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 مراجعة لكتاب 
َسَالملكيةَوصنعَالدولةَالحديثة:وَ سَ 

َ*اإلدارةَواإلنتاجَفيَسورياَالعثمانيةَوَقانوَنال
َ

َمارثاَمنديَوريتشاردَسميثللمؤلفينَ
َ

 مراجعة 
َلوسينَتامينيان

َ
أمرين: أولهما، المقاربة النقدية لدراسات الحداثة في َمنَوصنعَالدولةَالحديثةَسَالملكيةوَ سَ َكتابةَاهميَتنبع

رادها فيما بعد من قبل بلدان العالم في يكظاهرة غربية تم است الحداثة تعالجمنطقة الشرق األوسط، وخاصة تلك التي 
ا: تناول الكتاب للتارخ اإلجتماعي لمنطقة هامة من مناطق األردن الحديث في نهاية الفترة موثانيه فترات مختلفة. 

ك شماال ووادي هي المنطقة الواقعة ما بين وادي نهر اليرمو و  ،نيات من القرن الماضييالعثمانية حتى أواسط الثالث
 نهر الزرقاء جنوبا. 

 
اقتصادي مستورد من -معظم الدراسات التي تناولت الحداثة في الشرق األوسط على أن الحداثة نظام اجتماعي أجمع

الحداثة خبر ذات ثقافة رفيعة محاطة ببحر من المحافظة القبلية لم ي من جزر المكون ن المجتمع العثماني أالغرب، و 
التي قامت على مفاهيم حداثية غربية. إال أن بعض الدراسات األنثربولوجية الصادرة حديثا، تنظيمات إال بعد صدور ال

تتجاوز هذا التنميط للحداثة  ،للمؤلفين مارثا مندى وريتشارد سميث الملكيةَوصنعَالدولةَالحديثةَسوَ سَ كتاب ومنها 
ات" أخرى بوجود "حداثثة الغربية المثال، وتعترف فترفض مقولة الحدا وتقاربها من منظور جديد. في الشرق األوسط

منها الحداثة العثمانية التي تشكلت في نهاية القرن التاسع عشر وكان لها تأثيرات اجتماعية هامة على كل من عاش 
 هذه الفترة.

 
بو الشعر، ردن ما قبل تأسيس الدولة من قبل عدد من الباحثين األردنيين )أألتم تناول التاريخ اإلجتماعي لقد 

شكل بعض يالبخيت، شريدة، عبيدات، وماضي(، ومن الباحثين الغربيين )روجان، فيشباخ، مندي، ومندي وسميث(. 
التي كانت تستند في مصادرها على كتابات الرحالة الذين زاروا عن الروايات التاريخية المألوفة هذه الدراسات خروجا 

وقد . تجاهل كليا المصادر العثمانية األوليةت، و بيك عن القبائل األردنية و/أو كتابات فردريكالمنطقة في تلك الفترة 
حلة تتسم العالقات رتصورت هذه الكتابات منطقة شرق األردن كمنطقة شبة خالية من السكان تسكنها قبائل بدوية م

م بالمشروع الصهيوني ط بعضهبما بينها بالعنف. لم تدقق هذه الروايات بصدقية مصادرها وهوية مؤلفيها الذي ارتفي
البعض لتاريخ هذه هذه الروايات وعي  شكلت، نها "شبه فارغة" من السكان. ولألسفأر  بحجة األالرامي إلى تهويد 

 المنطقة قبل تأسيس الدولة. 
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ة ولهما، المصادر األوليأفي أمرين: ردن ما قبل تأسيس الدولة ألجتماعي إلن للتاريخ اهمية مقاربة المؤلفي  أ تتمثل 
فهم هذا التاريخ ال يمكن يدل على أن ؤلفان وقراءتهما النقدية والدقيقة لها. وهذا مالعثمانية العديدة التي يستخدمها ال

دون مثل هذه القراءة لتلك المصادر. وثانيهما، شمولية المقاربة؛ فمنطقة شرق األردن لم تكن "معزولة" عن  تم منأن ي
 أو في الدولة العثمانية بشكل عام.       التغيرات في سوريا الكبرى بشكل خاص

 
َسَالملكيةوَ سَ 

في  الميري ألراضي  عالقات الملكية إعادة صياغة مسألة الملكيةَوصنعَالدولةَالحديثةَسوَ سَ كتابَيتناول مؤلفا 
دية الملكية الفر حق التي قننت حتى صدور التنظيمات السادس عشر  القرن  منفي الفترة وتطورها الدولة العثمانية 

 والعديد من اإلصالحات، بما فيها اإلصالحات اإلدارية.  
 

ويناقشان أن الملكية الفردية تشكل نقطة تقاطع القانون واإلدارة واإلنتاج، يموضع المؤلفان بحثهما في سياق مقولة 
اعية وتطوره، الفكر الفقهي المتعلق بالملكية الزر مستوى مستويات:  ةعلى ثالث جملة التغيرات في عالقات الملكية

مستوى القرية الزراعية. ففي الجزء األول والثاني من و اإلدارة العثمانية المتعلقة بإدارة األراضي الزراعية، مستوى و 
لى عملية اإلصالح كما وفي الجزء الثالث يسلطان الضوء ع ،الكتاب يتناول المؤلفان موضوع التطور الفقهي واإلداري 

  .من والية سوريا العثمانية ا  عجلون التي كانت جزء قرى من قرى مقاطعة عاشته أربع
 

 وتأثير التسجيل على الوحدات المنزلية ومكانة المرأة.  القرى  أراضي هذهوصفا تفصيليا لتسجيل  المؤلفان يعطي
حد  إلىتطابق الذي يهو االختالف في نمط الملكية الفردية في هذه القرى  تيار المؤلفين لهذه القرى األربعوسبب اخ

اللتان من سهل حوران  ة بيت راس وحورا  اتقريهي  ى وهذه القر نمطين مميزين من اإلنتاج. ، حسب قولهما،  مع كبير
حيث اإلنتاج موجه جزئيا نحو السوق  همن شفا الكور  ةكفرعوان وخنزير  اوالعدس للسوق، وقريت قمحال كانت تنتجان

 وحيث تشكل المواشي المصدر الرئيسي للدخل النقدي. 
 

ن، وهما باحثان في األنثروبولوجيا االجتماعية، في دراستهما على اساليب البحث األنثروبولجي واساليب مؤلفاال اعتمد
قرى المنطقة حيث جمعا روايات شفوية من كبار السن،  الذي أجرياه فيالبحث التاريخي. فإلى جانب البحث الميداني 

على نبول طاإلسالم في دمشق واسالتي أصدرها شيوخ  ى الفتاو  مصادر،. ومن هذه القراءة متأنية لمصادر أوليةقاما ب
لفترة العثمانية محفوظة في إلى اووثائق تعود ، باألر  الزراعية والملكية الفرديةحق التصرف فترات مختلفة ب

ومن هذه السجالت، سجالت المحاكم الشرعية . وفي عجلون وإربد وفي دمشقنبول طاألرشيف العثماني في اس
 دائرة األراضي المحفوظة في األردن.وسجالت  سجالت الضريبةو المدنية، وسجالت النفوس و 

 
َالفكرَالفقهيَومسألةَالملكيةَالفردية

عبر الفقهي حول مسألة ملكية األر  الزراعية  تطور الفكر الفقهي المتعلق بمسألة الملكية والجدليرصد المؤلفان 
سردا تاريخيا  مانيقدة قانونية جديدة نابعة من التقاليد الفقهية العثمانية. و قرون، وما ولده هذا الجدل من لغ ةثالث
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ن التغيرات القانونية كانت نتيجة لجدل داخلي نابع أ، مبينان لجذور قانون القرن التاسع عشر المتعلق بأراضي الميري 
 التنافسي. وللنظام العالمي للتغير االقتصادي هذه التقاليداستجابة و من التقاليد الفقهية 

 
منذ مطلع القرن السادس عشر، أصبحت الضريبة المفروضة على أراضي الميري وإدارتها موضوع تأويل منتظم 

بهذه األر ، بما فيها الضرائب التي يدفعها فقهيا، وانخرط الفقهاء في جدل حول المفاهيم الفقهية األساسية المتعلقة 
 أنيطوالفالح. كانت أراضي الميري ملكا لخزينة الدولة و الفالح والشخصية القانونية لكل من اإلداري 

الذي كان له صفة عسكرية إلى جانب  ،، أي المتصرف باإلقطاعيةلتيماراإلى ما كان بعرف بسباهي إدارتها  شأن
 مقابل ضرائب يدفعونهالالنتفاع منها  الفالحينتوزيع األراضي على  المتصرف هذا كان من مهامو الصفة اإلدارية.  

، يجبر بترك الفالح القرية، أو هر و  فإذا حدث ، دون فالحةاألر  التأكد من عدم ترك  عليهكان من هنا، و  ه.ل
      المترتبة على الوالد.  ابنه على دفع الضرائب وإذا لم يعد يجبرعلى العودة إلى القرية، 

 
تمثلت بقوانين  الفالحاألر  و ولي مت الشخصية القانونية لكل منوعلى  على إدارة األر  اتتغير ال عدد من طرأ

مع الجدل الفقهي الواسع الذي شارك  ةمنسجم ات، التي كانتالتغير ه هذ توجاء. 1858، و 1840، 1830، 1673
. ةلنخب العثمانية في المنطقة العربيالسياسي لنفوذ النتيجة التحول إلى االقتصاد النقدي وزيادة  ،فيه علماء دمشق

م اإلصالحات القانونية التي أدت إلى إعادة تأويل حق الفالح ليس كمنتفع من األر  بل أهؤلفان إلى ميشير الو 
 : ، وهيكمالك لها

 
وظيفة السباهي الذي يدير األر  ويجمع الضرائب كموظف دولة، ووظيفة الدفتردار، مسجل األراضي يز بين يالتم.1

  .الذي تعود إليه وحده صالحية الدفاع عن حق الدولة
على عمله فيها  بناء)أي حق القرار( وحقه  السباهياالنتفاع من األر  بناء على قرار في  لفالححق از بين ييالتم.2

 . (، المرادف للطابولفترة من الزمن )أي حق المسكة
 

، ولم تقم الحديث لملكية الفرديةالمفهوم أسست اإلصالحات القانونية العثمانية المتتالية إن هذه ويرى المؤلفان 
 يراده من الغرب كما تؤكد معظم الدراسات المتعلقة بالحداثة في منطقة الشرق األوسط.باست

 
َاإلدارةَوالملكيةَالفردية

المحلية في تنفيذ اإلدارة العالقة بين اإلدارة المركزية و في الجزء الثاني من الكتاب، يلقي المؤلفان الضوء على 
التي  مقاطعة عجلون لاإلدارة السياسية في القرن التاسع عشر  انثقيو و  التطورات العديدة المتعلقة بأراضي الميري، 

أهمية اإلدارة السياسية في إعادة صياغة عالقات الملكية  يؤكد المؤلفان على .من والية سوريا العثمانية ا  كانت جزء
ديناميكية الو   من جهة فعالية النخب في هذه المنطقة التي توسطت بين مطالب الحكومة المركزية ال يغفالنولكن 

ن ما ميز عملية التغير أ من جهة أخرى، مؤكدين على إلنتاج الزراعي وديناميكية إعادة إنتاج القريةاالجتماعية ل
  هو اللجوء إلى المفاوضات وليس الفر .في هذه المنطقة اإلداري 
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ن أان ينفي اإلدارة السياسية ويبدارة في قضاء عجلون، ويوثقان "لحظات التوسط" لإليسرد المؤلفان التطور التاريخي 

من المجتمع المدني والعالقات بين  ا  من الدولة والعالقات بين اإلداريين بمقدار ما كانت جزء ا  الملكية كانت جزء
بمهامهم الجديدة كإداريين محترفين وكوسطاء بين  يقومون ن أخذوا تدريجيا و ن المحليو األشخاص. فالقادة السياسي

ن وبين القرى. وقامت شروط التوسط على قدرتهم على الترجمة بين لغتين: لغة اإلنتاج في القرى، الموظفين الحكوميي
قامت اإلدارة المحلية بالتوسط بين وهكذا، بصفتهم زعماء بارزين، ولغة اإلدارة حيث أصبحوا موظفين حكوميين. 
 ية وقواعد السلوك التي ولدتها عالقات اإلنتاجالقوانين واألنظمة التي تصدرها الدولة المركزية وبين األعراف االجتماع

ومن خالل توسط هذه اإلدارة، برز مجتمع مدني من أصحاب الملكية ضمنت لهم الدولة حق . السائدة في المنطقة
بعض ؤلفان إلى أن مإذ يشير ال؛ التوتراتعملية التوسط من  ال ينفصل عن الدولة. لم تخل   ا  الملكية التي لم تعد جزء

من مكانتهم لصالح بعض الشخصيات التي احتلت مراكز في اإلدارة المركزية  ا  جزءء الريفيين الذين فقدوا الزعما
 رفضوا دفع الضرائب. 

 
ين وبغياب التراتبية. فشيوخ القرى لم ياتسمت اإلدارة السياسية لقضاء عجلون بوجود زعماء محليين وزعماء شبة إقليم

 الذينمسؤولين عن تنسيق جمع الضرائب و الي )في الكوره وكفرنجه والحصن( يكونوا أقل مكانة من زعماء النواح
ن تسجيل األراضي وإعطاء صكوك الملكية لم يتما في أكانت لهم عالقة مع اإلدارة المالية في دمشق وطبريا.  وبما 

في األر  مع المستويات العليا من الدولة، بل على المستوى المحلي، حيث التقى األشخاص من أصحاب الحقوق 
زعماء ة تسجيل األراضي ليس فقط بصفتهم القانونيين، أنخرط بعض هؤالء الزعماء في عملي-األشخاص اإلداريين

 لقراهم بل كموظفين في الحكومة العثمانية. 
 

حين صدر األمر بإنشاء دائرة  1865بدأت عملية تسجيل أراضي الميري في والية سوريا كملكية فردية في عام 
في البدء، لم يكن التسجيل إجباريا بل ترك األمر للفرد. وفيما ين موظفين للقيام بالمهمة. يفي دمشق وتم تعللطابو 

بعد، أصبح األمر مفروضا؛ فأرسلت فرق لمسح أراضي الميري وتم تسجيلها في سجل الطابو وإصدار صكوك 
خاصة للنظر في النزاعات المتعلقة بشؤون الملكية. وبنفس الطريقة تم تسجيل أراضي الملك والوقف. وأنشأت محكمة 

 الملكية منفصلة عن المحكمة النظامية.
 

، وتم تكوين مجلس محلي في كل مكون من كاتب رئيسي ومساعدين أثنين 1876تم أنشاء مكتب طابو في إربد عام 
لطابو في حاالت قرية يتكون من اإلمام والمختار واثنين من وجهاء القرية، وكانت مهمة هؤالء مساعدة مكتب ا

، تم حسب ما يذكر المؤلفانبشأن األراضي المتروكة واألراضي غير المستغلة. و  تالخالف على ملكية أر  وفي الب
 مراحل:  ثالثعلى  تسجيل األر 

 في دمشقحيث قام عدد من الزعماء المحليين ممن كان لهم صالت وثيقة مع اإلدارة  1876قبل عام  -
 مائهم،بتسجيل أراضي واسعة بأس

 تم إنشاء دائرة للطابو في أربد وتم تسجيل أراضي القرى القريبة منها، ، حيث1881و 1876 في الفترة بين -
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أوكلت من قبل لجنة خاصة  حسن بنىوأراضي حيث تم تسجيل بقية القرى  ،1889و 1882في الفترة بين  -
 .محليةمن تالعب اللجنة الالفالحين  ى إليها مهمة التسجيل وذلك اثر شكاو 

 
  والياتالعلى عكس ما حدث في بعض وذلك ن حق الملكية في قضاء عجلون أعطي للفالحين، أوالجدير ذكره هنا 

حيث أحتكر التجار هذا الحق. ويعود ذلك لترافق عملية التسجيل في قضاء عجلون مع تراجع الطلب على الحبوب 
 رباحا مجزية.أا  لن تدر عليهم في السوق األوروبية، لذا لم يشأ التجار االستثمار في أر 

 
َواإلصالحاتَوعالقاتَالملكيةَالقرية

تجربة اإلصالح كما عاشتها مجتمعات بعينها وكيف أثرت هذه على  من الكتاب يركز المؤلفان في الجزء الثالث
 منحوراه و  بيت راس يتيقر وصفا تفصيليا لتسجيل الملكية في  انيعطي، و وضع المرأة الوحدة المنزلية و التجربة على 
من قضاء  ا  من شفا الكورة. إداريا، كانت هذه القرى جزء)األشرفيه حاليا( ي كفرعوان وخنزيره وقريتسهل حوران 

أرتبط خالل فترة الحكم وادي نهر الزرقاء جنوبا والذي و عجلون التابع لوالية سوريا والواقع بين نهر اليرموك شماال 
مشق. إال انه شكل وحدة إدارية يضم وحدات إدارية أصغر )الكورة، الكفارات، العثماني بالمدن الفلسطينية ومدينة د

 علىما يزيد قضاء عجلون في نهاية القرن التاسع عشر ضم جبل عجلون، وبني جهمه( منذ بداية الحكم العثماني. 
 . (59، ص )أنظر الخارطة المرفقة قرية زراعية 100

 
 حره والشعير لالستهالك المحلي، وكانت قرى السهل تنتج العدس والقمكانت قرى القضاء جميعا تنتج الحبوب والذ

ن المنطقة ريفية، إال أنها لم تكن معزولة عن التجارة. أومع للتصدير وقرى الجبل تنتج الزيتون والعنب للتصدير. 
الحيوانية تباع في  جاتلى دمشق وعكا وحيفا، وكانت المنتفالحبوب والزيتون والفاكهة المجففة )الزبيب( كانت تصدر إ

عدد شهد قضاء عجلون زيادة في مطلع ثالثينيات القرن التاسع عشر،  وفيأسواق القضاء وفي أسواق فلسطين. 
 القمح والعدس في السوق األوربية.وذلك نتيجة الزدياد الطلب على سكان القرى المستقرة وفي عدد ال

 
بينها في الشفا، مستخدمين حواره وكفرعوان كمثال. ففي و لسهل يقارن المؤلفان بين اإلنتاج والوحدات المنزلية في ا

حواره، حيث كان اإلنتاج في معظمه موجها للسوق ويعتمد على العمل من خارج القرية، برزت طبقة من المزارعين 
 يصبحوا وسطاء بين مجتمع الفالحين والدولة في مسألة جمعألن من ذوي اإلمكانيات والعالقات الواسعة أهلتهم 

لالستهالك  ا  الضرائب ولعبوا دورا هاما فيما بعد في عملية التسجيل. أما في كفرعوان، حيث كان اإلنتاج  موجه
المحلي وشكلت الماشية المصدر األساسي للنقد، كان العمل من داخل القرية. وفي حواره استثنيت النساء من الملكية 

 ،ماء عدد من النساء في سجالت األراضي لقرية كفرعوانوال يرد اسم أية امرأة في السجالت، في حين ظهرت أس
 وتظهر سجالت المحاكم لجوء عدد من النساء من قرية كفرعوان إلى المحاكم إلثبات حقهن في الملكية.  

 
ص على سجالت النفوس وسجالت الضرائب، يرسم المؤلفان خارطة لعدد المنازل في هذه القرى )خارطة  ا  عتمادإ 

ة بيوت في منطقة بني يرطة ال تعكس الواقع السكاني للمنطقة. فمثال، لم يتم تسجيل أاان هذه الخى إل(، ويشيران 61
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تقتصر على الخيام والكهوف ومستودعات القمح. ويؤكد المؤلفان أن الشائعة لتخزين حسن حيث كانت بنى السكن وا
كانت البيوت الثابته هي النمط السائد عدم وجود البيوت ال يعني غياب الزراعة؛ فحتى في قرى وسط القضاء حيث 

ال يوجد تطابق كلي بين المنازل والسكان والزراعة. فمثال، لم يتم تسجيل أية بيوت في المخيبة، الواقعة على  ،للسكن
زراعة البعلية ب باستغالل أراضي القريةولكنهم كانوا يقومون  ،وادي نهر اليرموك، إذ كان السكان يسكنون بيوت الشعر

التي كان عدد بيوتها وبمقارنة أراضي ملكا الزراعية،  (.60بزراعة األراضي المروية بالنخيل )خارطة ص وب و الحب
ن يالمساحتن أيتبين حسب الخارطة، بمساحات األراضي المزروعة في المخيبة،  ا  بيت  90و  50 يتراوح بين

أن طبيعة السكن في المخيبة لم تمنع بعلما  لعدد بيوت ملكا. ا  متساويتان وقد يكون عدد "مساكن" المخيبة مساوي
، 21فيشباخ، "قرية المخيبة"، دراسات عدد  راجع)سكانها من خو  معركة قاسية دفاعا عن حقهم في ملكية األر  

      ( 71 – 46، ص 1994

 
مساواة داخل القرية لانعدام ارية وأخرى و قبيان التفاوت بين لبيوت القرى المختلفة ل ويدرس المؤلفان القيمة الضريبية 

ذاتها. فالبيوت ذات القيمة المرتفعة وجدت في القرى الغنية مثل الحصن، عنبة، سوف، عين جنة، فارا، وخربة 
، مثل سائدة في القرى الفقيرةالقيمة والوحدات المنزلية الصغيرة الوهادنة. في حين كانت القرى ذات البيوت منخفضة 

عكس وجود المساواة اجتماعية بين يوالذي  ،في قيمة المنازل داخل القرية ذاتها دير ابو سعيد وسحم. أما التفاوت
في تلك التي نحو السوق، مثل حواره، الصريح وأيدون، أو  ا  فساد في قرى السهل حيث كان االنتاج موجه ،السكان

ربد، وسوف. وعلى إحة، كانت تشكل مراكز للثروات التجارية أو الحكومية، مثل كفريوبا )عائلة البطاينة(، البار 
ث ياوية تقريبا من حسستهالك المنزلي، متالالعكس، كانت بيوت مناطق الشفا، حيث كان االنتاج في معظمه ل

ها على ؤ القيمة. وقد يخفي مؤشر قيمة البيوت عالقات المساواة تتجاوز حدود القرية، فقرية خربة الوهادنة اعتمد ثرا
  ن يسكنها فالحون معدمون ال يملكون األر  التي يفلحونها.  الزراعة في منطقة األغوار التي كا

 
، مقارنين بين سجالت األراضي 1933يتتبع المؤلفان عملية تسجيل األراضي في القرى األربعة بما فيها تسجيل عام 

من جهة وسجالت الضرائب والبيوت من جهة أخرى الستخالص األسس المتبعة في تسجيل األراضي في كل قرية: 
بعان فيتتيضفي المؤلفان بعدا تاريخيا على وصفهما . ؟ل هي السكن في القرية أم فالحة األر  ودفع الضرائبه

 . 1933وعام  1921من خالل قراءة سجالت التسوية لعام التحوالت التي جرت على ملكية األراضي 
 

إذ للتسجيل في كل منهما.  ، واتبعت أسس مختلفة1882تسجيل أراضي قريتي حواره وبيت رأس قبل عام  لقد تم
الذين لم يتمكنوا بأسماء الفالحين وفر  رسوم أعلى على الفالحين  تسجيل األراضيتتمثل في كانت سياسة الحكومة 

وسجلت األراضي كحصص بأسماء في حواره، طبقت هذه السياسة وقد  .الضرائب لمدة عشر سنواتمن إثبات دفع 
إثبات دفعهم للضرائب، فبيع جزء كبير من أراضي القرية إلى المتنفذين من  عنوعجز عدد من الفالحين الفالحين، 

بأسماء الوحدات المنزلية. لقد أدت  األراضيفسجلت السكن  أساسخارجها. أما في بيت رأس فتم التسجيل على 
 الملكية. إلى المحاكم إلثبات الحق في عديدة ولجأ المتنازعون إلى نشوب نزاعات في القريتين عملية التسجيل 

 



 7 

قريتين تم بإشراف اللجنة ويعود ذلك ألن التسجيل في هاتين ال ،كان التسجيل في كفرعوان وخنزيره أكثر تنظيما
ولم يكن بإمكان أهالي القريتين استثناء أي فالح من التسجيل، كما حدث في بيت رأس، أو التأثير على الخاصة 

وفي . لالستهالك المحليفيها  كان اإلنتاجفعل ذلك في منطقة أو حتى الميل إلى  ،الفالحين كما حدث في حواره
 ار  الفالحة كأر  مشاع األراضي المزروعة باألشجار المثمرة والزيتون كملكية خاصة و هاتين القريتين سجلت 

ففي للعمل.  نيدهمتحسب بناء على عدد الرجال الذين يمكن تجوحدة منزلية عدد من الحصص فيها لكل بحيث يكون 
ية كفرعوان، أعطي الرجل المتزوج الحق في فالحة نصف فدان واألعزب ربع فدان وجمد هذا التوزيع بحيث لم يعد قر 

 ي.فراغباإلمكان إعادة توزيع الحصص وفقا للتغير الديم

 

 ،1933نتداب البريطاني عام مسح األراضي وتسجيلها من قبل االبتسجيل األراضي من قبل الدولة العثمانية  وبمقارنة
فاإلصالحات العثمانية، بما فيها تسجيل األراضي، انطلقت من بناء مكانة موحدة  :إلى نتيجة هامةالمؤلفان  يخلص

للشخص المالك  بغض النظر عن النوع االجتماعي أو االنتماء الديني. فالشخص المالك ينتمي إلى قرية أو بلدة، 
(. ، مثالالقبائلكاعي او الديني أو المجموعة االجتماعية )وشخصيته االعتبارية تتحدد خارج اعتبارات النوع االجتم

وسجلت  مجموعة من القبائلهو مجتمع لواء عجلون  على أناالنتداب البريطاني  قام تصور، من ذلك على العكس
وهذه  في وصف المجموعات البدوية فقط.)قبائل( هذه العبارة في حين استخدم العثمانيون ، األر  على هذا األساس

ومأسسة صورها النمطية هذه في  ةكيفية تنميط القوى اإلستعمارية للمجتمعات المستعمر نتباه، إذ تبين الألة جديرة بامس
، تسرب هذه الصور إلى وعي البلدان المستعمرة ههذعملية التنميط اشكال مختلفة، منها ملكية األر . واألخطر من 

   تصور هذه المجتمعات لذاتها.   أو في وتحولها إلى مسلمات سواء في الدراسات االجتماعية
 

* Mundy, Martha and R. Smith. 2007. Governing Property, Making the Modern State: 

Law, Administration and Production in Ottoman Syria. I. B. Tauris. 
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