت�سجل	
يف	دفاتر	من	احلجم	الكبري	وعلى	�سفحتني	متقابلتني	حتتويان	على	خانات	عديدة	منها	
ويكتب	 والدته	 والده,	 ال�سخ�ص,	 ا�سم	 الإقامة,	 مكان	 املحلة,	 الدار,	 رقم	 اخلانة,	 رقم	
اإىل	جانب	ا�سم	كل	منهما	حرف	)ط(	للطيب	و)م(	للميت,	وال�سنعة	)املهنة(,	وتاريخ	
الأبناء,	 العيون,	 لون	 الب�سرة,	 لون	 والطول,	 الفارقة,	 والعالمات	 واملذهب,	 امليالد,	
الزوجات,	والأمور	املتعلقة	بالأمور	الع�سكرية,	ومل	ي�سلنا	من	هذه	ال�سجالت	�سوى	�سجل	

حترير	نفو�ص	ال�سوبك,	وقد	قمنا	بن�سره	حتت	عنوان	"ال�سوبك	يف	الزمان	واملكان".

)1(	انظر:	درادكة,	�سالح,	دفرت	وقوعات	النفو�ص	1265هـ/1848م,	بحوث	ودرا�سات	مهداة	اإىل	حممد	
عدنان	البخيت,	حت	حممد	خري�سات,	�ص	525.

)2(	حمافظ	الأبحاث,	حمفظة	)61(,	�سورة	الوثيقة	العربية	)106(,	12	ذي	القعدة	1247هـ/1832م؛	
�سامل,	احلكم	امل�سري,	�ص	223.

)3(	قزما,	خمتارات	من	القوانني,	�ص	120.
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كما	و�سل	اإلينا	�سجل	نفو�ص	ال�سلط	)ال�سجل	الفي�سلي(	وهو	عبارة	عن	�ستة	دفاتر	من	
القطع	الكبري	و�ست�سدر	هذه	الدفاتر	قريبًا,	بعد	اأن	قطعنا	�سوطًا	يف	اإعدادها	وتدقيقها.

النظام	كل	�سخ�ص	على	 املادة	)8(	من	 اأجبت	 النفو�ص	 وبعد	�سدور	نظام	حترير	
اأن	يبز	تذكرة	نفو�سه	)�سهادة	ميالد(	حتمل	ا�سم	�ساحب	التذكرة	وا�سمي	الأب	والأم	

ومكان	الإقامة,	وتاريخ	الولدة,	واملذهب,	وعقود	النكاح,	والأمور	الع�سكرية)1(.

�شعبة املعارف:

�سدر	نظام	املعارف	عام	1286هـ/1869م	موؤكدًا	على	اإلزامية	التعليم,	وحددت	املادة	
العا�سرة	من	النظام	م�سوؤولية	الهيئة	الختيارية	باإحلاق	الطلبة	من	هم	يف	�سن	التعليم	
باملدر�سة,	وطلب	من	هذه	الهيئة	عمل	دفاتر	خمتومة	ت�سلم	اإىل	معلمي	املكتب	الر�سمية	
والإناث	 الذكور	 من	 التح�سيل	 �سن	 يف	 هم	 والذين	 املوجودين	 الطالب	 جميع	 باأ�سماء	
واأقاربهم	املكلفني	 واأ�سماء	والديهم	 القرية	 اأو	 ال�سبيانية	يف	املحلة	 اإىل	املكاتب	 للتوجه	
باإعالتهم.	ويف	حالة	عدم	اإحلاق	الوالدين	اأولدهم,	فر�ص	النظام	عليهم	جزاء	نقديًا)2(.

ا�ستئجارها	 اأو	 املدار�ص	 بناء	 اأمر	 واأوكل	 يفعل,	 اأنه	مل	 اإل	 النظام	 ورغم	�سدور	هذا	
وتعيني	املعلمني	ودفع	رواتبهم	اإىل	الأهلني.

ال�سوؤال	التايل	والذي	كان	وما	 التعليم	يف	الأردن	ل	بد	من	طرح	 وقبل	احلديث	عن	
اأو	باأخرى	 األ�سنة	الكثريين	مفاده	هل	عملت	الدولة	العثمانية	بطريقة	 يزال	يرتدد	على	
على	ن�سر	اجلهل	وعدم	فتح	املدار�ص	يف	املنطقة	مما	اأدى	اإىل	تاأخرها	بع�سرات	ال�سنوات	

اإن	مل	يكن	للمئات؟
)1(	جريدة	ولية	�سوريا,	ع	1128,	12	حمرم	1305هـ/1882م,	�ص	2.

)2(	الد�ستور,	157/2.
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التعليم	 اأن	 اإىل	نقطة	هامة	وهي	 الإ�سارة	 اأوًل	من	 بد	 الت�ساوؤل	ل	 وللجواب	عن	هذا	
بع�سر	اخللفاء	 مرورًا	 و�سلم	 عليه	 �سلى	اهلل	 الر�سول	 منذ	ع�سر	 الإ�سالمية	 الدولة	 يف	
الأر�ص	 على	 ن�ساأت	 دويالت	 من	 تالهما	 وما	 والعبا�سية	 الأموية	 والدولتني	 الرا�سدين	
العربية	مل	جتعل	التعليم	من	�سمن	مهام	الدولة	والإنفاق	عليه,	واإمنا	كان	ذلك	من	اهتمام	
الأ�سخا�ص	وبع�ص	املرات	من	اهتمام	امل�سوؤولني	ووقفهم	الأوقاف	العديدة	على	املدار�ص	
العثمانية	طيلة	حكمها	واإىل	 الدولة	 اأموالهم	اخلا�سة.	ومن	هنا	فاإن	 وعلى	طالبها	من	
ع�سر	الإ�سالحات	�سارت	على	هذا	املنوال	يف	الأقطار	العربية	التي	كانت	حتت	حكمها,	
ومل	تقم	باإن�ساء	املدار�ص,	ومن	هنا	كان	على	راأ�ص	الناحية	التعليمية	�سيخ	الإ�سالم,	مفتي	
الدولة,	وبداأ	التعليم	يتحول	�سيئًا	ف�سيئًا	مقت�سرًا	على	الأمور	الدينية,	وبداأ	�سيخ	الإ�سالم	
ومن	معه	يحاربون	كل	حماولة	للتجديد	حتى	واإن	كان	ذلك	يف	زي	اجلنود,	فهم	ل	يريدون	
اأن	يقلدوا	ملة	الكفر,	وا�ستكانوا	لوجود	بع�ص	املدار�ص	التي	كانت	تهتم	بالأمور	الدينية.

القرنني	 خالل	 العثمانية	 الدولة	 يف	 تظهر	 بداأت	 التي	 التبدي	 حالة	 ذلك	 ورافقت	
ال�سابع	والثامن	ع�سر	امليالديني	وقد	اأدى	ذلك	اإىل	هجرة	القرى	والبلدات	وتغيري	منط	
حياة	النا�ص	من	جمتمع	قروي	اإىل	جمتمع	بدوي,	وميكن	ال�ستدلل	على	ذلك	من	كرثة	
البلدات	والقرى	التي	كانت	موجودة	يف	الأردن	يف	مطلع	القرن	ال�ساد�ص	ع�سر,	وتتبعها	يف	

القرن	الثامن	ع�سر,	وقبله	القرن	ال�سابع	ع�سر.

الأر�سية	 والهزات	 واحل�سبة	 والكولريا	 الطاعون	 مثل	 الفتاكة	 الأمرا�ص	 اأن	 �سحيح	
والفنت	واملجاعات	كان	لها	الدور	الفاعل	يف	جعل	الزيادة	ال�سكانية	يف	بالد	ال�سام	�سالبة	
والقرى,	 البلدات	 الأكب	يف	هجرة	 الأثر	 له	 الأمن	كان	 لكن	فقدان	 ال�سنوات,	 يف	بع�ص	
�سنوات	 ل�سيما	يف	 الإلزامي	 والتجنيد	 لل�سرائب	 فر�ص	 من	 ذلك	 ي�ساحب	 كان	 ما	 مع	

احلروب	التي	خا�ستها	الدولة	العثمانية.
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بعد	فتح	الق�سطنطينية	اأقام	ال�سلطان	حممد	الفاحت	)8(	مدار�ص,	�سميت	املدار�ص	
الثمانية	بجانب	اجلامع	الذي	بناه	با�ستانبول	اأطلق	عليه	اأي�سًا	ا�سم	�سحن	ثمان,	واأمر	
بتخ�سي�ص	درو�ص	خا�سة	يف	مدر�ستني	من	هذه	املدار�ص	للراغبني	يف	اأن	يكونوا	معلمني	
العربي,	 يتلقوا	درو�ص	ال�سرف	والنحو	 اأن	 يف	مدار�ص	ال�سبيان	بعد	تخرجهم	�سريطة	
احلال	 علم	 التدري�ص,	 اأ�سول	 املحا�سبة,	 املنطق,	 البديع(,	 البيان,	 )املعاين,	 البالغة	

)العلوم	الدينية(,	الريا�سيات,	الهند�سة,	وعلم	الهياأة)1(.

واأ�س�ص	قرب	اجلامع	املدر�سة	ال�سليمانية	للطب	ودار	ال�سفاء	وذلك	لتلبية	احتياجات	
اجلي�ص	اإىل	الأطباء	واملهند�سني	ومدار�ص	اأخرى	لتعليم	الريا�سيات	ودار	احلديث,	ومل	

يقت�سر	اإن�ساوؤها	على	ا�ستانبول	بل	مت	ن�سرها	يف	املراكز	الكبرية	من	الأنا�سول)2(.

وبعد	تويل	حممود	الثاين	احلكم	)1808-1839(	اأقر	بالدور	الكبري	ملوؤ�س�سة	التعليم	
اإعداد	 تتوىل	 الغربي	 الطراز	 اإن�ساء	مدار�ص	حديثة	على	 اأراد	 الإ�سالحات	ومن	هنا	 يف	
والجتماعية	 القت�سادية	 املجالت	 والإ�سالح	يف	 التغيري	 خريجني	قادرين	على	حتقيق	

والإدارية	والتعليمية.

واأعدت	الدولة	لئحة	يف	5	�سباط	1839	اأقرت	فيها	�سرورة	اإجراء	الإ�سالح	يف	التعليم	
اإل	 ب�سكل	عام	واأكدت	على	اأن	خال�ص	الدولة	مما	تعانيه	من	التخلف	ل	ميكن	حتقيقه	

بتطوير	التعليم	وتو�سيعه)3(.	وت�سمنت	الالئحة	الأمور	التالية:

-	جعل	التعليم	البتدائي	اإلزاميًا.

)1(	البيات,	فا�سل,	املوؤ�س�سات	التعليمية	يف	امل�سرق	العربي	العثماين,	ار�سيكا,	ا�ستانبول	)2013(,	�ص	
.15

)2(	املرجع	ال�سابق,	�ص	15.
)3(	املرجع	ال�سابق,	�ص	16.
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-	التحول	من	التعليم	الفردي	اإىل	التعليم	اجلماعي.

-	تق�سيم	الطالب	اإىل	�سفوف	)كان	الطالب	يف	الكتاتيب	جمموعة	واحدة	مييز	بينهم	
املعلم	يف	قراءة	القراآن	و�سرح	الآيات	والأحاديث	وال�سرف	والنحو	والبالغة(.

-	عدم	ال�سماح	للمعلمني	بالتعليم	على	هواهم	)اأي	و�سع	مناهج	حمددة	لكل	�سف(.

-	اإخ�ساع	�سري	املدار�ص	ملتابعة	املفت�سني	ومراقبتهم.

-	تعيني	معلمني	اأكفاء.

-	اإقامة	املدار�ص	لالأطفال	امل�سردين	واأق�سام	داخلية	لإقامتهم)1(.

وبعد	عام	1839	�سهدت	املدار�ص	الر�سدية	تزايدًا	يف	اأنحاء	الدولة,	ونظرًا	لعدم	توفر	
معلمني	موؤهلني	اأ�س�ست	الدولة	عام	1848	مدر�سة	لإعداد	املعلمني	يف	ا�ستانبول	حتت	ا�سم	

دار	املعلمني,	وا�ستوردت	الدولة	مطبعة	لطباعة	الكتب	�سنة	1849	)2(.

تاأ�سي�سها	ويف	 اأي	وزارة	املعارف,	وبعد	 اأول	نظارة	للمعارف	 اأ�س�ست	 ويف	�سنة	1857	
باملدار�ص	 والثانية	 التقليدية	 باملدار�ص	 تتعلق	 الأوىل	 الوزارة	جلنتني	 �سكلت	 �سنة	1864	
لالأمام	من	حيث	مراقبة	 اأن	تخطو	خطوة	 تريد	 الطريقة	 بهذه	 والعالية	وهي	 الر�سدية	
املدار�ص	التقليدية	وحماولة	تطويرها,	ورغم	الظروف	التي	مرت	بها	الدولة	العثمانية	يف	
�سراعها	مع	رو�سيا	وخ�سارتها	لأرا�ٍص	وا�سعة	يف	البلقان	والأنا�سول,	اإل	اأن	ذلك	مل	يقف	

)1(	املرجع	ال�سابق,	�ص	17,	وانظر	موجز	تاريخ	املعارف	يف	�سالنامات	املعارف,	على	�سبيل	املثال	ج	)6(	
�سنة	1321هـ,	�ص	16-	19.

)2(	انظر:	املرجع	ال�سابق,	�ص	18؛	حممود	جواد	ابن	ال�سيخ	نافع,	معارف	عمومية	نظارتي	تاريخجه,	
ت�سكيالت	واإجرااآتي,	ا�ستانبول	1338هـ/1919م,	�ص	61.
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حجر	عرثة	اأمام	انت�سار	املدار�ص	ل�سيما	البتدائية	منها.	ويف	�سنة	1879	ق�سمت	وزارة	
املعارف	اإىل	خم�ص	وحدات	هي:

-	دائرة	املدار�ص	العالية.

-	دائرة	املدار�ص	الر�سدية.

-	دائرة	مدار�ص	ال�سبيان	)املدار�ص	البتدائية(.

-	دائرة	التاأليف	والرتجمة.

-	دائرة	املطابع	)املطبوعات(.

ويف	�سنة	1913	�سدر	القانون	املوؤقت	للدرا�سة	البتدائية	والذي	ظل	نافذًا	حتى	نهاية	
الدولة	العثمانية	ومبوجبه	اأ�سبح	التعليم	اإلزاميًا	وجمانيًا.

وكانت	املدار�ص	تق�سم	اإىل	ق�سمني	من	حيث	تبعيتها:

-	املدار�ص	الر�سمية:	وهي	املدار�ص	التي	توؤ�س�سها	وتديرها	الدولة	ويتم	تعيني	املديرين	
واملعلمني	وباقي	منت�سبيها	من	قبل	الدولة.

-	املدار�ص	غري	الر�سمية:	وهي	التي	توؤ�س�سها	الطوائف	والأفراد	والأجانب,	والعاملون	
بها	على	ح�ساب	موؤ�س�سيها,	وهذه	املدار�ص	على	نوعني	اأي�سًا:

• املدار�ص	اخلا�سة	الإ�سالمية.
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• املدار�ص	اخلا�سة	غري	الإ�سالمية,	وهي	على	ق�سمني	اأي�سًا:

من	 نفقاتها	 وتعطى	 الدينية	 الطوئف	 اإىل	 ملكيتها	 تعود	 التي	 اأي	 امللرّية	 املدار�ص	 	-
الأوقاف	املخ�س�سة	لها,	وتدار	من	قبل	الطوائف	والبطريركيات	التي	تتبعها.

-	املدار�ص	اخلا�سة	التي	تقام	من	قبل	الأفراد)1(.

واأ�س�ست	الدولة	العثمانية	اأول	مدر�سة	ر�سدية	مبكة	�سنة	1882,	والغريب	اأنها	مل	جتد	
معلمًا	عارفًا	باللغة	العربية,	فا�سطرت	اإىل	نقل	معلم	جدة	اإىل	مكة.

معلمني	 وجود	 لعدم	 ونظرًا	 بريوت,	 يف	 للمعلمني	 دار	 اأول	 تاأ�س�ست	 	1892 �سنة	 ويف	
كفاية,	فقد	�سمح	للموظفني	املوؤهلني	يف	ولية	بريوت	بالتدري�ص	فيها.

ومع	مطلع	القرن	الع�سرين	اأخذت	الدولة	العثمانية	تر�سل	طلبة	يف	بعثات	اإىل	ا�ستانبول	
لإكمال	درا�ستهم,	كما	افتتحت	مدر�سة	لأبناء	ال�سيوخ	وتدري�سهم	على	ح�ساب	احلكومة.

يف	 اأبنائهم	 لإدخال	 ا�ستعداد	 على	 املواطنون	 كان	 هل	 نف�سه:	 يطرح	 الذي	 وال�سوؤال	
املدار�ص؟

اأمر	طبيعي	يف	جمتمع	 اأن	قلة	من	النا�ص	كانت	على	ا�ستعداد	لذلك,	وهذا	 اجلواب	
اأدركت	الدولة	ذلك	 اأبنائه	يف	م�ساعدته	بالفالحة,	وقد	 زراعي	يعتمد	فيه	الفالح	على	
و�سمحت	لبع�سهم	بتقدمي	المتحانات	اإن	تغيبوا	عن	املدر�سة	ب�سبب	الأعمال	الزراعية.

)1(	انظر:	�سالنامة	املعارف	ل�سنة	1317هـ/1899م,	146/2-	147,	مادة	)26,	27(	من	تعليمات	وظائف	
مدراء	املعارف.
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الكتاب	 بالن�سبة	لالإناث	من	 التعليم	خا�سة	 املواطنني	من	 نلمح	موقف	 اأن	 ون�ستطيع	
الذي	و�سعه	خري	الدين	نعمان	الألو�سي	بعنوان)1(	"الإ�سابة	يف	منع	الن�ساء	من	الكتابة" 
يف	�سنة	1313هـ/1897م,	قال	فيه:	"فاأما	تعليم	الن�ساء	القراءة	والكتابة	فاأعوذ	باهلل,	
اإذ	ل	اأرى	�سيئًا	اأ�سر	منه	بهن,	فاإنهن	كن	جمبولت	على	الغدر,	كان	ح�سولهن	على	هذه	
امللكة	من	اأعظم	و�سائل	ال�سر	والف�ساد,	اأما	الكتابة	فاأول	ما	تقدر	املراأة	على	تاأليف	الكالم	
بها,	فاإنة	يكون	ر�سالة	اإىل	زيد,	ورقعة	اإىل	عمرو,	وبيتًا	من	ال�سعر	اإىل	عزب,	و�سيئًا	اآخر	
اإىل	رجل	اآخر,	...	فمثل	الن�ساء	والكتب	والكتابة,	كمثل	�سرير	�سفيه,	تهدي	اإليه	�سيفًا,	اأو	
�سكريًا	تعطيه	زجاجة	خمر,	فاللبيب	من	الرجال	هو	من	ترك	زوجته	يف	حالة	من	اجلهل	

والعمى,	فهو	اأ�سلح	لهن	واأنفع".

وم�سى	املوؤلف	ال�سيخ	اإىل	القول:	"اإن	تعليم	املراأة	�سيجرها	اإىل	املفا�سد,	لأن	الكتابة	
اأ�سرع	 وجه	 على	 اإليها	 الف�سقة	 تو�سل	 واأمكن	 فا�سدة,	 اأغرا�ص	 اإىل	 تو�سلت	 تعلمتها	 اإن	
واأبلغ	من	تو�سلهم	اإليها	بدون	ذلك,	لأن	الإن�سان	يبلغ	بكتابته	يف	اأغرا�سه	اإىل	غريه	ما	ل	
يبلغه	ر�سوله,	ولأن	الكتابة	اأخفى	من	الر�سول,	فكانت	اأبلغ	من	احليلة	واأ�سرع	يف	اخلداع	

واملكر")2(.

فهل	كان	العثمانيون	مينعون	تعليم	البنات	اأم	نحن؟	لقد	كانت	هناك	جمموعات	من	
واختالف	 الزمن	 تطور	 يراعوا	 اأو	 يحاولوا	 اأن	 دون	 القدمي	 على	 املحافظة	 خ�سائ�سها	
الدهور,	وقد	اأ�سار	اأحد	الكتاب	املعا�سرين	اإىل	ذلك	بقوله:	كانوا	كلما	قام	فا�سل	باإر�سال	
طفلته	اإىل	املدر�سة,	قامت	قيامة	تلك	الفئة	ورمته	بالزندقة,	ور�سقته	ب�سهام	من	قوار�ص	
باملجاهرة	يف	 يج�سر	 اأحد	منهم	 يكاد	 ل	 الق�سد	حتى	 ويفت	 العزم	 يوهن	 الكالم,	مما	

)1(	البيات,	املوؤ�س�سات	التعليمية,	�ص	38.	وذكر	اأن	الكتاب	ل	يزال	خمطوطًا	يف	مكتبة	الأوقاف	ببغداد.
)2(	املرجع	ال�سابق,	�ص	38؛	الهاليل,	عبد	الرزاق,	تاريخ	التعليم	يف	الطرق	يف	العهد	العثماين	1638-

1917,	بغداد	)1959(,	�ص	58-	60.
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التي	 والنظافة	 العلوم	 وتعليمها	 مداركها	 واإمناء	 عقلها	 وتثقيف	 الفتاة	 تهذيب	 وجوب	
توؤهلها	لأن	تكون	اأمًا	فا�سلة)1(.

وهذا	املوقف	من	تعليم	البنات	مل	يكن	مقت�سرًا	على	الأفراد	وال�سيوخ,	بل	اإن	جمل�ص	
توفر	 املجل�ص	 قرر	 طويل,	 نقا�ص	 وبعد	 للبنات,	 مدر�سة	 فتح	 قرر	 عندما	 بغداد	 معارف	

ال�سروط	التالية	يف	البناء	املدر�سي	وهي)2(:

-	اأن	ل	تكون	اإحدى	الدور	املجاورة	للمدر�سة	مطلة	عليها.

-	اأن	ل	تكون	�سبابيك	املدر�سة	مطلة	على	ال�سارع.

-	اأن	ل	تكون	يف	الدور	املجاورة	اأ�سجار	عالية	)حتى	ل	يت�سلقها	البع�ص	ويتفرج	
على	الطالبات(.

ويبدو	اأن	النا�ص	قبلوا	بعد	جهد	اإر�سال	بناتهم	اإىل	املدار�ص,	ولكن	اإىل	حد	بلوغهن	
�سنة	 للبنات	 مدر�سة	 اأول	 اأ�س�ست	 بلبنان	حيث	 ما	جرى	يف	حا�سبيا	 وهذا	 الر�سد,	 �سن	
1890م,	وبعد	مرور	�سنتني	و�سلت	معظم	البنات	اإىل	�سن	البلوغ,	فامتنعن	عن	موا�سلة	
التعليم	وتركن	املدر�سة,	الأمر	الذي	اأدى	اإىل	اإغالق	املدر�ص,	وا�سطر	وايل	بريوت	بعد	
الثاين	1892م	 ت�سرين	 	6 املعارف	يف	 وزارة	 املدر�سة	ملخاطبة	 اإغالق	 �سنتني	على	 مرور	

لتحويل	املدر�سة	اإىل	مدر�سة	للذكور,	فتمت	املوافقة	على	ذلك)3(.

وعلى	الرغم	من	املحاولت	التي	قامت	بها	الدولة	العثمانية	لتطوير	التعليم	منذ	اأن	
ان�سحب	اإبراهيم	با�سا	من	�سوريا	�سنة	1840	اإل	اأنه	ميكن	القول	ولأ�سباب	تتعلق	بالدولة	

)1(	البيات,	املوؤ�س�سات,	�ص	39؛	اإبراهيم	حلمي	العمر,	املراأة	العراقية,	جملة	لغة	العرب,	ج2	)1914(.
)2(	الهاليل,	تاريخ	التعليم	يف	الطرق,	�ص	158-	159.

)3(	الأر�سيف	العثماين	MKT	MF.	BOA.	3/160؛	البيات,	املوؤ�س�سات,	�ص	39.
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من	جهة	وباملواطنني	من	جهة	اأخرى	اإن	التعليم	قد	تراجع	منذ	فرتة	طويلة	من	احتالل	
الدولة	العثمانية	لبالد	ال�سام	عام	1516,	وجاءت	الظروف	الداخلية	واخلارجية	للدولة	
لتجعل	من	اإ�سالحاتها	الرتبوية	�سئيلة	بل	تكاد	تكون	معدومة	يف	املناطق	الداخلية	لبالد	

ال�سام	مثل	الأردن	على	�سبيل	املثال.

وكرثة	 وال�سطرابات	 الفنت	 اإثارة	 اإىل	 ال�سام	 بالد	 من	 با�سا	 اإبراهيم	 خروج	 اأدى	
التقلبات	ال�سيا�سية	والإدارية	يف	الفرتة	التي	�سبقت	التنظيمات	العثمانية,	وعندما	جاءت	
من	 الكثري	 وفقدها	 اخلارجية	 ال�سربات	 من	 ترتنح	 الدولة	 اأ�سبحت	 التنظيمات	 هذه	
املناطق	التي	كانت	حتت	�سلطتها,	بالإ�سافة	اإىل	الظروف	القت�سادية	التي	كانت	متر	

بها	الدولة,	وبدء	ظهور	الوعي	القومي	لدى	املواطنني.

اأواخر	 يف	 �سوريا	 زار	 الذي	 	)Volney( فولنيه	 الفرن�سي	 الرحالة	 و�سف	 وقد	 هذا	
اإنه	ملن	العبث	حقًا	اأن	ت�سمع	اأحاديث	 القرن	الثامن	ع�سر	احلالة	التعليمية	فيها	بقوله:	
تتعلق	باملدار�ص	واملوؤ�س�سات	الرتبوية,	فالعرب	والأتراك	اليوم	ل	يعرفون	�سيئًا	عن	العلوم	
من	هند�سة	اأو	ريا�سيات	اأو	طب	...	وهناك	بون	�سا�سع	بني	حالة	العرب	)اليوم(	وحالتهم	
يف	ع�سر	اخللفاء	العبا�سيني	كاملاأمون	والر�سيد...	واأن	حالة	اجلهل	والنحطاط	هذه	ل	

تقت�سر	على	اأهل	البالد,	بل	عمت	الأجانب	القاطنني	يف	�سوريا)1(.

اجلهل	 م�ستوى	 	1841 عام	 �سوريا	 زار	 الذي	 	)Paton(	باتون هو	 اآخر	 رحالة	 واأكد	
العربي	 لالأدب	 معرفتهم	 تتعدى	 تكن	 ومل	 امل�سيحيني,	 الدين	 رجال	 لدى	 املعرفة	 وعدم	

واللغة	ال�سريانية,	والذين	اهتموا	بالأدب	العربي	كانوا	يجهلون	العلوم	الأخرى)2(.

)1(	�سراج	الدين,	اأحمد,	احلركة	الرتبوية	وتطورها	يف	�سوريا	ولبنان	خالل	القرن	التا�سع	ع�سر,	جملة	
الأبحاث,	اأيلول	)1951(,	م	)4(,	ج	)3(,	�ص	323.

)2(	املرجع	ال�سابق,	�ص	323.
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وقد	عزا	الرحالة	تف�سي	اجلهل	اإىل	قلة	الو�سائل	املادية	امل�ساعدة	على	ن�سر	املعرفة,	
كندرة	الكتب	ووجود	املكتبات	العامة.	وذكر	جون	باوجن	)John Bowing(	يف	التقرير	
الذي	بعثه	اإىل	اللورد	باملر�ستون	عن	اأحوال	�سوريا	عام	1838,	اأن	الهتمام	بالكتب	كان	

�سعيفًا	لدرجة	اأنه	مل	ير	يف	دم�سق	اأو	حلب	مكتبة	واحدة	لبيع	الكتب)1(.

اإن	الأو�ساع	التعليمية	املرتدية,	ونظام	امللة	الذي	منح	رعايا	الدولة	العثمانية	من	غري	
امل�سلمني	اإن�ساء	املوؤ�س�سات	التعليمية	حتت	اإ�سراف	روؤ�سائهم	الروحيني,	كما	�سهل	نظام	
ال�سام	وتاأ�سي�ص	املدار�ص	 اإىل	بالد	 البعثات	القادمة	 المتيازات	الأجنبية	على	ا�ستقبال	
الطائفية	يف	خمتلف	اأنحاء	ال�سام	ل�سيما	البلدات	والقرى	التي	يتواجد	فيها	امل�سيحيون	
واليهود)2(.	كل	ذلك	بداأ	يدفع	نحو	تطور	التعليم	ولو	لغايات	تعار�ص	مفهوم	الدولة	جتاه	

هذا	التطوير.

وكان	اأن	اأقبل	املواطنون	من	امل�سيحيني	واليهود	على	اللتحاق	بهذه	املدار�ص,	وتعلم	
اإىل	 النهاية	 يف	 اأدى	 مما	 والتاريخ,	 واحل�ساب	 العربية	 اإىل	 بالإ�سافة	 الأجنبية	 اللغات	

�سيطرة	اأهل	الذمة	على	الإدارة	املالية	لوليات	بر	ال�سام)3(.

وملا	كانت	ال�سلط	اأكب	جتمع	�سكاين	يف	الأردن	خالل	القرن	التا�سع	ع�سر,	كان	من	
ال�سروري	اأن	نتتبع	وجود	املدار�ص	بها,	واأقدم	م�سدر	متوفر	لدينا	عن	ال�سلط	خالل	هذا	
القرن	التا�سع	ع�سر	هو	رحلة	بريكهاردت	عام	1812	اإىل	�سوريا	وزيارة	ال�سلط,	والواقع	
للم�سلمني	 كانت	 �سواء	 ال�سلط,	 وجود	مدر�سة	يف	 اإىل	 بعيد	 اأو	 قريب	 ي�سر	ل	من	 اأنه	مل	
بها,	 الوحيد	 الأثر	 يعتب	 املدينة	 يف	 جامع	 وجود	 هو	 اإليه	 اأ�سار	 ما	 وكل	 امل�سيحيني,	 اأو	

)1(	املرجع	ال�سابق,	�ص	324.
)2(	املرجع	ال�سابق,	�ص	327.	وانظر:	املجذوب,	طالل	ماجد,	تاريخ	�سيدا	الجتماعي	)1914-1840(,	

بريوت	)1403هـ/1983م(,	�ص	299.
)3(	غرايبة,	عبد	الكرمي,	�سوريا	يف	القرن	التا�سع	ع�سر	)1840-1876(,	القاهرة	)1962(,	�ص	146.
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وامل�سيحيون	لهم	كني�سة	�سغرية	مكر�سة	للزوار,	يقوم	بال�سالة	فيها	كاهنان,	يقب�ص	كل	
واحد	منهما	�سنويًا	حوايل	اأربعة	جنيهات	ا�سرتلينية	من	طائفته)1(.

واأول	مدر�سة	اأن�سئت	يف	ال�سلط	كانت	عام	1850م,	مدر�سة	ب�سيطة	على	نفقة	بطريركية	
الروم	يف	القد�ص,	كان	فيها	)60(	تلميذًا	ومعلم	واحد)2(.	ووجود	هذا	العدد	يدل	على	اأنه	
مل	تكن	قبل	هذا	التاريخ	مدر�سة	لأية	طائفة,	وعندما	مت	افتتاح	هذه	املدر�سة,	قبلت	هذا	

العدد	ال�سخم	من	التالميذ.

ويف	ال�سنة	التالية	اأي	1851م	حترك	البوت�ستانت	لفتح	مدر�سة	لأبناء	طائفتهم,	اإل	
اأن	مقاومة	طائفة	الأرثوذك�ص,	واعتداءهم	على	معلم	مدر�سة	الكتاب	املقد�ص	يف	ال�سلط	
مدار�ص	 على	 العتداء	 اأن	 والواقع	 املدر�سة.	 هذه	 اإغالق	 اإىل	 اأدت	 املدينة	 من	 وطرده	
نابل�ص	عام	 نف�سه	يف	مدينة	 ال�سيء	 بل	حدث	 ال�سلط	وحدها,	 يكن	يف	 البوت�ستانت	مل	
وطردوهم	 الإجنيلية	 الإر�سالية	 مقر	 الأرثوذك�ص	 الروم	 من	 جمهور	 هاجم	 اإذ	 	,1853

منها)3(.

ويف	عام	1856	قام	املطران	�سموئيل	غوبات		باإعادة	فتح	املدر�سة	يف	ال�سلط,	ومدار�ص	
اأخرى	يف	فل�سطني,	يف	بيت	حلم	وبيت	جال,	واللد	والرملة	ويافا	ونابل�ص	ورفيديا,	وزبابده	
وبرقني	و�سفا	عمرو,	وبلغ	جمموع	املدار�ص	التي	قام	بفتحها	)37(	مدر�سة	يف	مدن	�سوريا	

وقراها)4(.

)1(	بريكهارت,	جون	لوي�ص,	الرحلة	)�سوريا	اجلنوبية(,	ترجمة	اأنور	عرفات,	عمان	)1969(,	�ص	78.
)2(	مكاريو�ص,	�ساهني,	املعارف	يف	�سوريا,	جريدة	املقتطف,	م	)7(,	)1882-	1883(,	�ص	532.

)((	Tibawi, A. L. British Interests in Palestine, Oxford (1961), p. 168؛

املحافظة,	علي,	العالقات	الأملانية	الفل�سطينية	)1747-1945(,	بريوت	)1981(,	�ص	45.
)4(	ذكر	مكاريو�ص	اأن	فتحها	�سنة	1867,	املعارف	يف	�سوريا,	املقتطف,	م	)7(,	�ص	533.	وهو	الأرجح,	

لأن	الدولة	العثمانية	كانت	قد	فر�ست	�سيطرتها	على	ال�سلط	يف	هذا	العام.
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وذكر	مكاريو�ص)1(	اأنه	مت	افتتاح	)3(	مكاتب	يف	ال�سلط	عام	1870,	وكان	فيها	ثالثة	
معلمني,	وحوايل	)180(	طالبًا,	وهي	لتدري�ص	ال�سبيان	امل�سلمني,	ورمبا	اأن	هذه	املكاتب	
اأهلية	وكانت	موزعة	على	حمالت	ال�سلط	الثالثة	وهي	حملة	الأكراد	وحملة	القطي�سات	

وحملة	العواملة.

ويف	خارج	ال�سلط	مل	يكن	يف	البلقاء	كلها	اإل	مدر�سة	واحدة	عند	قبيلة	العوازم	من	
عرب	البلقاء	يف	ماعني	على	نفقة	�سيخها	اأبي	وندي,	وكان	فيها	ع�سرون	تلميذًا	وخطيب	

يعلم	الأولد)2(.

	)Selah Merrill(	مرييل	�سياله	الرحالة	ذكره	ما	هو	الفرتة	هذه	يف	املحري	الأمر
الذي	زار	ال�سلط	عام	1876	اأنه	التقى	باأحد	التجار	وحتدث	معه	باللغة	الجنليزية,	وعن	
طريقه	تعرف	اإىل	حقائق	كثرية	عن	ال�سلط	وبخا�سة	يف	جمال	الآثار,	واأ�سار	مرييل	اأي�سًا	
التي	ميكن	 الطريق	 عن	 لي�ساأل	 مرات	 عدة	 �ساب	 زاره	 ال�سلط	 اإقامته	يف	 اأثناء	 اأنه	 اإىل	
الذهاب	بها	اإىل	بريوت	لاللتحاق	بكلية	البوت�ستانت	)اجلامعة	الأمريكية	فيما	بعد(,	
اللحظات	 ال�سفر	لكنه	تراجع	يف	 يلزمه	من	 	ما	 واأعدرّ الذهاب	 ال�ساب	عزمه	على	 وعقد	
الأخرية,	وتخلى	عن	امل�سروع	عندما	لحظ	حزن	والديه	ال�سديد	لفراقه	وخماطر	الطريق	

وبعد	امل�سافة)3(.

اإن	وجود	�سخ�ص	يتحدث	الجنليزية	يف	ال�سلط,	ووجود	�ساب	يرغب	يف	تكميل	حت�سيله	
العلمي	يف	بريوت	يوؤكدان	على	وجود	مدر�سة	اأو	مدار�ص	للطوائف	كانت	قد	قطعت	�سوطًا	
بعيدًا	يف	اأمر	التعليم,	واأن	التدري�ص	يف	هذه	املدار�ص	مل	يقت�سر	على	تعليم	الأمور	الدينية	

)1(	مكاريو�ص,	املعارف	يف	�سوريا,	املقتطف,	م	)7(,	�ص	533.
)2(	املرجع	ال�سابق,	�ص	533.

)3(	املو�سى,	�سليمان,	يف	ربوع	الأردن	"من	م�ساهدات	الرحالة	)1875-1905(",	عمان	)1974(,	�ص	
.18	-17
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واللغة	العربية	واحل�ساب	بل	امتد	اإىل	تعليم	اللغات	ومنها	اللغة	الجنليزية.

اأوليفانت	)Lawrence Oliphant(	الذي	زار	ال�سلط	عام	 وذكر	الرحالة	لورن�ص	
1879	اأنه	�ساهد	يف	ال�سلط	عدة	مدار�ص,	بينما	مل	ي�ساهد	يف	اإربد	اإل	مدر�سة	واحدة)1(.

وكانت	 بالق�ساء,	 املدار�ص	 بع�ص	 الجنليزية	 اجلمعية	 اأن�ساأت	 عجلون	 ق�ساء	 ويف	
قرية	احل�سن	اأوفر	حظًا	من	غريها,	حيث	�سمت	مدار�سها	امل�سيحية	حوايل	)300(	
تلميذ	و)150(	تلميذة,	و)10(	معلمني,	وقد	دفع	ذلك	امل�سلمني	لإن�ساء	مكاتب	لتدري�ص	
اأبنائهم	على	نفقتهم	اخلا�سة,	فكان	اأن	فتح	)15(	مكتبًا	يف	ق�ساء	عجلون	يعمل	فيها	
)17(	معلمًا	وت�سم	حوايل	)200(	تلميذ,	اأما	مدار�ص	الإناث	فلم	يكن	لها	وجود	حتى	

هذا	التاريخ)2(.

ذكرنا	�سابقًا	اأن	�سنة	1869	كانت	�سنة	تطوير	التعليم	ب�سدور	نظام	املعارف	العام,	
والأق�سية,	 والألوية	 الوليات	 مركز	 يف	 معارف	 ت�سكيل	جمل�ص	 على	 النظام	 هذا	 ون�ص	
وتعيني	مفت�سني	اثنني	يف	مراكز	الألوية.	وقد	اأطلق	على	جمل�ص	املعارف	يف	بع�ص	الأحيان	
مدراء	 وكان	 1881م.	 �سنة	 حتى	 توؤ�س�ص	 مل	 املعارف	 مديريات	 اأن	 غري	 املعارف,	 �سعبة	

املعارف	مرتبطني	بالوايل	اأكرث	من	وزير	املعارف)3(.

وت�سكلت	اأول	�سعبة	للمعارف	يف	ال�سلط	عام	1303هـ/1885م	من	اأحد	ع�سر	ع�سوًا	
برئا�سة	النائب	ال�سرعي	)القا�سي(	رئي�سًا	اأول,	واملفتي	رئي�سًا	ثانيًا	وع�سوية	عدد	من	

ال�سخ�سيات	بالإ�سافة	اإىل	كاتب)4(.

)1(	املرجع	ال�سابق,	�ص	134.
)2(	مكاريو�ص,	املعارف,	�ص	532.

)3(	البيات,	املوؤ�س�سات	التعليمية,	�ص	48.
)4(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1303هـ/1885م,	�ص	172.



95

النائب	 من	 املعارف	 �سعبة	 تكونت	 عام	1312-1313هـ/1895-1896م	 ويف	عجلون	
رئي�سًا	ومن	كاتب	واحد	وثمانية	اأع�ساء)1(.

الرئي�ص	 من	 املعارف	 �سعبة	 ت�سكلت	 1313-1314هـ/1896-1897م	 الكرك	 ويف	
وهو	النائب	ال�سرعي	ومن	مدير	التحريرات	وبا�سكاتب	املحا�سبة,	ومعلم	مكتب	الكرك	
اأن	اأع�ساء	ال�سعبة	جميعهم	من	املوظفني	بخالف	الأع�ساء	 البتدائي)2(,	وهنا	يالحظ	

يف	ال�سلط	وعجلون.

ال�سرعي	 النائب	 من	 1315هـ/1897م	 عام	 يف	 املعارف	 �سعبة	 ت�سكلت	 الطفيلة	 ويف	
رئي�سًا	وع�سوية	مدير	املال,	وكاتب	التحريرات,	وكاتب	املحكمة	ال�سرعية,	ومعلم	املكتب	

البتدائي	اإ�سماعيل	اأفندي)3(.

اأما	معان	فلم	ت�سكل	بها	�سعبة	للمعارف,	ول	ندري	ما	�سبب	ذلك.

وكانت	الدولة	العثمانية	قد	قل�ست	اأعداد	اأع�ساء	�سعبة	املعارف	وجلانها	املختلفة	منذ	
اأع�ساء	جمل�ص	املعارف	يف	مراكز	الوليات	ب�ستة	 عام	1892م,	فقد	حدد	النظام	عدد	
املنطقة	من	 اختيارهم	من	وجهاء	 يتم	 اأن	 وتقرر	 اأع�ساء,	 بثالثة	 والأق�سية	 الألوية	 ويف	

امل�سلمني	وغري	امل�سلمني)4(.

ومع	اأن	النظام	العام	اأوكل	رئا�سة	جمال�ص	املعارف	يف	الوليات	اإىل	مدير	املعارف,	اإل	
اأن	هذا	الأمر	مل	يتخذ	قاعدة,	حيث	كان	الوايل	يرتاأ�ص	املجل�ص	يف	بع�ص	الأحيان,	ويف	

)1(	امل�سدر	ال�سابق	1312-1313هـ/1895-1896م,	�ص	210.

)2(	امل�سدر	ال�سابق	1313-1314هـ/1896-1897م,	�ص	209.
)3(	امل�سدر	ال�سابق	1315هـ/1897م,	�ص	217.

)4(	حممود	جواد,	�ص	338؛	البيات,	املوؤ�س�سات	التعليمية,	�ص	51.
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الألوية	والأق�سية	املت�سرفون	والقائمقامون.	اإل	اأن	رئا�سة	�سعبة	املعارف	يف	لواء	الكرك	
والأق�سية	التابعة	له	يف	ال�سلط	والطفيلة,	وقي	ق�ساء	عجلون	الذي	كان	يتبع	لواء	حوران,	

كانت	ُت�سند	اإىل	النائب	اأي	القا�سي	ال�سرعي,	رئي�سًا	اأول,	واملفتي	الرئي�ص	الثاين.

واأول	جمل�ص	يف	ولية	�سوريا	ت�سكل	يف	�سنة	1882	وكان	الرئي�ص	الأول	حممود	اأفندي	
احلمزاوي	مفتي	دم�سق,	والرئي�ص	الثاين	عالء	الدين	اأفندي	ابن	عابدين,	بالإ�سافة	اإىل	

)16(	ع�سوًا	جميعهم	من	اأعيان	دم�سق.

جلانًا	 و�سكل	 اأفندي	 عوين	 ح�سني	 املعارف	 اإدارة	 توىل	 1883هـ/1900م	 �سنة	 ويف	
خمتلفة	ورد	فيها	ا�سم	�سالح	اأفندي	وهبي	حيث	كان	ماأمورًا	للمحا�سبة,	وعندما	�سكل	
الكبار	 املوظفني	 من	 ثالثة	 اأع�ساء,	 �ستة	 �سم	 املعارف	 مدير	 برئا�سة	 املعارف	 جمل�ص	
ماأمور	 الأع�ساء	 �سمن	 من	 اأي�سًا	 وكان	 البلدة,	 وجهاء	 من	 وثالثة	 الولية	 يف	 العاملني	

املحا�سبة	�سالح	وهبي)1(.

برئا�سة	 )نابل�ص(	 البلقاء	 لواء	 يف	 املعارف	 فرع	جمل�ص	 هناك	 كان	 	1883 �سنة	 ويف	
اأفندي,	والأع�ساء	ال�سيخ	حممد	تفاحة,	 النائب,	والرئي�ص	الثاين	املفتي	ال�سيخ	م�سلح	
�سعيد	 اأفندي,	 اأمني	 اأفندي,	 منيب	 ال�سيخ	 اأفندي,	 عبا�ص	 ال�سيخ	 اأفندي,	 الرحيم	 عبد	

اأفندي,	عبد	القادر	اآغا,	عبداهلل	اأفندي,	اأمني	اأفندي	عا�سور,	حامد	اأفندي)2(.

اأفندي,	 اأ�سعد	 ويف	لواء	الكرك	الرئي�ص:	النائب	والأع�ساء	مدير	التحريرات	حممد	
با�سكاتب	املحا�سبة	�سليم	اأفندي,	وبا�سكاتب	املحكمة	حممد	�سعيد	اأفندي)3(.

)1(	البيات,	املوؤ�س�سات	التعليمية,	�ص	56-	57.
)2(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1301هـ/1884م,	�ص	185.

)3((	امل�سدر	ال�سابق	1318هـ/1900م.
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ويف	ال�سلط	الرئي�ص	املفتي,	والأع�ساء	داود	عبد	الرزاق	اأفندي	)طوقان(,	اأحمد	عبد	
اأفندي	 الدين	 ال�سندوق	عالء	 واأمني	 للمدر�سة,	 وكان	مديرًا	 نابل�ص	 اأفندي	من	 املهدي	

طوقان)1(.

اأقرت	عام	1883,	 والإناث	فقد	 للذكور	 البتدائية	 املدار�ص	 التدري�ص	يف	 اأما	مناهج	
وكانت	يف	مدار�ص	الذكور	على	النحو	التايل:

ال�سف	التمهيدي:	الألفباء,	القراءة,	الكتابة	على	اللوح.

ال�سف	الأول:	الألفباء,	القراءة,	الكتابة	على	اللوح,	الأجزاء	الأربعة	من	القراآن,	مبادئ	
الإمالء	با�ستخدام	اللوح.

م�سق	 الإمالء,	 احل�ساب,	 الدينية,	 العلوم	 القراآن,	 ال�سرح,	 مع	 العقائد	 الثاين:	 ال�سف	
اخلط.

خمت�سر	 املخت�سرة,	 املعلومات	 الأنبياء,	 ق�س�ص	 بالتجويد,	 القراآن	 الثالث:	 ال�سف	
القواعد,	اللغة	الرتكية,	الإمالء,	م�سق	اخلط.

�ص	فيها	املواد	التالية: اأما	مدار�ص	الإناث	فتقرر	اأن	تدررّ

ال�سف	التمهيدي:	الألفباء,	القراءة,	الكتابة	على	اللوح.

ال�سف	الأول:	الألفباء,	القراءة,	الكتابة	على	اللوح,	الأجزاء	الأربعة	من	القراآن,	مبادئ	
الإمالء	با�ستخدام	اللوح,	اخلياطة	العامة.

)1(	امل�سدر	ال�سابق	1315هـ/1897م,	�ص	304.
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ال�سف	الثاين:	العلوم	الدينية,	القراآن,	الإمالء,	م�سق	اخلط,	اخلياطة	واأ�سغال	الإبرة.

اأ�سغال	 الت�سميم,	 الإمالء,	 الإناث,	 وظائف	 الدينية,	احل�ساب,	 العلوم	 الثالث:	 ال�سف	
الإبرة.

ال�سف	الرابع:	ق�س�ص	الأنبياء,	املعلومات	املخت�سرة,	الإمالء,	م�سق	اخلط,	التطريز,	
ماكنة	اخلياطة)1(.

وهكذا	يالحظ	اأن	الطابع	الغالب	على	املناهج	هي	العلوم	الدينية	بالدرجة	الأوىل	ثم	
واحدة	 التدري�ص	مرة	 برنامج	 البحت,	فقد	كان	وجودها	�سمن	 العلوم	 اأما	 اللغة,	 علوم	

للح�ساب,	ومرة	للعلوم	املخت�سرة.

وقبيل	احلرب	العاملية	الأوىل	تقرر	تاأ�سي�ص	مدر�سة	بكل	قرية	اأو	حملة,	كما	يجوز	فتح	
مدر�سة	واحدة	لعدة	قرى	اأو	حمالت	متجاورة,	وفتح	مدر�سة	للبنات	اإذا	كان	عدد	الإناث	
يف	القرية	اأو	املحلة	يزيد	عن	خم�سني	بنتًا,	واإذا	تعذر	فتح	مدر�سة	لالإناث	تكون	املدر�سة	

يف	القرية	اأو	املحلة	خمتلطة.

وق�سمت	الدرا�سة	يف	املدار�ص	البتدائية	اإىل	ثالث	مراحل:

-	املرحلة	البتدائية	وهي	خا�سة	بالأطفال	من	�سن	7-	8	�سنوات.

-	املرحلة	الو�سطى	وهي	خا�سة	بالأطفال	من	�سن	9-	10	�سنوات.

-	املرحلة	العالية	وهي	خا�سة	بالأطفال	من	�سن	10-	11	�سنة.

)1(امل�سدر	ال�سابق	1301هـ/1884م,	�ص	114-	115.
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واعتمدت	لها	مناهج	جديدة	�سمت	القراآن	الكرمي,	املعلومات	الدينية,	القراءة	واخلط,	
العثمانية,	 الدولة	 جغرافية	 خا�سة	 اجلغرافيا	 والهند�سة,	 احل�ساب	 العثمانية,	 اللغة	
التاريخ	ل�سيما	التاريخ	العثماين,	درو�ص	الأ�سياء,	املعلومات	الطبيعية	وتطبيقاتها,	حفظ	
الغناء	 اليدوية	والر�سم,	 الأ�سغال	 ال�سحة,	املعلومات	املدنية	والأخالقية	والقت�سادية,	
)اأنا�سيد	دينية	ووطنية(,	الرتبية	البدنية	واألعاب	املدار�ص,	التعليم	الع�سكري	لالأطفال	

الكبار,	التدبري	املنزيل	واأعمال	اخلياطة	للبنات.

تعد	 ومل	 اأ�سكالها,	 العلوم	مبختلف	 درا�سة	 على	 لرتكز	 اجلديدة	 املناهج	 جاءت	 لقد	
والهند�سة	 احل�ساب	 رافقها	 بل	 التدري�ص,	 يف	 الرئي�ص	 املحور	 ت�سكل	 الدينية	 العلوم	
اإىل	 البدنية	واملنزلية	 والغناء	والرتبية	 الر�سم	 والطبيعيات	والأخالق	والقت�ساد	وحتى	

غري	ذلك	من	فروع	العلوم.

ويف	نهاية	املرحلة	البتدائية	مينح	الطالب	�سهادة	املكتب	البتدائي,	وال�سهادة	ت�سدر	
الذي	 زادة,	 مهيار	 اأفندي	 مطيع	 �سهادة	 من	 وي�ستدل	 العمومية.	 املعارف	 نظارة	 عن	
التالية)1(:	 املواد	 اأنه	اجتاز	بنجاح	 ال�سلط	على	 ح�سل	على	�سهادة	املكتب	البتدائي	يف	
الرتكي,	 الإمالء	 العثماين,	 ال�سرف	 والأخالق,	 احلال	 علم	 والتجويد,	 الكرمي	 القراآن	
واآل	 الرقعة,	 خط	 العربي,	 الإمالء	 العثماين,	 التاريخ	 اجلغرافيا,	 احل�ساب,	 القراءة,	
ال�سي	)الأ�سياء(.	وحتمل	تواقيع	معلمي	املدر�سة	وبا�سكاتب	املحكمة	ال�سرعية,	وماأمور	
من	 املكون	 الإدارة	 وجمل�ص	 اأع�ساء	 قبل	 من	 وت�سدق	 الزراعة.	 وماأمور	 التح�سيل,	
القائمقام	رئي�سًا	وع�سوية	النائب	ال�سرعي,	مدير	املال,	كاتب	التحريرات,	املفتي	واأربعة	

اأع�ساء	منتخبني	من	الأهايل.

ال�سهادة	 على	 التواقيع	 بني	 ومن	 1328هـ/1910م,	 الآخرة	 جمادى	 	11 تاريخ	 ال�سهادة	 هذه	 )1(	حتمل	
والذين	مت	التعرف	اإليهم	املفتي	حممد	�سالح	مري�ص,	منر	احلمود	)رئي�ص	البلدية(,	حممد	احل�سني,	
فريج	اأبو	جابر	وبخيت	الإبراهيم.	وقد	زودين	ب�سورة	عن	هذه	ال�سهادة	املحامي	الأ�ستاذ	حممد	نعيم	

مهيار.
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املدار�س البتدائية يف الأردن:

اأ�سارت	�سالنامة	ولية	�سوريا	يف	�سنة	1288هـ/1871م,	1289هـ/1872م	اإىل	عدد	
املدار�ص	يف	ولية	�سوريا	ومنها	ما	كان	يف	الأردن	وفق	املفهوم	الذي	ن�ساأ	بعد	قيام	اإمارة	

�سرقي	الأردن	وفيما	بعد	اململكة	الأردنية	الها�سمية:

-	لواء	حوران:	ق�ساء	عجلون

عدد	الدور	للم�سلمني:	)30()1(

عدد	املدار�ص	للم�سلمني	)1(	وعدد	التالميذ	فيها	)10(

-	لواء	البلقاء	)ومركزه	نابل�ص(

ق�ساء	ال�سلط:	عدد	الدور	للم�سلمني	)500(

عدد	الروم	)175(

عدد	الالتني	)25(

عدد	البوت�ستانت	)50(

عدد	املدار�ص	للم�سلمني	)2(	وعدد	تالميذها	)120(

)1(	بالتاأكيد	اأن	اخلانة	الثالثة	قد	�سقطت	فال	يعقل	اأن	يكون	يف	عجلون	ثالثون	دارًا	فقط.	هذا	ومل	يرد	
اإح�ساء	عن	عدد	املدار�ص	وعدد	التالميذ	يف	�سالنامة	1298هـ/1881م.
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عدد	مدار�ص	غري	امل�سلمني	)4(	وعدد	تالميذها	)125(	)1(

وعدد	 اإ�سالمية	 مدر�سة	 	)14( البلقاء	 لواء	 يف	 كان	 1298هـ/1881م	 �سالنامة	 ويف	
اأنها	كانت	قبل	 التالميذ	)725(	تلميذًا,	وعدد	املدار�ص	غري	الإ�سالمية	مل	يذكر	علمًا	
الإ�سالمية	)9(	مدار�ص,	وعدد	 الإ�سالمية	)13(	مدر�سة	وغري	 املدار�ص	 ع�سر	�سنوات	
ال�سالنامة	 التالميذ	امل�سلمني	)477(	تلميذًا,	وغري	امل�سلمني	)211(	تلميذًا.	ومل	تورد	
اأعداد	املدار�ص	والتالميذ	بق�ساء	عجلون	التابع	للواء	حوران)2(.	غري	اأن	�سالنامة	ولية	

�سوريا	1299هـ/1881	اأ�سارت	اإىل	اأن:

-	عدد	املكاتب	الإ�سالمية	يف	ال�سلط	)1(	وعدد	التالميذ	)40(.

-	عدد	املكاتب	غري	الإ�سالمية	يف	ال�سلط	)3(	وعدد	التالميذ	)50(	)3(.

اأما	مدار�ص	البنات	ووفق	�سالنامة	ولية	�سوريا	1298هـ/1881م	فال	توجد	اإل	يف	لواء	
دم�سق	وبريوت	وطرابل�ص	وعددهن	)933(	تلميذة.	

ويف	�سنة	1891-1892	اأ�س�ست	الدولة	العثمانية	)27(	مدر�سة	تتبع	النظام	احلديث	
يف	التعليم,	منها	يف	ق�سبات	عجلون	وفيها	)49(	تلميذًا,	جر�ص	)51(	تلميذًا,	ومدر�سة	
النظام	 تتبع	 مدر�سة	 اإىل	 بالإ�سافة	 تلميذًا,	 	)38( ال�سلط	 تلميذًا)4(,	 	)34( باحل�سن	

القدمي	وفيها	)20(	تلميذًا.

)1(	البيات,	املوؤ�س�سات	التعليمية,	�ص	100-	101.
)2(املرجع	ال�سابق,	�ص	101.

)3(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1299هـ/1881م,	�ص	242.
)4(	البيات,	املوؤ�س�سات	التعليمية,	�ص	106.
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ويف	�سنة	1895-1896	كان	يف	لواء	الكرك:

-	)5(	خم�ص	مدار�ص	تتبع	النظام	القدمي.

-	)8(	ثماين	مدار�ص	تتبع	النظام	احلديث.

عبد	 ال�سلطان	 زمن	 ا�ستحداثها	 مت	 	)11( منها	 مدر�سة	 	)13( املجموع	
ل	 التلميذات	 وعدد	 تلميذًا,	 	)678( اللواء	 تالميذ	 وعدد	 الثاين,	 احلميد	

�سيء)1(.

املعارف	 وزارة	 اإىل	 	1895/3/11 �سورية	يف	 معارف	 مدير	 رفعه	 الذي	 التقرير	 ويف	
حول	الأو�ساع	التي	كانت	متر	بها	املدار�ص	والإجراءات	التي	قامت	بها	مديرية	املعارف	

لتح�سني	اأحوال	التعليم	جاء	فيها	ما	يلي)2(:

ق�شاء عجلون:

املدر�سة	البتدائية	يف	عجلون-	ل	يوجد	فيها	معلم.

املدر�سة	البتدائية	يف	اإربد	تاأ�س�ست	�سنة	1890.

اإبراهيم	 ومعلمها	 وكانت	خمتلطة	 �سنة	1895	 تاأ�س�ست	 البتدائية	يف	احل�سن	 املدر�سة	
اأفندي.

)1(	املرجع	ال�سابق,	�ص	108.

)2(	املرجع	ال�سابق,	�ص	114.
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املدر�سة	البتدائية	يف	ناحية	كفرجنة	تاأ�س�ست	�سنة	1895	معلمها	بهاء	الدين	اأفندي.

عبد	 معلمها	 وكانت	خمتلطة	 	1890 �سنة	 تاأ�س�ست	 جر�ص	 ناحية	 يف	 البتدائية	 املدر�سة	
العزيز	اأفندي.

لواء الكرك:

فيما	يتعلق	بلواء	الكرك	الذي	مت	ت�سكيله	يف	هذه	الفرتة	فقد	اأولت	الدولة	العثمانية	
اهتمامًا	خا�سًا	به	يف	مطلع	القرن	الع�سرين,	وذلك	لالأهمية	التي	حتظى	بها	املنطقة,	
نعمة	 من	 بقوا	حمرومني	 الذين	 والع�سائر	 العربان	 بني	 التعليم	 ن�سر	 يف	 الدولة	 ورغبة	

التعليم	منذ	مئات	ال�سنني.

الكرك	 لواء	 اإىل	 جلنة	 �سنية	 وباإرادة	 العثمانية	 احلكومة	 اأر�سلت	 	1901 �سنة	 ففي	
لتق�سي	واقع	اللواء,	وبعد	و�سولها	اإىل	الكرك	وتتبع	اأحوالها	اأو�ست	اللجنة	باإقامة	ت�سع	
من	 اثنتان	 تكون	 اأن	 على	 ومعان	 وال�سلط	 وال�سوبك	 مو�سى	 وادي	 يف	 ابتدائية	 مدار�ص	
املدار�ص	البتدائية	لالإناث,	توؤ�س�سان	يف	ال�سلط	والكرك.	كما	اأر�سلت	ولية	�سوريا	�سجاًل	
اأوردت	فيه	اأ�سماء	الأماكن	املقرتحة	لإقامة	هذه	املدار�ص	عليها	واملخ�س�سات	الالزمة	
لها,	ووافق	جمل�ص	املعارف	على	تاأ�سي�ص	هذه	املدار�ص,	واأن	يتم	تعيني	معلمي	املدار�ص	

البتدائية	من	خريجي	املدار�ص	الإعدادية	يف	دم�سق	للتدري�ص	فيها)1(.

وبالفعل	اأقرت	الدولة	بحاجة	اللواء	اإىل	50-	60	مدر�سة,	اإل	اأن	املجل�ص	الإداري	للواء	
الكرك	ارتاأى	يف	البداية	تاأ�سي�ص	مدر�سة	ر�سدية	واحدة	يف	معان,	وثماين	مدار�ص	للذكور	
املالية	 املخ�س�سات	 فيها	 اأورد	 قائمة	 املجل�ص	 واأعد	 للبنات,	 واحدة	 ابتدائية	 ومدر�سة	

الالزمة	لكل	واحدة	منها,	والماكن	املقرتحة	لتاأ�سي�ص	املدار�ص	هي:

)1(	الأر�سيف	العثماين	MKT	MF.	BOA..	29/618؛	البيات,	املوؤ�س�سات	التعليمية,	�ص	116.
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مدر�سة	ابتدائية	للذكور	يف	قرية	وادي	مو�سى.

مدر�سة	ابتدائية	للذكور	يف	قرية	وادي	ال�سري	بق�ساء	ال�سلط.

مدر�سة	ابتدائية	للذكور	يف	قرية	عمان	بق�ساء	ال�سلط.

مدر�سة	ابتدائية	للذكور	يف	قرية	مادبا	بق�ساء	ال�سلط.

مدر�سة	ابتدائية	للذكور	لع�سرية	اأبو	بريز	املتنقلة	يف	ناحية	ذيبان.

مدر�سة	ابتدائية	للذكور	لع�سرية	ال�سرايرة	التابعة	للكرك.

مدر�سة	ابتدائية	للذكور	يف	قرية	عيما	)عيمة(	بق�ساء	الطفيلة.

مدر�سة	ابتدائية	للبنات	يف	مركز	لواء	الكرك.

وذكرت	ولية	�سوريا	اأن	الأهايل	قاموا	بتغطية	م�ساريف	اإن�ساء	ق�سم	من	هذه	املدار�ص,	
وتعهدوا	باإن�ساء	الق�سم	الآخر,	وطلبوا	ا�ست�سدار	املوافقة	الالزمة	لتاأ�سي�سها.

والواقع	اأن	هناك	العديد	من	املدار�ص	التي	كانت	يف	لواء	الكرك	قبل	عام	1901	فقد	
كانت	هناك	عدة	مدار�ص	ابتدائية,	معلمان	يف	الكرك,	املعلم	الأول	اأديب	اأفندي	واملعلم	
واملعلم	 اأفندي	 ر�سيد	 الأول	 املعلم	 معلمان,	 املجايل	 ع�سرية	 عند	 اأفندي.	 الثاين	حممد	
الثاين	خليل	اأفندي,	ويف	معان	مكتب	ابتدائي	فيه	معلمان	هما:	�سالح	اأفندي	وهو	معلم	

اأول,	وعبد	الرحمن	اأفندي	معلم	ثاٍن.
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ويف	ال�سلط	مكتب	ابتدائي	فيه	معلمان	اأي�سًا	هما:	معلم	اأول	عبداهلل	اأفندي,	وفهمي	
اأفندي	)زيد(	معلم	ثاٍن.	وبينت	اإح�ساءات	عام	1301هـ/1883م	اأن	مكتب	ال�سلط	وفق	

النظام	القدمي	وفيه	)20(	طالبًا)1(.

-	مكتب	ابتدائي	يف	كرثبا	فيه	وكيل	معلم	حممد	اأفندي	)الرفاعي(.

-	مكتب	ابتدائي	يف	الطفيلة	فيه	معلم	اإ�سماعيل	اأفندي,	وعدد	الطالب	)32(,	
وبواب	املكتب	عي�سى	املحا�سنة.

-	مكتب	ابتدائي	يف	خنزيرة	فيه	معلم	عبد	الكرمي	اأفندي)2(.

و�سحادة	 اأفندي,	 من	حممد	 بدًل	 اأفندي	 �سدقي	 الثاين	 املعلم	 حل	 	1899 عام	 ويف	
اأفندي	معلم	مكتب	خنزيرة	بدل	عبد	الكرمي	اأفندي)3(.

معان	 مكتب	 يف	 الأول	 املعلم	 طالبًا,	 	)31( 	1899 �سنة	 الطلبة	 عدد	 كان	 معان	 ويف	
احلجازية	علي	حيدر	اأفندي,	واملعلم	الثاين	عبد	الرحمن	اأفندي,	والبواب	حاجي	حممد	

اآغا)4(.

ويف	عجلون	مكتب	ابتدائي	فيه	معلم	منحل,	ومكتب	ابتدائي	يف	احل�سن	وفيه	املعلم	
اإبراهيم	اأفندي,	ومعلم	يف	كفرجنة	فيه	بهاء	الدين	اأفندي,	ومدير	مكتب	ابتدائي	جر�ص	

عبد	العزيز	اأفندي)5(.

)1(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1301هـ/1883م,	�ص	193.
)2(	امل�سدر	ال�سابق	1315هـ/1897م,	�ص	219.

)3(	امل�سدر	ال�سابق	1315-1316هـ/1899م,	�ص	229.
)4(	امل�سدر	ال�سابق.

)5(	امل�سدر	ال�سابق	1316-1317هـ/1899م,	�ص	213.
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معلم	 فيه	 1314-1315هـ/1898م	 العام	 يف	 ابتدائي	 مكتب	 بها	 كان	 فقد	 اإربد	 اأما	
واحد	هو	عزت	اأفندي,	ومثله	يف	احل�سن	وجر�ص	وكفرجنة)1(.

وجاء	يف	�سالنامة	املعارف	اأن	املدار�ص	يف	لواء	الكرك	�سنة	1902	هي)2(:

-	ق�ساء	الكرك:

مدر�سة	ابتدائية	يف	الكرك	ومعلمها	الأول	حممد	اأديب	اأفندي.

مدر�سة	ابتدائية	عند	ع�سرية	املجايل.

مدر�سة	ابتدائية	يف	كرثبا	وتاأ�س�ست	�سنة	1895.

مدر�سة	ابتدائية	يف	خنزيرة	وتاأ�س�ست	�سنة	1895.

مدر�سة	ابتدائية	يف	ال�سوبك	وتاأ�س�ست	�سنة	1902	)للذكور(.

مدر�سة	ابتدائية	للبنات	يف	ال�سوبك	وتاأ�س�ست	�سنة	1902.

مدر�سة	ابتدائية	للذكور	بوادي	ال�سري	تاأ�س�ست	�سنة	1902.

مدر�سة	ابتدائية	لع�سرية	اأبو	بريز		وتاأ�س�ست	�سنة	1902	وهي	مدر�سة	متنقلة.

مدر�سة	ابتدائية	لع�سرية	ال�سرايرة	وتاأ�س�ست	�سنة	1902.

)1(	امل�سدر	ال�سابق	1314-1315هـ/1898م,	�ص	211.
)2(	البيات,	املوؤ�س�سات	التعليمية,	�ص	117-	118.
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مدر�سة	ابتدائية	يف	عيمة/	ق�ساء	الطفيلة.

بوادي	 والثانية	 	,1894 �سنة	 وتاأ�س�ست	 معان	 يف	 الأوىل	 مدر�ستان,	 معان:	 ق�ساء	 	-
مو�سى	وتاأ�س�ست	�سنة	1902.

-	ق�ساء	الطفيلة:	مدر�سة	ابتدائية	وتاأ�س�ست	�سنة	1894.

-	ق�ساء	ال�سلط:	مدر�سة	ابتدائية	تاأ�س�ست	1891-	1892	)النظام	اجلديد(.

مدر�سة	ابتدائية	يف	قرية	عمان	وتاأ�س�ست	�سنة	1902.

مدر�سة	ابتدائية	يف	مادبا	وتاأ�س�ست	�سنة	1902.

مدر�سة	ابتدائية	يف	ال�سلط	للبنات	وتاأ�س�ست	يف	1903/8/8	)1(.

التي	كانت	مبعان	احلجازية	 ويف	�سنة	1911-1912	وجدت	مبعان	مدر�ستان	الأوىل	
وتاأ�س�ست	يف	عام	1894,	والثانية	مبعان	ال�سامية	وتاأ�س�ست	يف	عام	1911.

ويف	تبوك	تاأ�س�ست	املدر�سة	يف	عام	1907.

ويف	ق�ساء	عجلون	يف	العام	الدرا�سي	1911-1912	وجدت	مدر�سة	اإربد	البتدائية,	
الواقعة	بني	 الفرتة	 وكفرجنة	واحل�سن,	وخالل	 قرية	عجلون	 كانت	يف	 التي	 واملدار�ص	
1908و1915	مت	تاأ�سي�ص	عدة	مدار�ص	يف	ق�ساء	عجلون	وهي	النعيمة,	عني	جنا,	عنبة,	
حوارة,	 ب�سرى,	 اأ�سد,	 كفر	 كفر�سوم,	 حرثا,	 الطيبة,	 ملكا,	 املزار,	 اإيدون,	 ال�سموع,	

)1(	الأر�سيف	العثماين	MKT	MF.	BOA..	22/699؛	البيات,	املوؤ�س�سات	التعليمية,	�ص	118.
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ال�سريح,	مكي�ص	)اأم	قي�ص(,	خنزيرة,	كفر	عوان,	ع�سائر	بني	ح�سن,	دير	اأبي	�سعيد,	
وجميع	هذه	املدار�ص	للذكور)1(.

ويف	العام	الدرا�سي	1913-1914	كانت	اأعداد	املدار�ص	البتدائية	واملعلمني	والتالميذ	
على	النحو	التايل)2(:

املدينة/ البلدة
عدد التالميذعدد املعلمنيعدد املدار�س

اإناثذكوراإناثذكوراملجموعاإناثذكور
-112-13-1ق�شاء عجلون
-236-55-5توابع عجلون
مل يذكر11231125ق�شاء الكرك
-------توابع الكرك
مل يذكر21361157ق�شاء ال�شلط
مل يذكر179-65-6توابع ال�شلط

-123-13-1ق�شاء الطفيلة
-56-22-2توابع الطفيلة

-172-24-2ق�شاء معان
-73-33-3توابع معان

-232253421233املجموع

)1(	اأبو	ال�سعر,	تاريخ	�سرقي	الأردن	يف	العهد	العثماين,	عمان	)2001(,	�ص	561-	562؛	املقتب�ص,	ع	424	
)1910(,	�ص	3-	4.

)2(	البيات,	املوؤ�س�سات	التعليمية,	�ص	124-123.
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اأما	عدد	الأطفال	ممن	هم	يف	�سن	التح�سيل	الدرا�سي	)امللتحقني	وغري	امللتحقني	
باملدار�ص(,	وعدد	املدار�ص	التي	يحتاجها	كل	ق�ساء	يف	العام	الدار�ص	1914-1913	)1(:

املدينة/ البلدة
عدد الأطفال يف 

�شن التح�شيل
عدد امللتحقني 

باملدار�س
عدد غري 
امللتحقني

عدد املدار�س 
التي يحتاجها 

الق�شاء اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور
381855-150185112ق�شاء عجلون
38844225163-41204225236توابع عجلون
1962429-321242125ق�شاء الكرك
157791941--1577919توابع الكرك
915114242-10721142157ق�شاء ال�شلط
1975206281-21542063179توابع ال�شلط

2041437-327143123ق�شاء الطفيلة
1221596-17815956توابع الطفيلة

911295-91129172ق�شاء معان
231153-9611573توابع معان

90259321362-108693211233املجموع

واأكرث	املناطق	التي	�سهدت	ا�ستحداث	مدار�ص	ابتدائية	فيها	مع	مطلع	القرن	الع�سرين	
هي	ولية	بريوت,	حتى	اأن	مدير	معارف	بريوت	يعرتف	باكتفاء	مدينة	بريوت	باملدار�ص	
اإن	 فيها	 يقول	 	1902 �سباط	 	20 يف	 بر�سالة	 وبعث	 فيها,	 املوجودة	 الر�سمية	 البتدائية	

بريوت	لي�ست	بحاجة	اإىل	تاأ�سي�ص	مدار�ص	جديدة	يف	الولية)2(.	

التعليمية,	�ص	 املوؤ�س�سات	 البيات,	 21؛	 قلمي	1329-1330هـ,	�ص	20-	 اإح�سائية	 معارف	عمومية	 	)1(
.126	-125

)2(	الأر�سيف	العثماين	MKT	MF.	BOA.	8/862؛	البيات,	املوؤ�س�سات	التعليمية,	�ص	154.
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كما	اأن	لواء	نابل�ص	كان	من	اأكرث	الألوية	فيه	مدار�ص	ابتدائية,	فقد	كان	يف	مركز	لواء	
نابل�ص	)65(	مدر�سة,	ويف	ق�ساء	جنني	التابع	للواء	نابل�ص	)29(	مدر�سة,	وعدد	التالميذ	

)1000(	تلميذ,	واملعلمون	معظمهم	من	اأبناء	املنطقة)1(.

ومع	ذلك	فقد	قدر	عدد	امللتحقني	من	الأطفال	يف	�سن	التح�سيل	بـ)36410(	تالميذ,	
الإناث	 ومن	 تلميذًا,	 	)6956( الذكور	 من	 باملدار�ص	 امللتحق	 الإناث,	 من	 و)37134(	
ومن	 الذكور	)29718(	 من	 باملدار�ص	 اللتحاق	 املتخلفني	عن	 وعدد	 تلميذة.	 	)1559(

الإناث	)35629(,	وعدد	املدار�ص	التي	يحتاجونها	)1324(	مدر�سة)2(.

ونظرًا	لعدم	كفاية	اخلريجني	من	املدار�ص	البتدائية	مت	افتتاح	اأول	مدر�سة	ر�سدية	
تخرجهم	 بعد	 يقوموا	 لكي	 املعلمني	 لإعداد	 مدر�سة	 تلتها	 1848م,	 �سنة	 ا�ستانبول	 يف	
بالتدري�ص	يف	املدار�ص	الر�سدية,	ومن	هنا	مت	تاأ�سي�ص	)25(	مدر�سة	وذلك	اعتبارًا	من	

�سنة	1856	)3(.

وحددت	مدة	الدرا�سة	يف	املدار�ص	الر�سدية	باأربع	�سنوات	ثم	زيدت	اإىل	�ست	�سنوات,	
ويف	�سنة	1863	قل�ست	اإىل	خم�ص	�سنوات,	واقت�سر	القبول	على	الطلبة	امل�سلمني,	وا�ستمر	
هذا	الو�سع	حتى	عام	1867.	وتدر�ص	القراآن	الكرمي,	العلوم	الدينية,	العربية,	احل�ساب	
�سنة	 وبعد	 والهند�سة.	 واجلغرافيا	 الفار�سية	 اللغة	 بعد	 فيما	 اإليها	 واأ�سيف	 والكتابة.	
1870	انت�سرت	املدار�ص	الر�سدية	يف	جميع	اأنحاء	الدولة	وبلغ	عددها	يف	ال�سنة	الدرا�سية	
1874-	1875	حوايل	)400(	مدر�سة,	منها	)14(	مدر�سة	يف	ولية	�سوريا	وعدد	طالبها	

)636(,	ويف	القد�ص	مدر�ستان	وعدد	طالبها	)101(,	ومدر�سة	يف	نابل�ص)4(.

)1(	�سالنامة	بريوت	)1908(,	�ص	239	وما	بعدها.
)2(	معارف	نظارت	عمومية	اإح�سائيات	قلمي	1329-1330هـ,	�ص	16-	17.

)3(	البيات,	املوؤ�س�سات	التعليمية,	�ص	223.
)4(	املرجع	ال�سابق,	�ص	235.
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ومت	تطور	مناهجها,	فبالإ�سافة	اإىل	العلوم	الدينية	واللغة	العربية,	وقواعد	العثمانية	
اأدخل	تعليم	قواعد	اللغتني	الفار�سية	والفرن�سية,	واحل�ساب	والعلوم	واجلغرافيا	والتاريخ	
والرتجمة	والإن�ساء	وخط	الرقعة	والثلث,	واجلب	والهند�سة	واأ�سول	الدفاتر.	موزعة	على	

اأربع	�سنوات.

اأما	يف	الأردن	فقد	ذكرت	�سالنامة	املعارف	اأن	مدر�سة	ر�سدية	تاأ�س�ست	يف	الكرك	�سنة	
1892,	ويبدو	اأن	الأمر	كان	مبثابة	تو�سية,	اإل	اأن	الأمر	مل	يتم,	ويوؤيد	ذلك	التقرير	الذي	
رفعه	وايل	�سوريا	لفتح	مدر�سة	ر�سدية	مبعان.	وهناك	وثيقة	اأخرى	ت�سري	اإىل	تاأ�سي�سها	
بعد	�سنة	1901	بناء	على	تو�سية	اللجنة	املكلفة	بتق�سي	واقع	اللواء	والتي	اأوفدت	باإرادة	

�سنية	جلنة	اإىل	لواء	الكرك,	وكانت	املدر�سة	ت�سم	�سكنًا	لإقامة	الطالب)1(.

ويف	27	حزيران	1905	رفع	وايل	�سوريا	كتابًا	اإىل	وزارة	املعارف	يطلب	فيه	تاأ�سي�ص	
ور�سدت	 �سنوات	 ت�سع	 قبل	 اتخذ	 قد	 القرار	 اأن	 اإىل	 م�سريًا	 مبعان	 ر�سدية	 مدر�سة	
مع	 البتدائية	 املدر�سة	 دمج	 واقرتح	 النور,	 تر	 مل	 املدر�سة	 لكن	 الالزمة	 املخ�س�سات	

الر�سدية	لتخفيف	النفقات	اأ�سوة	مبا	حدث	يف	مدر�سة	عجلون.

اأدهمي	كمال	 اأول	فيها	وهو	 وبالفعل	مت	فتح	املدر�سة	يف	5	متوز	1906	وتعيني	معلم	
الدين	اأفندي	)كمال	الدين	الأدهمي(,	وتعيني	وكيل	معلم	حلني	و�سول	املعلم	الثاين	اإىل	

معان)2(.

ويف	ق�ساء	عجلون	تاأ�س�ست	املدر�سة	الر�سدية	�سنة	1905	يف	اإربد	ولي�ص	عجلون	بعد	
دجمها	باملدر�سة	البتدائية	كما	ذكرت,	وعني	لها	معلم	من	مركز	الدولة	واأر�سل	اإىل	اإربد.

BOA. MF. MKT 618/29 	العيماين	الأر�سيف	1((
BOA. MF. MKT 886/56, BOA. DH. UMVM 66/47 	ال�سابق	امل�سدر	2((
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بع�ص	 يف	 اأدجمت	 التي	 الإعدادية	 املدار�ص	 الدولة	 اأ�س�ست	 الر�سدية	 املدار�ص	 وبعد	
العلوم	 فيها	 تدر�ص	 �سنوات	 خم�ص	 فيها	 الدرا�سة	 ومدة	 الر�سدية	 باملدار�ص	 الأحيان	
الدينية	والعربية	والعثمانية	والفار�سية	والفنون	واجلغرافيا	واجلب	واحل�ساب	النظري	
واملكائن	وعلم	الهياأة	والكيمياء	واملثلثات	وقوانني	الكتابة	وعلم	القت�ساد,	ثم	اأ�سبح	عدد	
ال�سفوف	)7(,	الثالثة	الأوىل	منها	كانت	خم�س�سة	للدرا�سة	الر�سدية,	وذلك	قبل	اإلغاء	

هذه	املدار�ص	من	التعليم	العثماين.

من	 وتتكون	 �سنة,	 	)12( فيها	 الدرا�سة	 ومدة	 ال�سلطانية	 املدار�ص	 ا�ستحدثت	 ثم	
ق�سمني:	الأول	للمرحلة	البتدائية	ومدة	الدرا�سة	فيه	خم�ص	�سنوات,	والثاين	ال�سلطانية	

ومدة	الدرا�سة	فيه	�سبع	�سنوات,	وهي	تتكون	من	فرعني:

الأول	)الدورة	الأوىل(	مدة	الدرا�سة	اأربع	�سنوات.

الثاين	)الدورة	الثانية(	مدة	الدرا�سة	ثالث	�سنوات,	وتق�سم	اإىل	الفرع	العلمي	والفرع	
الأدبي.

الأردن,	 مناطق	 يف	 وال�سلطانية	 الإعدادية	 املدار�ص	 من	 الدولة	 ت�ستحدث	 ومل	 هذا	
واكتفت	ببع�ص	املدار�ص	الر�سدية	كما	يف	الكرك	وعجلون	ومعان.

وقبل	املدار�ص	الر�سمية	وجدت	املدار�ص	الإ�سالمية	التقليدية	ومعظمها	كان	اإما	داخل	
يدفعه	 اأجره	مما	 يتقا�سى	 واحد	 معلم	 فيها	 التدري�ص	 وتوىل	 جوارها,	 اإىل	 اأو	 اجلوامع	
التي	 الإح�سائية	 ال�سجالت	 ترد	�سمن	 املدار�ص	مل	 اأن	هذه	 ويبدو	 اأ�سبوعيًا,	 له	 الطلبة	

كانت	تقوم	بها	الدولة.
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وقد	اأمكن	التعرف	على	�سيوخ	هذه	املكاتب	يف	ال�سلط	من	خالل	ال�سجالت	ال�سرعية,	
وغالبيتهم	من	اأهايل	فل�سطني	وهم:	ال�سيخ	�سعيد	اأفندي	النابل�سي,	ال�سيخ	عفيف	اأفندي	
زيد	معلم	املكتب	الأهلي	بوادي	الأكراد,	ال�سيخ	ر�سا	بن	عبد	الرحمن	الب�ستاوي,	ال�سيخ	
حممد	بن	علي	الأفغاين,	ال�سيخ	�سامل	بن	يحيى	اخلليلي,	ال�سيخ	اأحمد	النوباين,	ال�سيخ	
ال�سختيان,	 اأحمد	 ال�سيخ	توفيق	بن	 ال�سيخ	م�سطفى	احلطاب	ال�سفاريني,	 ابن	 حممد	
الطوائف	 معلمي	 ومن	 الأ�سطة.	 ابن	حممد	 اأفندي	 علي	 وال�سيخ	 املر�سد,	 ال�سيخ	حممد	
البوت�ستانت,	 عند	 وهما	 غاوي	 اليا�ص	 حنا	 ال�سلفيتي,	 جري�ص	 بن	 �سالح	 امل�سيحية:	
نوي�سر	حداد,	واإبراهيم	خليل	النوري	عند	الالتني,	نقول	اليا�ص	مفرح	واأمطان�ص	قعوار,	

وطعمه	اخلوري	عند	طائفة	الروم)1(.

ال�سام)2(.	 اأهايل	 اللبابيدي	من	 بنت	احلاج	عبداهلل	بن	حممد	 املعلمات	مرمي	 ومن	
ال�سلط	 بنات	 مدر�سة	 مديرة	 كانت	 1328هـ/1919م	 عام	 ويف	 غالية)3(,	 نقول	 وعفيفة	
�سادية	خامن	بنت	ح�سني	بيك,	وكان	والدها	مديرًا	لالأوقاف	ومفتيًا	يف	ال�سلط,	تزوجها	
الهادي	من	 ابن	عبد	 اأفندي	 زكي	 بن	 اأفندي	 )الر�سمي(	حممد	 الأمنوذج	 مدير	مكتب	

اأ�سراف	نابل�ص)4(.

مدار�س الطوائف غري الإ�شالمية يف الأردن:

الطوائف	 مدار�ص	 عدد	 اأن	 اإىل	 1321هـ/1903م	 ل�سنة	 املعارف	 �سالنامة	 اأ�سارت	
الإ�سالمية	التي	كانت	يف	ال�سنة	الدرا�سية	1902-1903	يف	ولية	�سوريا	)76(	مدر�سة,	

موزعة	على	الطوائف	التالية:

)1(	خري�سات,	حممد,	درا�سات	يف	تاريخ	ال�سلط,	�ص	96.
)2(	�سجل	حمكمة	ال�سلط	ال�سرعية	رقم	)113(,	رجب	1325هـ/1907م,	حجة	)77(,	�ص	151.

)3(	ال�سجل	الفي�سلي,	م	)1(,	منرة	)18(.
)4(	�سجل	حمكمة	ال�سلط	ال�سرعية	)اأذونات	النكاح(	رقم	)21(,	ذي	القعدة	1328هـ/1919م,	حجة	

)28(,	�ص	12-	13.
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-	الروم	الأرثوذك�ص:	)1(	يف	عجلون,	)2(	يف	الكرك,	)2(	يف	ال�سلط.

-	الروم	الكاثوليك:	)1(	يف	عجلون.

-	الالتني:	)5(	مدار�ص	يف	عجلون,	)6(	يف	ال�سلط,	)1(	يف	الكرك.

اأربع	مدار�ص	للذكور	تاأ�س�ست	يف	�سنوات	ما	بني	 و�سمت	مدار�ص	الالتني	يف	عجلون	
1885	و1891	ومت	ترخي�سها	با�سم	مديرها	بطر�ص	اأفندي	وعدد	طالبها:	31,	48,	26,	
	)37( طالباتها	 وعدد	 	1891 �سنة	 تاأ�س�ست	 لالإناث	 واحدة	 ومدر�سة	 التوايل.	 على	 	25

طالبة)1(.

با�سم	 تاأ�س�ست	مدر�ستان	لالتني	يف	�سنة	1867,	1868,	ومت	ترخي�سها	 ال�سلط	 ويف	
والثانية	 	)115( طالبها	 وعدد	 للذكور	 منهما	 واحدة	 اأفندي,	 يو�سف	 امل�سوؤول	 مديرها	

لالإناث	وعدد	طالباتها	)67(.

با�سم	 ترخي�سها	 ومت	 	,1899 �سنة	 عجلون	 يف	 مدر�سة	 اأ�س�سوا	 فقد	 الكاثوليك	 اأما	
مديرها	امل�سوؤول	اخلوري	منر	ريان	اأفندي	وعدد	طالبها	)21(	طالبًا.

مديرها	 با�سم	 ترخي�سها	 ومت	 الكرك	 يف	 لالتني	 مدر�سة	 تاأ�س�ست	 	1877 �سنة	 ويف	
امل�سوؤول	اأنطون	خوري	اأفندي	وعدد	طالبها	)60(	طالبًا.

لالإناث	 واأخرى	 للذكور	 اإحداهما	 ال�سابقتني	 املدر�ستني	 اإىل	 وبالإ�سافة	 ال�سلط	 ويف	
لطائفة	الالتني	يف	ال�سلط,	فقد	اأ�سافوا	اإليهما	اأربع	مدار�ص	عام	1873,	ومت	ترخي�سها	
با�سم	مديرها	امل�سوؤول	اخلوري	يو�سف	وم�ستواها	ابتدائي,	اثنتان	للذكور	وعدد	طالبهما	

)1(	البيات,	املوؤ�س�سات	التعليمية,	�ص	629-	630.
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وبذلك	 وعدد	طالباتهما	)65(,	)70(	طالبة,	 لالإناث	 واثنتان	 )112(,	)60(	طالبًا,	
تكون	هذه	املدر�سة	ثاين	مدر�سة	للبنات	تاأ�س�ست	يف	ال�سلط	بل	يف	الأردن.	هذا	مع	العلم	
اأن	اأول	مدر�سة	للروم	الكاثوليك	لالإناث	يف	دم�سق	كانت	يف	�سنة	1835,	ومت	ترخي�سها	

با�سم	مديرتها	�سوفيا	خامن,	وعدد	الطالبات	)60(	طالبة)1(.

واأمام	ن�ساط	الالتني	يف	فتح	املدار�ص	يف	منطقة	الأردن,	قام	الروم	الأرثوذوك�ص	بفتح	
العديد	من	املدار�ص	يف	خمتلف	بلدات	الأردن,	مناه�سة	لالتني	الذين	اأخذوا	يتغلغلون	يف	
الأردن.	لقد	اأ�س�ص	الروم	الأرثوذوك�ص	ما	بني	عامي	1883	و1884	ع�سر	مدار�ص	ابتدائية,	
ومت	ترخي�سها	با�سم	مديرها	امل�سوؤول	اأفرا�سيو�ص	اأفندي.	وعدد	الطالب	يف	هذه	املدار�ص	

25,	30,	33,	22,	24,	23,	27,	28,	29,	30	وم�ستواها	جميعًا	ابتدائي.

ويف	الكرك	افتتحوا	مدر�سة	واحدة	ابتدائية	با�سم	مديرها	�سفرنيو�ص	اأفندي,	وعدد	
الطالب	فيها	)90(	تلميذًا.	واأخرى	مدر�سة	ابتدائية	لالإناث	يف	الكرك	با�سم	مديرها	

�سفرنيو�ص	اأفندي,	وعدد	الطالبات	)70(	طالبة.

ويف	ال�سلط	مت	افتتاح	مدر�ستني	ابتدائيتني,	الأوىل	للذكور	وتاأ�س�ست	�سنة	1878,	ومت	
ترخي�سها	با�سم	جرمانو�ص	اأفندي,	وعدد	الطالب	)70(	طالبًا,	والأخرى	للبنات	�سنة	
1878,	ومت	ترخي�سها	با�سم	مديرها	جرمانو�ص	اأي�سًا,	وعدد	الطالبات	)30(	طالبة)2(.

وما	اإن	جاءت	�سنة	1911	حتى	مت	افتتاح	�سبع	مدار�ص	للروم	الأرثوذوك�ص	يف	ق�ساء	
عجلون,	�ست	منها	للذكور,	وواحدة	لالإناث,	وهذه	املدار�ص	يف	عجلون,	�سوف,	عنجرة,	
بطريركية	 وكانت	 كفرجنة,	 يف	 لالإناث	 ومدر�سة	 احل�سن,	 الوهادنة,	 خربة	 عرجان,	

)1(	املرجع	ال�سابق,	�ص	630.
)2(	�سالنامة	املعارف	6:	535-	537,	معارف	نظارات	عمومية	اإح�سائيات	قلمي	1329-1330هـ,	5	ب؛	

البيات,	املوؤ�س�سات	التعليمية,	�ص	631.
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الروم	الأرثوذوك�ص	يف	القد�ص	هي	التي	تتوىل	دفع	رواتب	املعلمني	يف	هذه	املدار�ص.

وعنجرة,	 وكفرجنة	 عجلون	 يف	 الالتني	 لطائفة	 مدار�ص	 ثالث	 افتتاح	 مت	 كما	
املعلمني,	ومدر�ستني	لالتني	 رواتب	 تتوىل	دفع	 التي	 القد�ص	هي	 الالتني	يف	 وبطريركية	
مدر�سة	 البوت�ستانت	 اأن�ساأ	 وبعدها	 لالإناث.	 واأخرى	 للذكور	 واحدة	 احل�سن,	 قرية	 يف	

ابتدائية	يف	احل�سن.

الأردن	 منطقة	 املدار�ص	يف	 اأن�ساأ	 من	 اأول	 النكليز	 كان	 فقد	 الأجنبية,	 املدار�ص	 اأما	
وبالتحديد	يف	ال�سلط.

اأن�ساأوا	مدر�سة	ابتدائية	للبنات	يف	�سنة	1864	مرخ�سة	با�سم	مديرها	 ففي	ال�سلط	
يف	 للبنات	 مدر�سة	 اأول	 وهذه	 طالبة,	 	)50( الطالبات	 وعدد	 �سيك�ص,	 الق�ص	 امل�سوؤول	
	1887 عام	 �سباط	 	24 ويف	 	.1870 عام	 الالتني	 افتتحها	 التي	 املدر�سة	 وتلتها	 ال�سلط,	
افتتحت	الراهبات	الوردية	يف	القد�ص,	فرعًا	لها	يف	ال�سلط.	واأر�سلت	لها	ثالث	راهبات	
فتح	 البوت�ستانت	 اأعاد	 اأ�سهر	 ب�ستة	 الوقت	 هذا	 وقبل	 املدر�سة,	 هذه	 على	 لالإ�سراف	
املدر�سة	 الإقبال	على	هذه	 باإ�سراف	معلمة	واحدة,	وكان	 للبنات	 مدر�ستهم	املخ�س�سة	

ل	باأ�ص	به)1(.

�سيك�ص	 الق�ص	 با�سم	 للذكور	 ابتدائية	 النكليز	مدر�سة	 افتتح	 اأي�سًا	 العام	1864	 ويف	
وعدد	طالبها	)94(	طالبًا.	ويف	�سنة	1870	اأ�سافوا	مدر�سة	ثالثة	وعدد	طالبها	)60(	

طالبًا.

وبني	اأيدينا	اإح�سائية	عن	عدد	املدار�ص	والطلبة	واملعلمني	يف	ال�سلط	ما	بني	اأعوام	
1812و1926	على	النحو	التايل)2(:

(1)  Pierre, Medebille, Salt History Dune Mission, Jerusalem, p. 12

)2(	)(	خري�سات,	حممد,	درا�سات	يف	تاريخ	ال�سلط,	�ص	135.
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عدد املعلمنيعدد التالميذاملكتبال�شنة
اإناثذكوراإناثذكور

-1--مكتب اأهلي1812
-1-60بطريركية الروم1850
-1-15الكتاب املقد�س1856
-3-180مكتب اأهلي عدد 18703
-2-60الالتني1870
1-20-الالتني1871
-1-40مكتب ر�شمي1881
-3-50طوائف م�شيحية 18813
-؟-20مكتب ر�شمي )ابتدائي(1883
1--241طوائف م�شيحية 18835
1---روم اأرثوذوك�س1883
1-15-روم كاثوليك1883
--381مكتب ر�شمي1890
--20311جتهيز ال�شلط1922
4-؟؟اإناث ال�شلط1924 

وكانت	رواتب	معلمي	مدر�سة	ال�سلط	للذكور	ال�سهرية	عام	1924	على	النحو	التايل:

20 جنيهامدير مدر�شة ال�شلط التجهيزية 
15 جنيهامعلم الريا�شيات 

15 جنيهامعلم اأدبيات اللغة العربية 
15 جنيهامعلم التاريخ واجلغرافيا

15 جنيهامعلم اللغة الجنليزية
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10 جنيهاتمعلم الطبيعيات
10 جنيهاتمعلم العلوم الدينية 

12 جنيهامعلم اأول
10 جنيهاتمعلم اخلط واملو�شيقى 

8 جنيهاتكاتب
6 جنيهاتطاٍه

6 جنيهاتمربية
5 جنيهاتغ�شالة

3 جنيهاتاآذن

واملعلمة	 قر�ص,	 	1400 تتقا�سى	 �سليبا	 بديعة	 املديرة	 فكانت	 املعلمات,	 رواتب	 اأما	
الأوىل	هنا	زكي	)900(	قر�ص,	واملعلمة	الثانية	فاطمة	مراد	)900(	قر�ص,	ووكيلة	املعلمة	
الثانية	فاطمة	عبد	الهادي	)900(	قر�ص,	اأما	فاطمة	طوقان	فقد	عينت	براتب	�سهري	

مقداره	ثمانية	جنيهات	ون�سف)1(.

وكان	خريجو	املدار�ص	البتدائية	)7(	درجات	يبداأ	الراتب	يف	الدرجة	ال�سابعة	)300(	
قر�ص	ويف	الدرجة	الأوىل	)1000(	قر�ص.

وينتهي	 	)500( يبداأ	 اخلام�سة	 الدرجة	 من	 املعلمني	 دور	 مدار�ص	 �سهادات	 وحملة	
بالدرجة	الأوىل	)1000(	قر�ص.	

قر�سًا,	 	)750( الثالثة	 بالدرجة	 يبداأ	 مراحل	 	)3( الثانوية	 املدار�ص	 مدراء	 ورواتب	
والدرجة	الأوىل	)1400(	قر�ص.

)1(املرجع	ال�سابق,	�ص	133.
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الدرجة	اخلام�سة	)600(	 الراتب	يف	 يبداأ	 فكانوا	على	خم�ص	درجات	 املفت�سون	 اأما	
قر�ص	وينتهي	يف	الأوىل	)1500(	قر�ص)1(.

ويف	حماولة	من	الدولة	ن�سر	التعليم	بني	القبائل	البدوية	جلاأت	اإىل	تعيني	الوعاظ,	
اأن	الوعاظ	واملدر�سني	 وقد	جاء	يف	�سالنامة	ولية	�سوريا	عام	1316-1317هـ/1899م	

بلواء	الكرك	هم)2(:

حممد	اأمني	اأفندي	مدر�ص,	حممد	نوري	اأفندي	مدر�ص,	علي	و�سعي؟	اأفندي	مدر�ص,	
حافظ	حممد	اأفندي	مدر�ص,	خليل	اأفندي	مدر�ص,	عبد	الرحمن	اأفندي	مدر�ص,	اإبراهيم	
اأدهم	اأفندي	مدر�ص,	و�سيد	�سالح	اأفندي	مدر�ص.	بالإ�سافة	اإىل	�ستة	معلمني	توزعوا	على	

مدار�ص	الكرك,	ع�سرية	املجايل,	كرثبا,	خنزيرة.

ب�سكل	 الأردن	 منطقة	 ويف	 عام	 ب�سكل	 �سوريا	 التعليم	يف	 اإن	 القول	 تقدم	ميكن	 مما	
خا�ص	كان	تقليديًا	غري	فعال,	واأن	هذه	املدار�ص	كانت	تقوم	على	اأكتاف	املواطنني	ل�سيما	
يف	 كان	 كما	 املدار�ص	 هذه	 نفقات	 لتغطية	 اأوقاف	 فيها	 يتوفر	 ل	 التي	 واملدن	 القرى	 يف	

العهدين	الأيوبي	واململوكي.

كما	اأن	معظم	املعلمني	كانت	رواتبهم	متدنية	ول	يح�سلون	اإل	على	القليل	ب�سكل	مبا�سر	
من	التعليم,	ثم	يعي�سون	على	امل�سادر	غري	املبا�سرة	التي	تتيحها	لهم	وظيفتهم)3(.

والأمر	الالفت	يف	التعليم	العثماين,	مهارة	اخلط	بدًل	من	تعلم	الكتابة	العادية,	ومن	
هوؤلء	 وكان	 والإعدادية,	 والر�سدية	 البتدائية	 املدار�ص	 مناهج	 يف	 اخلط	 فن	 جاء	 هنا	

)1(	جريدة	ال�سرق	العربي	لإمارة	�سرقي	الأردن,	العدد	)127(,	�ص	7-	8.
)2(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1316-1317هـ/1899م,	�ص	223.

)3(	جب,	هاملتون	وباون,	هارولد,	املجتمع	الإ�سالمي	والغرب,	اأبو	ظبي	)2012(,	225/2.
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كان	 والهدف	 بعدة	طرق	جميلة,	 ال�سور	 ونق�ص	 املخطوطات	 ن�سخ	 قادرين	على	 الكتاب	
دينيًا	بالكامل,	فقد	مكنهم	من	اأن	ميجدوا	على	الورق	الآيات	الكرمية	والأحاديث	ال�سريفة	
والأقوال	ذات	احلكمة	والأدعية	التي	كانوا	قد	اأم�سوا	وقتهم	يف	حفظها	عن	معلميهم)1(.

والعلم	الوحيد	الذي	حظي	باهتمام	العثمانيني,	وهو	غري	متعلق	بالدين,	هو	الطب,	
التي	 الأعمال	اخلرية	 يعد	من	 امل�ست�سفيات	 اإن�ساء	 لأنه	يرتبط	بعمل	اخلري,	ولأن	 ورمبا	
حتظى	بال�ستح�سان.	وقد	اعتنى	ال�سالطني	بامل�ست�سفيات	وزودوها	باملال,	لكن	ما	در�ص	
فيها	كان	يعود	اإىل	القرون	الو�سطى)2(.	وبداية	اإن�سائها	كانت	ملعاجلة	اجلند	ل�سيما	يف	

اأوقات	احلروب	كما	راأينا.

)1(	املرجع	ال�سابق,	205/2.

)2(	املرجع	ال�سابق,	215/2.
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احلياة الجتماعية والقت�شادية 

يف الفرتة العثمانية املتاأخرة يف الأردن

جاءت	ال�سيطرة	العثمانية	على	البالد	العربية	وهي	يف	فرتة	ال�سعف	اململوكي,	ورغم	
ذلك	فاإن	ما	جاء	يف	دفاتر	الطابو	املبكرة	التي	قام	بها	العثمانيون	ت�سري	اإىل	وجود	املئات	
من	القرى	والبلدات	يف	بالد	ال�سام,	واأن	هذه	القرى	كانت	معمورة,	واأهلها	يعتمدون	على	
والتي	 البدو,	 قبائل	 الكبرية	من	 الأعداد	 واإىل	جانبهم	 املوا�سي,	 وتربية	 الأر�ص	 فالحة	
تذكر	بع�ص	الدفاتر	متردهم	عن	اإح�ساء	نفو�سهم,	حتى	ل	يقوموا	بدفع	ال�سرائب,	كما	
اأ�سارت	الدفاتر	اإىل	اأن	بع�ص	هذه	القبائل	قد	مار�ص	الزراعة	ل�سيما	يف	املناطق	املروية,	
وادي	 يزرعون	يف	 وعباد	 الغور,	 وا�سعة	يف	مناطق	 اأرا�سي	 يزرعون	 بنو	�سخر	 كان	 فقد	

�سعيب,	والعدوان	فيما	بعد,	يف	اأرا�سي	الغور	الأو�سط.

ومع	ا�ستمرارية	احلكم	العثماين	يالحظ	اأن	تراجعًا	قد	ح�سل	يف	منطقة	الأردن	�سواء	
اإىل	قرى	 بان�سمامهم	 اأو	 البداوة	 اإىل	 �سكانها	 القرى	وحتول	 بع�ص	 باختفاء	 يتعلق	 فيما	
اأخرى,	اأو	ب�سبب	الأمرا�ص	الفتاكة	التي	اأطاحت	بهم,	ومن	هنا	ما	اإن	جاء	القرن	ال�سابع	
ع�سر	امليالدي	اإل	وتالحظ	اأن	القرية	الفالنية,	قد	تركها	اأهلها,	ومل	يعودوا	يزرعونها,	
الطاعون	 مثل	 الفتاكة	 الأمرا�ص	 �سببت	 اإذ	 ال�سكان,	 عدد	 اخللل	يف	 اأي�سًا	 يالحظ	 كما	
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والكولريا	واملالريا	والتفوئيد	تناق�سًا	يف	ال�سكان	مما	جعل	الزيادة	ال�سكانية	يف	القرن	
ال�سابع	ع�سر	�سلبية	يف	بع�ص	الأحيان.

وعلى	اأية	حال	ما	اإن	جاء	القرن	التا�سع	ع�سر	اإل	وبداأت	الأمور	يف	التح�سن	ل�سيما	بعد	
خروج	اإبراهيم	با�سا	من	م�سر	عام	1840,	وبداأت	الدولة	بفر�ص	�سلطتها	على	مناطق	
�سوريا	الداخلية	مثل	الأردن	وفل�سطني.	وبذلك	ميكن	مالحظة	اأن	املجتمع	الأردين	يتكون	

من	ثالث	فئات	تقريبًا:

الأوىل	البدو:	وما	مييزها	هو	عدم	ال�ستقرار	يف	مكان	معني,	بل	دائمة	التنقل,	ومع	
يف	 الإبل	 ل�سيما	 تربيها	 التي	 باملوا�سي	 الأوىل	 بالدرجة	 مرهون	 اقت�سادها	 فاإن	 ذلك	

الدرجة	الأوىل	وب�سورة	اأقل	كثريًا	عند	البدو	هي	الأغنام,	تليها	اخليول.

اأ�سباه	البدو	يقيمون	يف	القرى	فرتة	ال�ستاء,	ومنذ	الربيع	 الثانية	الفالحون:	وهوؤلء	
حتى	اخلريف	يخرجون	اإىل	الباري	جلمع	حما�سيلهم	الزراعية,	ورعي	موا�سيهم	ل�سيما	

الأغنام	والأبقار.

اأما	الفئة	التي	كانت	تعتمد	على	التجارة	اأو	ال�سناعة,	فاعتمادهم	عليها	يتبعه	بع�ص	
الأعمال	الزراعية	وتربية	املوا�سي	وتوكيل	اآخرين	برعايتها	بالأجرة.
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املجتمع البدوي)1(:

اإن	اأبرز	ما	متيز	به	القرن	الثامن	ع�سر	امليالدي	هو	ال�سغط	املتزايد	للقبائل	البدوية	
والتي	 بالأردن,	 مرورًا	 فل�سطني	 قلب	 اإىل	 احلجاز	 من	 ميتد	 عملياتها	 م�سرح	 كان	 التي	
كانت	دائمًا	معادية	لل�سلطة	العثمانية	وزاد	من	اختالل	النظام	القبلي	يف	املجتمع	ال�سوري	

الهجرة	البطيئة	امل�ستمرة	لقبائل	عنزة	نحو	ال�سمال)2(.

ويف	املناطق	اجلنوبية	)الأردن	اليوم(	كانت	قبيلة	بني	�سخر,	والتي	امتدت	يف	فرتة	
العمر	الذي	حتالفت	معه	 اأيام	ظاهر	 الفل�سطينية	والأردن	ل�سيما	يف	 ما	فوق	الأرا�سي	
يقيمون	 التي	 بالأرا�سي	 مرتبطًا	 و�سعهم	 يكن	 مل	 البدو	 وهوؤلء	 بال�سالح)3(.	 وجهزها	
التجاري	 اأجل	حماية	طريق	احلج	والطريق	 التنقل	والرحتال.	ومن	 عليها,	وهم	دائمو	
كانت	الدولة	كما	ذكرنا	�سابقًا	تقدم	لهم	ال�سرة	الهمايونية	وهي	مبلغ	املال,	ت�سلم	يف	
الذهاب	والإياب	عند	احلج	ل�سيوخ	القبائل	الذين	كان	ي�سدر	بهم	مر�سوم	من	الدولة,	
هذا	بالإ�سافة	اإىل	الهدايا	العينية	التي	كانت	تقدم	كذلك.	غري	اأن	ذلك	مل	يحقق	الأمان	

على	طريق	احلج.

وكان	ال�سغط	القبلي	يزداد	يف	�سنوات	القحط	واجلدب,	وكان	البدو	اإذا	مل	يجدوا	ما	
يكفي	لهم	وحليواناتهم	يغريون	على	مناطق	الفالحني,	ويعيثون	فيها	ف�سادًا	وتخريبًا,	كل	

هذا	كان	ي�سكل	اإرباكًا	كبريًا	للدولة.

والواقع	اأن	الدولة	العثمانية	حاولت	مرارًا	اأن	توطن	البدو,	معتقدة	بهذه	الو�سيلة	اأنها	

)1(	�سي�سدر	للموؤلف	كتاب	جديد	عن	البدو	قريبًا.
)2(	جب	هاملتون	وباون,	هارولد,	املجتمع	الإ�سالمي	والغرب,	ترجمة	ودرا�سة	اأحمد	ايب�ص,	هيئة	اأبو	ظبي	

لل�سياحة	والثقافة,	دار	الكتب	الوطنية	)2012(,	359/1.
(3) Volney, Voyage en Egypt et en Syrie 1783-1785, 3rd Ed. Paris, 2/8؛ 

جب,	املجتمع	الإ�سالمي,	�ص	329.
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التي	كانت	مقررة	على	 اإىل	ال�سريبة	 �ستح�سل	على	�سريبة	زراعة	الأرا�سي	بالإ�سافة	
نزيف	 لوقف	 اأخرى	 ومن	جهة	 من	جهة,	 املراعي	 و�سريبة	 املوا�سي	 �سريبة	 وهي	 البدو	

احلروب	بني	هذه	القبائل	وتعدياتها	على	احلجاج	والفالحني.

اإل	اأن	حماولت	الدولة	بتوطني	البدو	مل	تفلح	جميعها,	وا�ستمرت	قرى	كثرية	على	دفع	
مبالغ	مالية	للقبائل	املجاورة	حماية	ملحا�سيلهم	وموا�سيهم.

احلياة	 يف	 البدو	 لعبه	 الذي	 الأ�سا�سي	 الدور	 نهمل	 ل	 اأن	 يجب	 اأخرى	 جهة	 ومن	
احلجاج	 قوافل	 لنقل	 الوحيدة	 الو�سيلة	 للجمال	 برتبيتهم	 اأمنوا	 حيث	 القت�سادية,	
الأحيان,	كما	زودوا	 التجارة	رغم	نهبها	يف	بع�ص	 والب�سائع.	كما	قاموا	بحرا�سة	طرق	
اأ�سكالها(	وال�سناعة	مثل	 الأغنام	مبختلف	 التجارة	)منتجات	 بالعديد	من	مواد	 املدن	
الق�سب	والقلى	الذي	يدخل	يف	�سناعة	ال�سابون,	وال�سوف	ووبر	اجلمال)1(.	ومل	يقت�سر	
دورهم	على	ذلك	بل	تعدى	اإىل	مقاومة	الحتالل	الفرن�سي,	فعندما	حا�سر	نابليون	عكا	
بجيو�سه	�سارك	الكثري	من	القبائل	يف	مقاومتهم,	كما	راأينا	اأي�سًا	الدور	الذي	لعبه	بنو	
هذه	 قدمتها	 التي	 والت�سحيات	 ال�سام	 بالد	 على	 با�سا	 اإبراهيم	 ا�ستوىل	 عندما	 �سخر	
امل�ساركة	يف	مهاجمة	اجلي�ص	امل�سري	وهو	يف	طريقه	لالن�سحاب,	ومل	 واأي�سًا	 القبيلة,	
تبدر	م�ساندة	له	من	هذه	القبائل	اإل	ما	قامت	به	عنزة	عندما	األقت	القب�ص	على	ثوار	جبل	
نابل�ص	قا�سم	الأحمد	ورفاقه	و�سلمتهم	اإىل	جي�ص	اإبراهيم	با�سا	حيث	نفذ	بهم	الإعدام.

ووفق	�سالنامة	ولية	�سوريا	ال�سادرة	عام	1301هـ/1883م	يالحظ	اأن	القبائل	التي	
كانت	متواجدة	يف	منطقة	الأردن	وما	جاورها	يف	فل�سطني	و�سوريا	على	النحو	التايل)2(:

-	�سخور	الغور	يف	طبيا.

)1(	جب,	املجتمع	الإ�سالمي,	�ص	372.
)2(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1301هـ/1883م,	�ص	199-	203.
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الزبيد,	 الغوامي,	 العظامات,	 ال�سرفا,	 امل�ساعيد,	 )ال�سمال(:	 ال�سام	 قبائل	 	-
احلوا�سنة,	ال�سلمان,	الهدبة.

-	حوران:	العمري,	الروتب,	احل�سن,	الغوامنة.

-	البلقاء	وفيها	)4110(	خيمات	وعدد	نفو�سه	)2255(	ن�سمة,	وهي	الع�سائر	التي	
يطلق	عليها	ا�سم	البلقاوية,	والقبائل	الأخرى	هي:

500 ن�شمة100 خيمة الغزاوية
750 ن�شمة250 خيمةالعدوان 
4000 ن�شمة800 خيمةبني �شخر
1500 ن�شمة300 خيمةاحلجايا

250 ن�شمة50 خيمةامل�شاعيد 
150 ن�شمة30 خيمةعرب العوران 
75 ن�شمة15 خيمةبني حرا�شة 

75 ن�شمة 15 خيمةجونيت 
1500 ن�شمة 300 خيمة بني حميدة 

9855 ن�شمة 5970 خيمة املجموع

ويف	حوران:

3000 ن�شمةال�شرحان
300 ن�شمة ال�شردية 

13155 ن�شمةفيكون جمموع نفو�س القبائل 
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ال�سيء)1(,	 بع�ص	 اختلفت	 قد	 الأرقام	 اأن	 يالحظ	 1302هـ/1884م	 ال�سالنامة	 ويف	
وكانت	على	ال�سكل	التايل:

مالحظاتعدد اخليمعدد النفو�سا�شم القبيلة

2500500بني �شقر )�شقر(
100 خيال واألف م�شلح بالبنادق، 

يدفعون الع�شور و�شريبة الأغنام.
50- 60 خياًل، 700 م�شلح بالبنادق.1500300بني ح�شن

30 خياًل، 100 م�شلح بالبنادق.1000200بني عجارمة
170 خياًل، 500 م�شلح بالبنادق.3500700بني دعجة

وهم اأربع فرق3500700اأبو الغنم
يدفعون الأع�شار ور�شم الأغنام.500100بني عباد

يدفعون الأع�شار ور�شم الأغنام.500100بني غزاوية
يدفعون الأع�شار ور�شم الأغنام.1000200�شخور الغور

120 خياًل، 300 م�شلح بالبنادق.1750350بني عدوان

4000800بني �شخر
خم�س فرق، واحدة يف اأطراف حوران، 

والتي يف البلقاء 450 خياًل، 1500 
م�شلح بالبنادق.

5-10 خيالة، 40-50 م�شلحاً بالبنادق.25050بني هنانة )هنادة(
بني �شليط 
)ال�شلوط( 

واحلجايا
1500300

غري مكلفني بال�شرائب ويتنقلون يف 
اأطراف ال�شحراء.

يدفعون الأع�شار ور�شم الأغنام.25050امل�شاعيد
عرب العوران 

)الطفيلة(
يدفعون الأع�شار ور�شم الأغنام.25030

)1(	امل�سدر	ال�سابق	1302هـ/1884م,	�ص	226-	229.
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مالحظاتعدد اخليمعدد النفو�سا�شم القبيلة
يدفعون الأع�شار ور�شم الأغنام.7515بني جرامنة

يدفعون الأع�شار ور�شم الأغنام.7515جونيت

1500300بني حميدة
مناطقها �شعب الو�شول اإليها، وهي 

يف حالة بداوة ومل تدفع ال�شرائب 
مطلقاً.

والقوافل	 الفالحني	 على	 وتعديات	 �سقاوة	 القبائل	 اأكرث	 اأن	 الب�سري	 جريدة	 واأوردت	
التجارية	هم	الغياث	والعمور	واحل�سن	وال�سرفات,	"ورثوا	ال�سقاوة	كابرًا	عن	كابر",	واإذا	
ما	حاولت	الدولة	القت�سا�ص	منهم	يلجاأون	اإىل	جبل	ال�سفا	لعدم	وجود	قوة	ع�سكرية	
ت�ستطيع	الو�سول	اإليهم	ل�سعوبة	الو�سول	اإىل	اجلبل,	ويت�سلطون	على	القوافل	التجارية	

والزروع)1(.

اأما	بنو	حميدة	فكثريًا	ما	كانوا	يجاهرون	بالع�سيان	ويتمنعون	عن	تعداد	املوا�سي	كي	
ل	يدفعوا	ال�سرائب	املقررة	عليهم,	ويف	�سنة	1889	متكن	وايل	ال�سام	من	اإح�سار	كبار	

م�سايخهم,	واأعلنوا	خ�سوعهم	ودفع	املطلوب,	اإل	اأن	ذلك	مل	ي�ستمر	طوياًل)2(.

عليهم,	 التعهدات	 واأخذ	 امل�سايخ,	 ل�ستدعاء	 م�سطرة	 الدولة	 كانت	 ما	 وكثريًا	
للمحافظة	على	القوافل	التجارية	كما	حدث	يف	عام	1894	عندما	ا�ستدعى	وايل	ال�سام	
وعيا�ص	 �سويدان,	 و�سريف	 العدوان,	 �سيخ	 الذياب	 وعلي	 الدروز,	 وجبل	 اللجاه,	 م�سايخ	
النعري,	و�سالمة	املليحان,	وحممد	اجلريودي,	وقرروا	املحافظة	على	القوافل	التجارية	
التي	ت�سري	بني	دم�سق	وبغداد	ودير	الزور	واأنحائها,	كذلك	املحافظة	على	البيد	الذي	
واأخذت	 العربان.	 تعديات	 ومنع	 والدروز,	 حوران	 جهات	 وعلى	 وال�سام	 حلب	 بني	 ي�سري	

)1(	جريدة	الب�سري,	ع	9504,	1889/1/1,	�ص	3.
)2(	امل�سدر	ال�سابق,	ع	983,	1889/10/16,	�ص3.
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اأن	 بها,	 املاأمورين	 املناطق	 على	 العربان	 تعديات	من	 اإذا	ح�سلت	 تعهد	 �سندات	 عليهم	
اأموالهم.	 نهب	من	 ما	 قيمة	 يوؤدون	 ي�سرتدوه	 واإذا	مل	 نهب,	 ما	 وي�سرتجعوا	كل	 ي�سرتدوا	
وعند	ال�سرورة	عليهم	اأن	ي�ساعدوا	الع�سكر	يف	تاأديب	اخلارجني	عن	القانون	�سواء	كان	

ذلك	داخل	مناطقهم	اأو	يف	خارجها)1(.

البدو,	وكان	 الأ�ساليب	توطني	 ب�ستى	 املتاأخرة	حاولت	 الفرتة	 الدولة	يف	 اأن	 ويالحظ	
القرتاح	الأويل	اإعطاء	كل	قبيلة/	ع�سرية	ما	يف	منطقتها	من	الأرا�سي	القابلة	للزراعة.

القبائل	 اأبناء	 ت�سغل	 اأن	 الدولة	 ارتاأت	 اأي�سًا	 ال�ستقرار	 على	 لتعويدهم	 ويف	حماولة	
وبذلك	 منهم	 القريبة	 املحال	 يف	 و�سناعًا	 )عماًل(	 عملة	 احلديد	 �سكة	 من	 القريبة	

ي�سمنون	معا�سهم,	ويخل�ص	النا�ص	من	�سرورهم.

ثم	قدمت	اقرتاحات	اأخرى,	فعلى	�سبيل	املثال	قدم	اقرتاح	لإعطاء	الرولة,	ولد	علي,	
املعجل,	ال�سواملة,	العبداهلل	)فرع	من	عنزة(,	خربة	اأم	اجلمال	باملفرق	و)6(	خرب	يف	
وادي	املوجب	والعاقب	وق�سر	احلالبات,	والقيعان	وثغرة	اجلب	واأيدون	وخربة	ال�سمرة,	

و�سائح	ذياب,	خربة	حنو,	والأ�سفر	والأزرق	وما	حولها.

خربة	 ال�سردية,	 العي�سى,	 اجلبور,	 ال�سرحان,	 ومعهم	 اخلر�سان	 ع�سائر	 وتوطني	
النقري,	رملة	العليا,	املوقر,	الذهيبات	ال�سمالية	والقبلية.

بني	خالد:	يف	خربة	نافعة.

ال�سرارات:	يف	خربة	املناخر	وخربة	املدي�سيات	�سريطة	اأن	تعينهم	احلكومة	يف	تاأ�سي�ص	
برك	واآبار	املياه.

)1(	امل�سدر	ال�سابق,	ع	1144,	1894/9/26.
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وال�سرط	الوحيد	واملطلوب	من	هذه	الع�سائر	العمل	بالزراعة)1(.

ومع	مطلع	القرن	الع�سرين	فاإن	اخلريطة	الع�سائرية	يف	الأردن	على	النحو	التايل)2(:

عدد اخليامال�شيخا�شم الع�شرية
3000نوري ال�شعالنالرولة

500ر�شيد الدوخيولد علي
300-عبداهلل )من عنزة(

500فار�س القا�شيبني خالد
300-اجلبور
200-العي�شى
400رجاءاملعجل

300عيا�سال�شواملة
400حديثةاخلري�شة
100غالبال�شردية

1000-1700فايز وفوازالزبن والهقي�س
؟؟اخل�شري
؟؟الغبني

200-ال�شليط
300-احلجايا
700-الكعابنة
250-امل�شاعيد
200-ال�شرفاة

)1(	املقتب�ص,	ع	97	)1910(,	�ص	23.
)2(	امل�سدر	ال�سابق,	ع	456	)1910(,	�ص	3.
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عدد اخليامال�شيخا�شم الع�شرية
150-العظامات
100-ال�شنابلة
100-احل�شن
50�شعد الدين اأبو �شليمانالعوران
70-املرا�شدة
50-اللزوق

70-اجلوابرة
30-املزاودة
70-الروي�س

110-الغياث والعمور

-احلويطات
500 يتوزعون يف )35( خربة، 

وعدد البيوت )2000(
500-بني عطية

ع�شائر البلقاء

عدد البيوتال�شيخالع�شرية
250حممد اخلدماالدعجة
250�شامل املفلحاأبو الغنم
200�شهاب اأبو �شتةالأزايدة
250�شاهر احلديدالأيديات
210عبداهلل دعيب�سال�شوابكة
200؟اأبو وندي
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عدد البيوتال�شيخالع�شرية

�شالح ال�شهوانالعجارمة
450 )املطريين، احلنافي�س، 

الأ�شفة(.
500 )النمر، الكايد، ال�شالح(�شلطان العليالعدوان

علي اأبو ح�شنيعباد
1800 )املنا�شري، الفقها، 

الزيود، الزيادات، اجلروم(.
200 )الفاعور، الربيع(.توفيق ال�شالحامل�شاخلة

وجاء	يف	تقرير	اآخر	اأن	احلويطات	750	خانة,	2500	نف�ص.

50100الر�شايدة
2040ع�شيفان
80220عمارين

10403060بني عطية

ويف	تقرير	بتاريخ	1909/8/10	فاإن	عدد	نفو�ص	عربان	ق�ساء	معان)1(:

اإناثذكورالع�شرية
30003500احلويطات
50005700بني عطية

650850النعيمات

ا�ستانبول	 العثمانية,	 الوثائق	 يف	 فل�سطني	 	.DH؛	 UMUM 66-67 العثماين	 الأر�سيف	 انظر:	 	)1(
)2009(,	�ص	417-	418.
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�سخور	 الغزاوية,	 ال�سقر,	 الغور:	 ع�سائر	 عباد,	 البلقاوية,	 احلمايدة,	 	, ح�سن	 بني	
الغور,	عرب	البالونة,	عرب	اللهيب,	عرب	الفحيلة,	الهنادي,	وعدد	البيوت	)500(.

بدو	ال�سراه:	ع�سائر	�سغرية	اأكرثهم	النعيمات,	وعدد	البيوت	)150(.

الذين	 رتبًا,	ومن	 القبائل	 العثمانية	�سيوخ	 الدولة	 ويف	عام	1318هـ/1900م	منحت	
ح�سلوا	على	هذه	الرتب)1(:

رابعةالطرة ال�شيخ خ�شر اأفندي
رابعةالقنيطرةال�شيخ حممد الفاعور/ ع�شرية الف�شل

رابعةالقنيطرةال�شيخ اإبراهيم �شلوم/ ع�شرية الف�شل

الكركال�شيخ �شالح املجايل )ع�شو جمل�س اإدارة لواء الكرك(
قبوجي
 با�شا

رابعةالكركال�شيخ خليل املجايل )ع�شو جمل�س اإدارة لواء الكرك(
رابعةالكركال�شيخ يحيى ال�شرايرة )ع�شو جمل�س اإدارة لواء الكرك(

رابعة الكركال�شيخ فار�س املجايل )رئي�س بلدية الكرك بالوكالة(
رابعة ال�شيخ �شلطان العلي/ العدوان

رابعةال�شيخ فايز العلي/ �شيخ م�شايخ العدوان
رابعةال�شيخ فايز/ �شيخ م�شايخ بني �شخر

رابعة الطفيلةال�شيخ ذياب العوران
رابعةالكركال�شيخ قدر اأفندي )املجايل(

رابعةال�شيخ عي�شى عبد القادر
رابعةال�شيخ رفيفان املحمد

رابعةال�شيخ اإبراهيم اخلليل

)1(	�سالنامة	ولية	�سوريا	1318هـ/1900م,	�ص	322-	327.
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رابعةال�شيخ خليل ال�شراري )ع�شو جمل�س اإدارة معان(
رابعةال�شيخ عرار اأفندي )ع�شو جمل�س اإدارة معان(

وكان	بع�ص	ال�سيوخ	ي�سدر	بهم	مر�سوم	من	قبل	ال�سدر	الأعظم	مبنحهم	لقب	�سيخ,	
ومن	ذلك	ما	�سدر	بتاريخ	11	رم�سان	1335هـ/1916م	مبنح	كل	من	حممد	بن	�سليمان	
ابن	عبودين,	وعلي	بن	عي�سى	الفريجات,	واحلاج	ح�سن	الروا�سدة,	و�سامل	بن	�سالمة	
ال�سخيبي,	وعلي	ذياب,	وهالل	الهباهبة	وهوؤلء	من	معان	وال�سوبك,	ومن	وادي	مو�سى	

علي	العو�سات.

عبد	 ال�سيخ	 قورة(,	 )اأبو	 �سم�ص	خريو	 ال�سلط,	 �سيوخ	 من	 القائمة	 يف	 معهم	 و�سدر	
الرحيم	غنيم,	ال�سيخ	حممد	احلموري	)اأبو	حمور(,	وال�سيخ	حممد	الواقد	)الواكد(	من	

ع�سرية	العواملة)1(.

الفالحون:

قبل	احلديث	عن	احلياة	الجتماعية	للفالحني	ل	بد	من	القول	اإن	املجتمع	الفالحي	
يف	القرن	التا�سع	ع�سر	هو	جمتمع	يجمع	بني	الزراعة	والرعي.	و�سمي	هوؤلء	بالفالحني	
امل�ستقرين,	يقيمون	يف	القرى	لب�سعة	�سهور	من	ال�سنة	ل�سيما	يف	ال�ستاء,	ثم	يخرجون	

اإىل	الباري	يف	بداية	الربيع	ويبقون	اإىل	ف�سل	اخلريف.

وهوؤلء	كانوا	منت�سرين	يف	جميع	مناطق	الأردن	من	عجلون	�سماًل	اإىل	العقبة	جنوبًا,	
ال�سعيديني,	 ال�سعوديني,	 املناعني,	 احلجايا,	 معان:	 ق�ساء	 املثال	يف	 �سبيل	 على	 ومنهم	

)1(	الأر�سيف	العثماين,	ملف	رقم	)45(,	وثيقة	)2(,	�ص	9؛	وانظر:	خري�سات,	حممد	والعبيدي,	رابعة,	
ال�سوبك	يف	الزمان	واملكان,	وفيه	�سجل	حترير	النفو�ص,	عمان	)2016(,	�ص	80.
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املحموديني,	النعيمات,	و�سكان	القرى,	ففي	عام	1298هـ/1880م	كانت	عدد	اخلانات	
يف	ال�سوبك	)200(	وعدد	النفو�ص	)800(,	لكن	ما	جاء	يف	دفرت	حترير	النفو�ص	)1910(	
كان	)236(	خانة	وعدد	النفو�ص	)1176(,	والزيادة	بني	الرقمني	طبيعية	نظرًا	للتهرب	

من	الت�سجيل	وارتفاع	ن�سبة	الوفيات	والهجرة.

هذا	وقد	كان	عدد	ال�سكان	يف	معان	والطفيلة	�سنة	1298هـ/1990م	على	النحو	التايل:

عدد النفو�سعدد اخلاناتالبلدة
150600معان

200800ال�شوبك
6002000الطفيلة

200600وادي مو�شى
80200�شانا

100350�شنفحة
100350عيمة

النحو	 على	 وهي	 ال�سيء	 بع�ص	 مغايرة	 والنفو�ص	 اخلانات	 كانت	 اآخر	 تقرير	 ويف	
التايل:	

200150معان القبلية )احلجازية(
100220معان ال�شمالية  )ال�شامية(

5001500الطفيلة
150500ال�شوبك

70200عيمة
75250�شنفحة
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50150�شانا
130400وادي مو�شى

اأما	عربان	معان,	اأن�ساف	البدو	فهم:

اإح�شاء اآخرعدد النفو�ساخلاناتا�شم الع�شرية
200350150250حجايا/ مناعني

10025060180ال�شعوديني
10025060180ال�شعيديني
150350100250املحموديني

200500120220النعيمات
75017004901180املجموع

اأق�سية	 ي�سم	 والذي	 1323هـ/1906م	 عام	 �سكانه	 عدد	 قدر	 فقد	 الكرك	 لواء	 اأما	
ال�سلط	والكرك	ومعان	والطفيلة	بحوايل	)80(	األف	ن�سمة)1(.

ويف	�سنة	1328هـ/1910م	قدر	عدد	�سكان	لواء	الكرك	على	النحو	التايل)2(:

-	ق�ساء	الكرك	ما	بني	)10	و20(	األف	ن�سمة.

-	ق�ساء	ال�سلط	)40(	األف	ن�سمة.

-	ق�ساء	الطفيلة	)15(	األف	ن�سمة.

)1(	جملة	املقتطف,	جملد	)31(,	ج	)2(,	1313هـ/1906م,	�ص	176.
)2(	احلوراين,	خليل,	جملة	املقتب�ص,	الأعداد	558,	559,	566,	570.
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-		ق�ساء	معان	)15(	األف	ن�سمة.

العثماين	 الإح�ساء	 وفق	 الكرك	 بلواء	 عام	1332هـ/1914م	 النفو�ص	يف	 وقدر	عدد	
على	النحو	التايل)1(:

-	ق�ساء	الكرك	)مركز	اللواء(	)20.552(	ن�سمة.

-	ق�ساء	ال�سلط	)39.995(	ن�سمة.

-	ق�ساء	معان	)6.012(	ن�سمة.

-	ق�ساء	الطفيلة	)7.665(	ن�سمة.

ويف	الإح�ساء	املن�سور	عام	1334هـ/1916م	ل	توجد	فروق	كبرية	بينه	وبني	ما	كان	
عام	1914	حيث	جاء	فيه:

املجموعالإناثالذكورالق�شاء
10321923019551ق�شاء الكرك )مركز اللواء(

200021723337235ق�شاء ال�شلط
305227005752ق�شاء معان

4394ق�شاء الطفيلة

والواقع	اأن	ال�سك	يحوم	حول	هذا	الإح�ساء	لأنه	كان	من	النادر	اأن	يكون	عدد	الذكور	
اأعلى	من	عدد	الإناث,	ب�سبب	كرثة	الوفيات	بني	الذكور	عنها	عند	الإناث.

(1) Meir, Zami, Population Staticx of the Ottoman Empire (1914- 1919), London, 

Vol. 7, 1981, pp. 85- 97
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اأما	من	حيث	بيوت	الفالحني	فيمكن	القول	اإن	معظمها	يتبع	منطًا	معماريًا	واحدًا	وهو	
الزراعة	 مهنة	 مع	 ين�سجم	 النموذج	 وهذا	 والعقد,	 واخل�سة	 املغارة	 ي�سم	 الذي	 احلو�ص	
وتربية	املوا�سي	التي	كانت	متار�سها	الغالبية	العظمى	من	ال�سكان.	ومل	تكن	هذه	احلي�سان	
Raymond	عند	حديثه	عن	احلو�ص	يف	م�سر	 خم�س�سة	للطبقات	الفقرية	كما	ذكر	
وحلب)1(,	بل	هي	مبثابة	مدينة	داخل	مدينة,	فقد	كان	للحو�ص	باب	يقفل	على	من	بداخله,	

فيوؤدي	اأي�سًا	وظيفة	اأمنية.

وميكن	اأن	ناأخذ	بيوت	ال�سلط	مثاًل	على	م�ساكن	الفالحني,	ولكونها	اأكب	جتمع	�سكاين	
يف	الأردن	خالل	القرن	التا�سع	ع�سر,	ولتنوع	املظهر	العمراين,	حيث	كانت	على	منطني:

الأول:	م�ساكن	الفالحني:	جاءت	عب	احلي�سان	كما	ذكرت,	و�سمن	هذا	احلو�ص	عقد	
كبري	ثم	تاأتي	القنطرة	اأو	الثلثية,	وهي	اأي�سًا	عبارة	عن	قو�ص	مبني	من	احلجارة	عر�سه	
يرتاوح	بني	املرتين	والثالثة,	ي�سقف	ما	بني	العقد	الكبري	والثلثية	اأو	القنطرة	باخل�سب	
والطني	املخلوط	بالق�ص	وي�سمى	الكور.	ويتاألف	هذا	البيت	الذي	تزيد	م�ساحته	عن	150م2	
قاع	 والقناطر	يف	 العقود	 زوايا	 وكانت	 الدار,	 يواجهك	من	 ما	 اأول	 وهو	 البيت,	 قاع	 من	
البيت	خم�س�سة	خلزن	التنب	واحلطب	واأدوات	الزراعة,	وعلى	ارتفاع	مرت	اأو	اأكرث	تاأتي	
زوايا	خلزن	 توجد	 الكبري	 العقد	 زوايا	 وعلى	 والأكل,	 للنوم	 وهي	خم�س�سة	 امل�سطبة,	

احلبوب,	والكواير	خلزن	الطحني.

وعلى	ارتفاع	مرت	اأو	اأكرث	توجد	ال�سدة,	وهي	خم�س�سة	حلفظ	املوؤن,	كما	اأنها	ت�ستخدم	
للنوم.	ويف	اأعلى	العقود	توجد	فتحة	ت�سمى	الطاقة	اأو	الروزنة	وذلك	خلروج	الدخان	من	

داخل	البيت	نتيجة	اإ�سعال	احلطب	للتدفئة	اأو	لطهي	الطعام.

(1)  Raymond, Andre, The Great Cities in the 16th – 18th Centuries, New York, 

London, 1984, pp. 81- 85
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الثاين	م�ساكن	اأثرياء	التجار:	كانت	تتاألف	من	احلجر	الأ�سفر	امل�سذب,	ومكونة	من	
والطابق	 احلبوب,	 وخزن	 احليوانات	 لإيواء	 ي�ستعمل	 الأر�سي	 الطابق	 اأكرث,	 اأو	 طابقني	
اأما	 املدينة,	 اأهل	 ال�سط	معظمهم	من	 العقود	يف	 بناوؤو	 وكان	 لالإعا�سة.	 ي�ستعمل	 الثاين	

بناوؤو	احلجر	امل�سذب	واملنازل	احلديثة	فكان	معظمهم	من	الوافدين	على	ال�سلط.

ع�سر,	 التا�سع	 القرن	 يف	 كثافة	 الأردنية	 املناطق	 اأكرث	 كان	 فقد	 عجلون	 ق�ساء	 اأما	
وذلك	لكرثة	القرى	املوجودة	فيه,	والتي	معظمها	كان	عامرًا	منذ	القرن	ال�ساد�ص	ع�سر	
امليالدي,	هذا	وقد	بلغ	عدد	القرى	يف	عام	1888	يف	ق�ساء	عجلون	)120(	قرية	موزعة	

على	النحو	التايل)1(:

)25(	قرية 	 قرى	جبل	عجلون		

)11(	قرية قرى	ناحية	الكفارات	

)21(	قرية قرى	ناحية	بني	عبيد	

)19(	قرية 	 قرى	ناحية	ال�سرو	

)16(	قرية	 	 قرى	ناحية	الكورة		

)14(	قرية 	 ناحية	الو�سطية	

وكذلك	كون	املنطقة	تتمتع	برتبة	جيدة	مع	كرثة	املياه	وبالتايل	فهي	منطقة	زراعية	
رعوية.

)1(	�سالنامة	الدولة	العليرّة	1306هـ/1888-1889م,	�ص	411.
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ومن	البلدات	والقرى	التي	كانت	يف	هذا	الق�ساء	يف	الن�سف	الثاين	من	القرن	التا�سع	
ع�سر:

جر�ص:	وجد	فيها	حوايل	)50(	بيتًا	من	ال�سرك�ص	والذين	اأطلق	عليهم	ا�سم	املهاجرين,	
الزراعية	 املناطق	 اأ�سكنوا	يف	 الأردن	 اإىل	 الذين	قدموا	 وال�سي�سان	 ال�سرك�ص	 اأن	 والواقع	
والتي	تتوفر	فيها	املياه,	مثل	عمان,	وادي	ال�سري,	ناعور,	الزرقاء	وفيها	)50(	بيتًا	من	
ال�سي�سان,	والر�سيفة.	واأعطي	كل	نفر	منهم	حوايل	�ستني	دومنًا	قابلة	للزراعة,	وكانت	
جر�ص	من	�سمن	هذه	املناطق	و�سرعان	ما	بداأوا	بتعمري	البيوت	م�ستغلني	حجارة	الآثار,	
وافتتحوا	مدر�سة	فيها,	بل	وكان	مدير	ناحيتها	متطوعًا	بالعمل	اأي	مدير	�سرف.	ووجد	

اإىل	جانب	ال�سرك�ص	حوايل	)20(	دكانًا	لتجار	قدموا	من	دم�سق)1(.

األفًا,	والإناث	 اأن	ذكور	عجلون	عام	)1910(	كانوا	)21(	 اإح�سائية	عامة	 وجاء	يف	
)22(	األفًا,	اأي	)43(	األفًا	من	امل�سلمني,	و�ستة	اآلف	من	امل�سيحيني,	وبذلك	يكون	املجموع	

العام	)49(	األف	ن�سمة.

�سكان	ق�ساء	عجلون	حوايل	)10(	 اإح�سائية	عام	1289هـ/1872م	جعلت	 اأن	 غري	
اآلف	ن�سمة,	والواقع	اأنه	ي�ستبعد	اأن	تكون	الزيادة	خالل	اأربعني	�سنة	ما	يزيد	على	)36(	

األف	ن�سمة,	وعلى	اأية	حال	فقد	جاءت	هذه	الإح�سائية	على	النحو	التايل)2(:

)1(	املقتب�ص,	ع	487	)1910(,	�ص	1.
)2(	اجلالودي,	ق�ساء	عجلون,	�ص	120,	وقد	جاء	عنده	اأن	عدد	امل�سيحيني	)708(	وال�سحيح	هو	)924(	
ب�سبب	حدوث	خطاأ	عند	احت�ساب	)40(	خانة	م�سيحية	باأربعة	وع�سرين	نف�سًا	فقط	وال�سحيح	)240(.
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الناحية
عدد النفو�سعدد اخلانات

م�شيحيم�شلمم�شيحيم�شلم
-180-30اإربد

417402502240بني جهمة 
170411020246بني عبيد
152391218الو�شطية 

34216205296الكورة
439542634324اجلبل واملعرا�س

15501549300924املجموع

ويف	عام	1887	قدر	�سوماخر	عدد	�سكان	قرى	ق�ساء	عجلون	على	النحو	التايل)1(:

عدد البيوتعدد ال�شكانالقرية عدد البيوتعدد ال�شكانالقرية
20042مندح-200اأم قي�س

25045خمربا600124ملكا
30055�شما40050دوقره
20040�شوم10026فوعره
4010زبدا10025حور
700130اإربد12030حامت
17035بيت را�س15035ابدر
600110كفريوبا35080�شما
30060البارحة22045�شمر

20040حكما30-حربا�س
20035جمحا10030كفر اأ�شد

))1	27	p.	Northern Ajliun,	Schimacher,؛	اجلالودي,	ق�ساء	عجلون,	�ص	120-	121.
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عدد البيوتعدد ال�شكانالقرية عدد البيوتعدد ال�شكانالقرية
15030كفر جايز700140الطيبه

23045مرو10020دير ال�شعنه
8040تقبل35050حوفا
12030زبدة8020جنني

20040كفر رحتا
زهر 

الن�شارى
12030

15030ازمال20040قميم
18045ال�شموع16038جنني

الدلهمية 
)الأغوار()1(

-150العد�شية25055

ال�شونة 
ال�شمالية

14035معاذ6015

وخالل	عامي	1914,	1915	جاءت	الإح�ساءات	ال�سكانية	متقاربة	يف	ق�ساء	عجلون,	
ففي	حني	كانت	عام	1914	على	النحو	التايل:

املجموعجن�شيات خمتلفةم�شيحي اأرثوذك�سم�شلم
61967 ن�شمة57156474962

كانت	عام	1915	على	النحو	التايل:

)31108(	من	الذكور,	)30392(	من	الإناث,	واملجموع	)61500(	ن�سمة.

))1	46	p.	Northern Ajliun,	Schimacher,؛	اجلالودي,	ق�ساء	عجلون,	�ص	121.
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اأي	اأن	الفارق	بني	الإح�ساءين	ل	يعدو	اأربعمائة	ن�سمة.

ومطلع	 ع�سر	 التا�سع	 القرن	 اأواخر	 ق�ساء	عجلون	يف	 كانت	يف	 التي	 الزعامات	 ومن	
القرن	الع�سرين,	وح�سب	ما	اأوردته	جملة	املقتب�ص:

يف	الرمثا:	فايز	وفواز	وحممد	البكات	الزعبي.

البارحة:	�سعد	العلي	)البطاينة(.

املغري:	حممد	الأحمد.

احل�سن:	حممود	الفني�ص	)الن�سريات(	و�سلطي	الإبراهيم	)م�سيحي(.

كفر	�سوم:	كايد	املفلح	)العبيدات(.

حرثا:	�سامل	؟

الرفيد:	اأحمد	بن	اإبراهيم	�سعد	الدين.

�سما:	�سليمان	اأبو	را�ص	)الرو�سان(.

تبنة:	عبد	القادر	يو�سف	ال�سريدة.

�سوف:	عبد	العزيز	الكايد.

�سخرة:	املومني	حممود	م�سطفى	الأمني.
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كفرجنة:	حممد	ح�سن	)فريحات(.

النعيمة:	ون�ص	الهنداوي	)نعيمة	بني	عبيد(.

الطيبة:	اأولد	علوان.

قرى	العزام:	اأولد	عزام	)الو�سطية(

التجمعات	 على	 موزعني	 األفًا	 ع�سرين	 عددهم	 البالغ	 ال�سكان	 كان	 الطفيلة	 ويف	
التالية)1(:

ع�سائر	احلميدات	)500(	نف�ص	و�سيخها	ذياب	العوران	�سيخ	م�سايخ	ق�ساء	الطفيلة.

القرعان,	 وت�سم	 املحا�سنة	 �سالح	 �سيخها	 نف�ص	 	)500( حوايل	 العبيديني	 ع�سائر	
الزرقان,	احلجاج,	القطاط�سة,	الرواجفة,	القراقرة,	ال�سعايدة,	الوحو�ص,	ال�سحاحدة.

ع�سائر	البحارات	حوايل	)500(	و�سيخها	اإبراهيم	خ�سري.

الكاللدة	حوايل	)40(	بيتًا	وو�سفوا	باأنهم	اأفقر	ع�سائر	الطفيلة.

الوهيبات	)20(	بيتًا	خمتارها	عبد	الرحمن	املزايدة.

الهاللت	)50(	بيتًا	�سيخها	يا�سر	الزغايبة.

)1(	املقتب�ص,	ع	546	)1910(,	�ص	51.
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ومن	القرى	�سنفحة,	عيمة	ا�ستهر	اأهلها	بالكرم,	ب�سرية,	و�سف	اأهلها	باأنهم	اأح�سن	
اأهل	الق�ساء	خلقًا	وكرمًا.

�سانا	جنوب	الق�ساء,	غابات	وا�سعة	ذات	منظر	بديع,	واأهلها	اأغنى	اأهل	الق�ساء.

يف	 اأوقاتهم	 معظم	 يق�سون	 وكانوا	 املناعني,	 احلويطات,	 اإىل	 بالإ�سافة	 البدو	 ومن	
باإن�ساء	 لهم	 وتعهدت	احلكومة	 والطفيلة,	 اأي�سًا	بني	حمطة	اجلروف	 وينزلون	 اجلوف,	
بع�ص	البيوت	متهيدًا	لتح�سريهم,	و�سيخهم	علي	ال�سوا؟	و�سف	باأنه	رجل	�سرير	ومن�ساأ	

كل	ما	ي�سدر	عن	النهب	وال�سلب.

ومن	الفئات	الجتماعية	الأخرى	التي	تواجدت	على	الأر�ص	الأردنية	ال�سرك�ص	وقدروا	
عام	1910	بحوايل	)7000(	ن�سمة,	توزعوا	على	الزرقاء	)50(	بيت,	ويف	عمان	)500(	
الر�سيفة,	 بيت,	 	)300( ال�سري	 وادي	 اإىل	 بالإ�سافة	 هذا	 اأفندي,	 زعيمهم	حممد	 دار	
اآلف	 ب�سبعة	 القرى	 وهذه	 عمان	 نفو�ص	 وقدرت	 احلمر,	 عيون	 �سويلح,	 عني	 ناعور,	

ن�سمة)1(.	والرتكمان	والرتك	حوايل	)500(	ن�سمة)2(.

ومن	مظاهر	احلياة	الجتماعية	واأهمها	الزواج,	ومعلوماتنا	عن	الزواج	تاأتي	بالدرجة	
الأوىل	من	�سجالت	املحاكم	ال�سرعية,	ومن	خالل	هذه	ال�سجالت	ميكن	مالحظة	ما	يلي:

اأوًل:	زواج	الأقارب,	هذا	النوع	من	الزواج	كانت	تفر�سه	و�سائل	النتقال,	واملعرفة	بني	
ال�سكان,	ويزداد	هذا	النوع	من	الزواج	عند	القرى	املعزولة,	اأو	البعيدة,	لأن	البعد	
املكاين	كان	يقف	حاجزًا	اأمام	تغريب	املراأة,	ومع	ذلك	ففي	ال�سجالت	ال�سرعية	

حالت	زواج	من	غري	الأقارب	اأو	من	غري	القرى	التي	يقيم	بها	الزوج.

)1(	امل�سدر	ال�سابق,	ع	557	)1910(,	�ص	2.

)2(	امل�سدر	ال�سابق,	ع	570	)1910(,	�ص	2.
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كان	 التي	 والجتماعية	 القت�سادية	 الظروف	 يعك�ص	 الزواج	 وهذا	 البدل,	 زواج	 ثانياً:	
يزوج	 منهما	 كل	 اثنان	 يتفق	 اأن	 البدل	 وزواج	 الفرتة,	 تلك	 املواطنون	يف	 يعي�سها	

الآخر	باأخته	اأو	ابنته	مبهر	م�سمى	اأو	دون	مهر,	والغالب	اأنه	دون	مهر.

ثالثاً:	زواج	القا�سرات	والقا�سرين,	ففي	ال�سجالت	ال�سرعية	زيجات	كثرية	للقا�سرين,	
وبع�سهم	ما	ي�سمى	عطية	الطبق,	اأي	والطفلة	ر�سيعة.

رابعاً:	املهور	العينية:	لحظنا	يف	اأوائل	الن�سف	الثاين	من	القرن	التا�سع	ع�سر	اأن	املهور	
تكاد	تكون	موحدة,	حيث	كان	املهر	املقدم	مائة	قر�ص,	واملهر	املوؤخر	خم�سني	قر�سًا,	
كما	لوحظ	ل�سيما	عند	العربان	وبع�ص	القرى	تقدمي	املهور	العينية	كاحليوانات	

والأرا�سي	والأ�سلحة	واأدوات	الطبخ.

التي	كان	يحياها	املجتمع	 اأن	طبيعة	احلياة	 والواقع	 باأكرث	من	واحدة,	 الزواج	 خام�شاً:	
خالل	تلك	الفرتة	تغري	الن�ساء	قبل	الرجال	على	حث	اأزواجهن	على	التزوج	بامراأة	
اأخرى	كي	تعينها	على	اأعباء	احلياة,	فاأعمال	املراأة	يف	املجتمع	الفالحي	كما	كن	
يقلن	"من	طلعتها	ملغيبتها" اأي	اأن	املراأة	تعمل	منذ	ال�سباح	الباكر	حتى	امل�ساء	يف	
اأعمال	البيت	و�سوؤونه	من	مياه	وخبز	وحطب	وحليب,	اإىل	غري	ذلك	من	الأعمال.

�شاد�شاً:	خلع	الن�ساء	للرجال	مقابل	دفع	مبالغ	نقدية	كبرية	ت�سل	اإىل	اأربعة	اآلف	قر�ص,	
وقد	كانت	هذه	الظاهرة	موجودة	يف	معان	وال�سوبك,	ومل	نالحظها	يف	�سجالت	

ال�سلط	على	�سبيل	املثال.

اأن	املراأة	الأردنية	مل	تكن	 ال�سرعية	ظهر	 �شابعاً:	من	خالل	بع�ص	الدعاوى	يف	املحاكم	
بالأمر	الذي	يت�سوره	البع�ص	من	عدم	الحرتام	اأو	�سيطرة	الرجل	عليها	واإذللها,	
بل	كانت	على	درجة	عالية	من	اجلراأة	والوعي	يف	مطالبتها	بحقوقها,	فقد	كانت	
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تخلع	الرجل	مقابل	مبلغ	مايل	تدفعه	له,	بل	ويف	بع�ص	احلالت	كانت	تتعهد	برتبية	
الإرثية,	 بحقوقها	 تطالب	 كانت	 اأنها	 كما	 املخلوع,	 الزوج	 من	 نفقة	 دون	 اأولدها	
وتقدمي	الدعاوى	على	من	ل	يعطيها	حقها	الإرثي,	كما	اأن	بع�سهن	اأقام	الدعاوى	
على	الآباء	والأ�سقاء	تطالب	فيه	مبهرها	الذي	ا�ستلمه	الوكيل	ال�سرعي	عنها	ولو	

بعد	ع�سرين	�سنة.

وكانت	الن�ساء	اأي�سًا	يتقدمن	بطلب	الطالق	اإن	كان	الزوج	مري�سًا	جن�سيًا	ول	يخجلن	
من	هذا	املطلب	ال�سرعي,	ويتحدثن	ب�سراحة	حول	هذه	املوا�سيع.

وال�سيء	الوحيد	وامل�ستهجن	اليوم	هو	جعل	املراأة	اأو	البنت	جزءًا	من	دية	املقتول,	وقد	
اأن	تتزوج	مبا	ي�سمى	 البنت	 اإىل	م�ساكل	عديدة	تتمثل	برف�ص	 توؤدي	 كانت	هذه	الق�سية	
يف	ذلك	الوقت	"غرة	دية" وهذا	النوع	من	الزواج	كان	ل	يدوم	طوياًل,	فاأهل	املقتول	ل	

يرغبون	بزوجة	من	اأهل	القاتل,	والزوجة	تبقى	ذليلة	لأنها	اعتبت	جزءًا	من	الدية.

احلياة القت�شادية

يف	 القت�سادية	 احلياة	 عليه	 تقوم	 الذي	 الأ�سا�ص	 الزراعة	 ت�سكل	 اأن	 الطبيعي	 من	
الأ�سا�سية	 الظاهرة	 ت�سكل	 التي	 الأو�ساع	 تلك	 العثمانية,	 الفرتة	 الأردين	خالل	 املجتمع	
حتى	يف	اإدارة	مالية	الدولة	العثمانية,	فالدولة	تتقا�سى	ال�سرائب	عن	الزراعة	مبختلف	
اأ�سكالها,	�سواء	كان	ذلك	يف	جمال	احلبوب,	وهي	العن�سر	الأ�سا�سي	يف	الرثوة	الزراعية	
على	 املفرو�سة	 بال�سرائب	 اأو	 والبقر,	 واجلمال	 بالأغنام	 املتعلقة	 الويركو	 �سريبة	 ويف	
واملراعي,	 الع�سل	 على	 املفرو�سة	 وال�سرائب	 العنب,	 وكروم	 الزيتون	 ل�سيما	 الأ�سجار	
ناهيك	عن	�سريبة	امل�سقفات	و�سريبة	الزواج,	والعوار�ص	التي	كانت	تفر�ص	كلما	مرت	

الدولة	بال�سائقة	املالية.
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ومن	هنا	كانت	حياة	املزارع	بني	مطرقة	الدولة	و�سندان	البدو,	وما	يرافقها	من	ظهور	
اجلراد	واحتبا�ص	الأمطار	يف	بع�ص	ال�سنوات	مما	يوؤدي	اإىل	�سنك	يف	العي�ص,	وال�ستدانة	
مقابل	 النقود	 من	 مبلغًا	 املزارع	 ياأخذ	 اأن	 وهو	 ال�سلم,	 بيع	 ي�سمى	 ما	 املرابني	حتت	 من	
50%	يف	 من	 اأكرث	 اإىل	 الربح	 فيها	 ي�سل	 الزبيب	 اأو	 ال�سمن	 اأو	 احلبوب	 غلة	 من	 مقدار	
بع�ص	الأحيان,	وكان	يرافق	ذلك	رهن	الأرا�سي	حتت	ما	ي�سمى	بيع	الوفاء,	وهذا	يجيز	
ل�ساحب	الدين	اأن	يبيع	املرتهن	اإذا	مل	ي�سدد	الدين	يف	الوقت	املحدد,	وعلى	الراهن	اأن	
يعود	اإىل	املدين	�سواء	�ساوت	قيمة	الرهن	مبلغ	الدين	اأو	مل	ت�ساِو.	ويف	كثري	من	الأحيان	
كان	ثمن	البيع	يقل	كثريًا	عن	الثمن	احلقيقي.	هذا	وقد	وجد	اإىل	جانب	الزراعة	البعلية,	
الزراعة	بالري	ل�سيما	عند	الينابيع	والوديان,	ففي	ال�سلط	كانت	الزراعة	بالري	يف	وادي	
ال�سلط,	ومن	خالل	�سجالت	املحكمة	ال�سرعية	بال�سلط	يالحظ	كرثة	البيوع	يف	مناطق	
اأي�سًا	من	 والزرقاء	 الر�سيفة	 واإىل	م�سارف	 العني	 راأ�ص	 الري,	ويف	عمان	كانت	منطقة	
املناطق	التي	تزرع	بالري,	ومثلها	اأي�سًا	على	طريق	ياجوز	ابتداء	من	اأم	زويتينة	)قرب	
عجلون,	 ووديان	 جر�ص	 مناطق	 يف	 ومثلها	 عرجان.	 اإىل	 اليوم(	 العايل	 التعليم	 وزارة	
وال�سوبك	ووادي	مو�سى.	اأما	الكرك	وما	حولها	من	املناطق	فقد	كانت	م�سهورة	بزراعة	

ال�سعري	وا�ستخدامه	علفًا	للحيوانات.

وملا	احتل	اإبراهيم	با�سا	بالد	ال�سام	حاول	اأن	يدخل	حت�سينات	على	ال�سوؤون	الزراعية,	
با�ستخدام	اأدوات	حديثة,	اإل	اأن	الظروف	كانت	اأقوى	منه	ومل	يتحقق	ذلك,	كما	حاول	

اإدخال	اأنواع	جديدة	من	املاعز	اإىل	املنطقة.

الدولة	 التبغ,	وحددت	 الطلب	على	 بداأ	 التا�سع	ع�سر	 القرن	 الثاين	من	 الن�سف	 ويف	
مواعيد	ت�سليمه	اإىل	خمازن	اإدارة	ح�سر	التبغ	بحيث	ل	يتعدى	نهاية	ت�سرين	الثاين,	ومن	
ل	ي�سلم	يف	املدة	املذكورة	حما�سيله	جتري	عليه	اأحكام	امل�سادرة	القانونية)1(.	ومن	هنا	

كان	�سمن	املاأمورين	يف	الدولة,	ماأمور	ح�سر	الدخان	كما	راأينا.

)1(	جريدة	الب�سري,	ع	922,	1889/12/18,	�ص	3.
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وكم�سعى	من	الدولة	ولتخفيف	ال�سغط	عن	كاهل	املزارعني,	اأن�ساأت	الدولة	امل�سرف	
الزراعية,	 الآلت	 جللب	 للمزارعني	 املي�سرة	 القرو�ص	 تقدمي	 منه	 والغاية	 الزراعي,	
وحت�سني	البذور,	لكن	هذا	الهدف	عاد	عك�سيًا	على	املزارعني,	اإذ	اأ�سرع	الكثري	منهم	اإىل	
اأخذ	القرو�ص	ورهن	الأر�ص	مع	عدم	ال�سداد,	مما	اأدى	اإىل	زيادة	راأ�ص	املال	الذي	كان	
بفائدة	6%	وبيع	الأرا�سي.	هذا	وكان	التجار	يخرجون	اإىل	القرى	ويقيمون	حتت	اخليام	
اإذا	 باأ�سعار	فاح�سة,	خا�سة	 ليبيعوها	 ويحتكرونها	 باأ�سعار	منخف�سة	 وي�سرتون	احلنطة	

تاأخر	�سقوط	الأمطار)1(.

وحيفا	 ونابل�ص	 القد�ص	 اإىل	 اجلمال	 على	ظهور	 احلبوب	 ينقلون	 التجار	 هوؤلء	 وكان	
ومن	 املزيريب.	 �سكة	احلديد	يف	 بوا�سطة	 ولبنان	 وال�سام	 اإىل	بريوت	 اأقل	 وق�سم	 وعكا,	
هنا	طالب	اأحد	اأهايل	عجلون,	وهو	جنيب	فركوح	مبد	خط	فرعي	من	�سكة	احلديد	من	

املزيريب	اإىل	اإربد	مرورًا	باحل�سن,	النعيمة,	وجر�ص	حيث	الآثار)2(.

يريدون,	 وماذا	 حولهم,	 يجري	 مبا	 يفكرون	 النا�ص	 بداأ	 الع�سرين	 القرن	 مطلع	 ومع	
ونلم�ص	ذلك	عندما	قدم	الأمري	عارف	ال�سهابي	)�سغل	فيما	بعد	مديرًا	ملدر�سة	ال�سلط	
الثانوية(	تقريرًا	لولية	�سوريا	حول	اإ�سكان	بع�ص	املهاجرين	)ال�سرك�ص	وال�سي�سان(	يف	
مناطق	البدو,	خوفًا	من	النزاع	فيما	بينهم	كما	حدث	يف	ق�ساء	ال�سلط	والقنيطرة,	اإل	
اأن	هذا	احلذر	بداأ	يتبدد	على	راأي	ال�سهابي	لأن	الكثري	من	عرب	البلقاء	اأخذوا	يعملون	
بالزراعة	اإىل	جانب	املهاجرين,	ويف	الرد	على	ال�سهابي	طالب	كاتب	اآخر	اأن	ننتقل	مبا�سرة	
اإىل	العلم	والعمل,	واأن	تكون	للعرب	الرحل	مدار�ص	ترحل	معهم	لتثبيت	روح	العلم	وغر�ص	
حب	احل�سارة,	وماذا	يفيد	با�ستغال	ال�سخور	والبلقاوية	بالزراعة	والفالحة	وهم	على	ما	
هم	عليه	من	امليل	للغزو	و�سن	الغارات	والظعن,	]علينا[	قلع	جذور	التع�سب	للعادات	من	

)1(	املقتب�ص,	ع	414	)1910(,	�ص	3.
)2(	امل�سدر	ال�سابق,	ع	440	)1910(,	�ص	1.
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اأدمغتهم	وا�ستئ�سال	اجلهل	ببناء	البيوت	لهم,	وجلب	الآلت	الزراعية,	ومعاجلة	الأر�ص,	
وتعليمهم	اأ�سول	الفالحة,	والدراهم	التي	ت�سرف	على	املهاجرين,	لو	�سرفت	على	البدو	

لتغري	احلال)1(.

لنقل	 الثريان	 التي	جترها	 احلديدية	 الدواليب	 اأدخل	 من	 اأول	 ال�سرك�ص	 اأن	 والواقع	
احلبوب	يف	الأردن.	وب�سكل	عام	فاإن	فئة	ال�سرك�ص	وال�سي�سان	كانوا	اأكرث	النا�ص	اعتناء	
بالزراعة,	يليهم	اأهل	القرى	ل�سيما	يف	مناطق	عجلون	واإربد	وال�سلط,	ثم	اأهايل	البلقاء	
واأهل	 وندي	 واأبو	 الغنم	 واأبو	 وال�سوابكة	 والعجارمة	 الدعجة	 مثل	 بالزراعة	 بداأوا	 الذين	
مادبا,	وق�سم	من	احلمايدة	والعدوان	وحتى	بع�ص	ال�سخور,	ثم	اأهايل	الطفيلة	وال�سوبك,	

ثم	اأهايل	الكرك,	واأخريًا	اأهايل	معان.

ومن	املعلوم	اأن	الأرا�سي	التي	اأعطيت	للمهاجرين	كان	معظمها	خرابًا,	ثمن	الدومن	
الواحد	من	ب�سلك	اإىل	ربع	جميدي	اأي	�ستة	قرو�ص,	وبعد	اأن	عمرها	املهاجرون	اأ�سبح	ثمن	
الدومن	ي�ساوي	من	لرية	اإىل	لريتني	بف�سل	ن�ساطهم,	ومل	يكتفوا	بذلك	بل	بع�سهم	ا�سرتى	
اأر�سًا,	علمًا	اأن	الدولة	اأعطت	لكل	�سخ�ص	مهاجر	)60(	دومنًا,	والبع�ص	الآخر	اأخذ	يفلح	

اأر�ص	العربان	على	اخلم�ص)2(.	

)1(	امل�سدر	ال�سابق,	ع	498	)1910/10/15(,	�ص	1.
)2(	امل�سدر	ال�سابق,	ع	784	)1911/9/18(,	�ص	1.
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الرثوة احليوانية

اأما	الرثوة	احليوانية	فقد	قدرت	عام	1910	على	النحو	التايل)1(:

اجلامو�س- اجلمال )5( اآلفالبقر )20( األفاًاملاعز )80( األفاًالغنم )250( األفاً
احلمري )4( اآلفالبغال )1500(الكدي�س )2500(اخليل )1500( 

وعند	العربان:

الغنم
 )70( األفاً

املاعز
 )20( األفاً

اجلمال
 )372( األفاً

اخليول 
)3( اآلف

احلمري 
)500(

بح�ساب	 	1050 والكروم	 حبوب,	 مد	 مليون	 	3.5 احلبوب	 من	 عجلون	 ق�ساء	 واإنتاج	
اجلنيه.	

ويف	ال�سلط	قدر	اإنتاجها	من	احلبوب	يف	مطلع	عهد	الإمارة	بـ)640(	األف	�ساع	من	
احلنطة,	و)350(	األف	�ساع	من	ال�سعري,	و)15(	األف	�ساع	من	الكر�سنة	واجللبانة	والفول	
	)3500( الكروم	 وحا�سالت	 ال�سم�سم,	 من	 اآلف	 و)10(	 وال�سفراء,	 البي�ساء	 والذرة	
امل�سري)2(.	 بح�ساب	اجلنيه	 والب�ساتني	واخل�سرة	)3200(	 امل�سري,	 بح�ساب	اجلنيه	
وي�سدر	من	القمح	اإىل	فل�سطني	)200(	األف	�ساع,	ومن	ال�سعري	)50(	األف	�ساع,	ومن	

ال�سم�سم	)10(	اآلف	�ساع.

)1(	امل�سدر	ال�سابق,	ع	508	)1910/10/26(,	�ص	1.
)2(	العمد,	هاين	وخري�سات,	حممد,	ال�سلط	مالمح	من	احلياة	اليومية	للمدينة	من	خالل	�سجل	البلدية	
لل�سنوات	1923-1925,	درا�سة	وحتقيق,	من�سورات	البنك	الأهلي,	عمان	)2003(,	�ص	269-	270.
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وبالن�سبة	ملنتجات	الأغنام	فقد	قدرت	بال�سلط	على	النحو	التايل)1(:

ال�شعر باجلنيه امل�شريالعددال�شادرالنوع
90014.0004200اجلدي

9503.3002200اخلاروف
13.000780 �شرة120ال�شوف
6.2002120 رطل420ال�شمن

النحو	 على	 ومنتجاتها	 ال�سلط	 يف	 احليوانية	 الرثوة	 قدرت	 اإح�سائية	 عملية	 ويف	
التايل)2(:

ال�سوف	 	,)15000( الأبقار	 عدد	 	,)150( اخليل	 عدد	 	,)221( اجلمال	 عدد	
)17.500(	كيلو,	�سعر	املاعز	)27700(	كيلو,	جلود	الأغنام	وال�ساأن	واملاعز	)7000(	

كيلو.

وواردات	 دجاجة	 اآلف	 �ستة	 حوايل	 الدجاج	 من	 ال�سلط	 مقاطعة	 موجودات	 وبلغت	
البي�ص	اليومية	)1000(	بي�سة)3(.

اأما	التجارة	فقد	كانت	مناطق	الأردن	مرتبطة	باملناطق	القريبة	منها,	فمثاًل	الكرك	
بدم�سق	 وعجلون	 واحلجاز,	 مب�سر	 ومعان	 واخلليل,	 بالقد�ص	 التجاري	 ارتباطها	 كان	
وبريوت	وفل�سطني,	وال�سلط	بنابل�ص	والقد�ص	وبدرجة	اأقل	مع	دم�سق,	وبعد	اإن�ساء	ميناء	

بريوت	مع	لبنان.

)1(	امل�سدر	ال�سابق,	,	�ص	273.
)2(	امل�سدر	ال�سابق,	�ص	328.
)3(	امل�سدر	ال�سابق,	�ص	66.
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ومن	هنا	كان	اأكرث	التجار	يف	جنوب	الأردن	من	اخلليل	ودم�سق,	ويف	�سمال	الأردن	من	
دم�سق	وفل�سطني,	ويف	البلقاء/	ال�سلط	من	نابل�ص	والقد�ص	ودم�سق.

ومن	اأبرز	املواد	التي	كانت	ت�سدر	من	مناطق	الأردن,	القلي,	نبتة	يف	ال�سحراء,	كان	
اأهل	معان	ل�سيما	احلويطات	يبيعونها	اإىل	م�سر,	حيث	تدخل	يف	�سناعة	ال�سابون,	وبنو	

�سخر	ير�سلونها	عن	طريق	ال�سلط	اإىل	نابل�ص.

والذرة	 والعد�ص	 وال�سعري	 القمح	 من	 اأنواعها	 مبختلف	 احلبوب	 هي	 الثانية	 واملادة	
والكر�سنة	وهي	ت�ستخدم	علفًا	للموا�سي.

املاعز	 ومنتوجات	 والكرك,	 والقد�ص	 نابل�ص	 اإىل	 ي�سدر	 كان	 الذي	 الزبيب	 وهناك	
والأغنام	والإبل	من	حيث	ال�سوف,	ال�سعر,	الوبر,	اجللود,	ال�سمن.

وم�ستقاته	 تقريبًا,	 وي�ساوي	ما	بني	19-24	قر�سًا	 املجيدي	 املتداول	فكان	 النقد	 اأما	
البارة	والب�سلك,	وبعد	خروج	الدولة	العثمانية	اأ�سبح	�سعره	ت�سعة	قرو�ص	م�سرية,	اللرية	
م�سريًا,	 قر�سًا	 	81 وت�ساوي	 الفرن�ساوية	 واللرية	 م�سريًا,	 قر�سًا	 	92 ت�ساوي	 العثمانية	
ي�ساوي	 الكبري	 والبغوث	 م�سري)1(,	 قر�ص	 	100 وت�ساوي	 الذهب	 الجنليزي	 واللرية	
ن�سف	قر�ص	م�سري	وال�سغري	ربع	قر�ص)2(.	اأما	ال�سناعة	فكانت	بدائية	تلبي	احلاجات	

الأولية	للنا�ص,	وميكن	تق�سيمها	اإىل	الأنواع	التالية:

واأدوات	 وال�سعن,	 القربة	 مثل	 ال�سرب	 واأدوات	 الأحذية	 واأهمها	 ال�سناعات	اجللدية	
وكانت	 والظبية	 اجلفاف,	 من	 اخلبز	 حلفظ	 وال�سراع	 ال�سكوة,	 مثل	 واللنب	 احلليب	
ت�ستخدم	حلفظ	القهوة.	ولكرثة	اجللود	يف	ال�سلط	كانت	هناك	مدبغة	يف	حي	القطي�سات.

)1(	خري�سات,	حممد	واأبو	�سليم,	عي�سى,	غرفة	جتارة	ال�سلط	)1884-	1937(,	زمزم/	عمان	)2008(,	
�ص	13.

)2(	العمد	وخري�سات,	ال�سلط	مالمح	من	احلياة,	�ص	61.
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ال�سناعات	الغذائية,	وياأتي	يف	طليعتها	زيت	الزيتون,	واأدت	كرثة	الأ�سجار	اإىل	وجود	
معا�سر	عديدة	تدار	باحلجارة	والدواب.

املجفف	 والتني	 والزبيب,	 الدب�ص	 العنب	مثل	 ينتج	من	 ما	 الغذائية	 ال�سناعات	 ومن	
)القطني(,	ورب	البندورة,	ومن	منتجات	الألبان	اجلميد	وال�سمن	والزبدة	واللبنة,	ومن	
الفواكه	املربى	)املعقود(,	ومن	احلبوب	اجلري�سة	والبغل	والفريكة	ومطاحن	احلبوب.

وت�سمل	 الأحيان,	 غالب	 الن�ساء	يف	 يدوية	متار�سها	 �سناعات	 وهي	 الن�سيج,	 �سناعة	
الب�سط	وبيوت	ال�سعر	واملفار�ص.

�سناعة	الق�ص,	مثل	احل�سر	وال�سالل	والأطباق	وما	ي�سمى	اجلونة	وجميعها	من	ق�ص	
القمح	با�ستثناء	احل�سر	التي	كانت	تعمل	من	نبات	الق�سب,	وهذا	النبات	يكرث	يف	مناطق	

الأغوار.

املا�سة	 للحاجة	 البيوت	نظرًا	 ربات	 لدى	 ال�سناعات	 اأكرث	 الفخار,	وهي	من	 �سناعة	
اإليها	املتمثلة	بجرار	املاء	وجرار	الزيتون	واأواين	الطعام,	والأواين	امل�ستخدمة	يف	احلليب	

وغريها.

�سناعة	اخلمور,	وكانت	يف	البداية	يقوم	بها	الأهلون	ل�سيما	النبيذ,	فيما	بعد	اأ�سبحت	
�سناعة	حديثة	ل�سيما	يف	ال�سلط.

ال�سناعة	املعدنية,	واأهمها	ح�سم	اأدوات	احلراثة	مثل	�سكة	احلراثة	واملنجل,	و�سناعة	
النحا�ص	 اأواين	 وتبيي�ص	 البارود,	 وعمل	 البنادق,	 وت�سليح	 ال�سرك�ص(,	 )عند	 العربات	
على	 كانت	 واإن	 والذهبية	 الف�سية	 ال�سياغة	 املعدنية	 ال�سناعات	 ومن	 التنك,	 و�سناعة	

درجة	قليلة.
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ال�سناعة	اخل�سبية,	مثل	الأبواب	وال�سبابيك,	واأدوات	احلراثة	اخل�سبية,	ولوح	درا�سة	
كان	 الذي	 والفحم	 در�سه,	 قبل	 وال�سعري	 القمح	 لنقل	 وهو	خم�س�ص	 والقادم	 احلبوب,	

ي�سدر	اإىل	فل�سطني,	وكان	ال�سبب	يف	الق�ساء	على	الغابات	يف	عجلون	وال�سلط.

ومن	املهن	التي	كانت	�سائدة	يف	تلك	الفرتة	مهنة	الطب	ال�سعبي,	والتي	كانت	تقوم	
ومهنة	 التجربة,	 نتيجة	 اأثرها	 النا�ص	 بع�ص	 التي	عرف	 الأع�ساب	 بع�ص	 ا�ستخدام	 على	
اخلتان	عند	امل�سلمني,	وكان	يقوم	بها	احلالقون,	وكان	هوؤلء	ل	ميار�سون	املهنة	اإل	بعد	
الأمرا�ص	 من	 اأج�سامهم	 ب�سالمة	 �سهادة	 ويعطي	 البلدية,	 طبيب	 لدى	 فح�ص	 اإجراء	
ال�سارية,	وعلى	�سوئها	يح�سل	على	رخ�سة	ممار�سة,	ومينع	من	هذه	املهنة	كل	من	ل	
يحمل	رخ�سة	حفاظًا	على	�سحة	الأهلني,	وطالب	البع�ص	بفح�ص	الأموا�ص	واملق�سات	

والأم�ساط	واملنا�سف	وغريها)1(.

ومهنة	الفران	)اخلباز(,	اللحامون,	واللحم	يف	القرى	نادر	وعندما	ياأتي	ال�سيوف,	
وكان	يطلب	من	اللحام	مثل	ما	يطلب	من	احلالق	من	حيث	�سهادة	خلو	من	الأمرا�ص,	

وعليه	اأن	يلب�ص	مريوًل	اأبي�ص,	واأن	يلف	اللحم	ب�سا�سة	بي�ساء	نظيفة.

من	 املعدنية	 بالأدوات	 يحدث	 ما	 ويلحم	 التنك	 يعمل	 الذي	 وهو	 ال�سنكري,	 ومهنة	
خراب,	ومهنة	ال�سباغة,	وكانوا	ي�ستخدمون	ورق	ال�سماق	والهج	بالإ�سافة	اإىل	العف�ص	
ائني,	 ال�سقرّ ومهنة	 ال�سعر.	 ل�سبغ	 ال�سدر	 �سجر	 ورق	 ا�ستخدموا	 كما	 اللزاب,	 �سجر	 من	
ائني,	ومهنة	 اأو	على	ظهور	الدواب.	ومهنة	البنرّ وكانوا	يحملون	قرب	املاء	على	ظهورهم	

التجار.	

اأما	الطرق	التي	كانت	تنظم	الأردن	يف	الداخل	واخلارج	فهي:

)1(	جملة	املقتب�ص,	ع	505	)1910(,	�ص	3,	ع	507	)1910(,	�ص	4.
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عمان-	 ال�سلط-	 )الأردن(,	 ال�سريعة	 نهر	 	 عب	 نابل�ص	 ال�سلط-	 عجلون-	 ال�سلط-	
مادبا	ويف�سل	من	عيون	احلمر,	عمان-	مرج	احلمام	ويت�سل	بطريق	ال�سلط-	مادبا	اإىل	
القد�ص,	مادبا-	 ال�سلط-	 املوجب,	 الوالة-	 اإىل	ذيبان-	 زيزياء	)اجليزة(,	ومن	مادبا	
القد�ص,	ال�سلط-	عمان-	الزرقاء,	ال�سلط-	جر�ص,	الكرك-	القطرانة,	الكرك-	الطفيلة	
وياأخذ	م�سارين	الأول	اإىل	ناحية	العراق	والثاين	اإىل	خنزيرة,	وكانت	مركزًا	لأنبار	القمح	
ثم	اإىل	حدود	اخلليل,	الطفيلة-	معان	ومنها	طريق	اإىل	وادي	مو�سى,	الطفيلة-	ال�سوبك,	

معان-	تبوك,	اإربد-	املزيريب-	ال�سريح-	احل�سن-	عجلون.
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