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  :لواء القدس يف أواسط العهد العثماين
  اإلدارة واجملتمع

  
  احملتويات

  
  

  صفحة    
 XIII    شكر وامتنان

  1    مدخل
  
  

 9    زمكانية القدس العثمانية بين حملتين: الفصل األول

  9  الزمان :   أوالً 
  14  املكان:   ثانياً
  18  السكان:   ثالثاً
  21  يف أعقاب احلملة الفرنسية :   رابعاً 

  25  حريق كنيسة القيامة وتمرد اإلنكشارية :   مساً خا
  29  القدس وسليمان باشا العادل:   سادساً 
  33  القدس وعبد الله باشا :   سابعاً 
  36  ) 1826 -  1825(تمرد وعدم استقرار :   ثامنـاً
  41  يف أعقاب التمرد وإلغاء اإلنكشارية :   تاسعاً 
  45  دس منها احلملة املصرية وموقف أهايل الق:   عاشراً

  
  

 51    جهاز احلكم واإلدارة يف القدس ونواحيها: الفصل الثاين

  53  متسلمو القدس وعالقاتهم بوالة الشام :   أوالً 
  58  من هم متسلمو القدس:   ثانياً
  63  صالحيات املتسلم ووظائفه :   ثالثاً
  68  عالقات املتسلمين بالعلماء واألعيان :   رابعاً 

  72  إلداري املعاون ملتسلم اللواءاجلهاز ا:   خامساً 
  72  الكاتب ) أ  
  73  الصرّاف ) ب  
  74  الترجمان) ج  
  75  احملتسب ) د  
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  77  املتسلم وإدارة شؤون مدينة اخلليل:   سادساً 
  82  الضرائب وكيفية جبايتها :   سابعاً 

  84  ضريبة امليري) أ  
  87  اجلزية ) ب  
  89  ضرائب أُخرى ) ج  

  91  الة الشام وجباية ضرائب القدس دورة و:   ثامناً 
  
  

 95    العسكر وقضايا أمن القدس وإدارتها: الفصل الثالث

  100  اإلنكشارية واليرليان :   أوالً 
  105  )الدزدار(القلعة وقائدها ) أ  
  111  أسلحة القلعة وذخيرتها) ب  

  115  قوات عسكرية أُخرى:   ثانياً
  119  السباهية وإقطاعاتهم العسكرية  )أ  
  122  ) أو آالي بك(امليراالي ) ب  

  127  العساكر والرعايا:   ثالثاً
  
  

 133    احملاكم الشرعية وسلطة القضاء يف القدس: الفصل الرابع

  136  قضاة القدس :   أوالً 
  138  نواب الشرع:   ثانياً

  138  نواب الشرع يف القدس ) أ  
  141  نواب نواحي ) ب  

  144  صالحيات قاضي القدس :   ثالثاً
  149   مداخيل القاضي ومصاريفه:   رابعاً 

  156  طاقم موظفي احملكمة الشرعية :   خامساً 
  156  الكتبة والباشكاتب) أ  
  159  قسّام التركات ) ب  
  160  اجلوقدار أو اجلوخدار ) ج  

  161  النائب واملفتي الشافعي:   سادساً 
  165  مفتي احلنفية :   سابعاً 
  169  وجهاز القضاءنقابة األشراف :   ثامناً 

  170  نقابة أشراف القدس ) أ  
  174  صالحيات نقيب األشراف وأعماله ) ب  
  178  اجلريمة والعقاب ) ج  
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 183    علماء املدينة وأعيانها: النخبة املقدسية: الفصل اخلامس

  183  العلماء والدولة العثمانية:   أوالً 
  188  أفنديات القدس :   ثانياً

  191  آل احلسيني ) أ  
  200  آل اخلالدي ) ب  
  206  العائالت املقدسية األُخرى) ج  

  217  النهج االجتماعي السياسي يف احلفاظ على الكراسي :   ثالثاً
  218  شبكة العالقات بإستنبول :   رابعاً 

  223  العالقات برجال الدولة يف دمشق وعكا :   خامساً 
  229  واألزهر أفنديات القدس وعالقاتهم بعلماء الشام:   سادساً 

  
  

 239    اإلدارة واجملتمع يف قرى لواء القدس: الفصل السادس

  240  ريف لواء القدس وإدارته :   أوالً 
  244  املشايخ ووظائفهم اإلدارية:   ثانياً
  251  احلفاظ على األمن:   ثالثاً
  260  التزام الضرائب وجبايتها:   رابعاً 

  266  القضاء والضيافة:   خامساً 
  270  صراع املشايخ بشأن القوة والنفوذ : قيس ويمن:   سادساً 
  280  العالقات بين مشايخ الريف وأفنديات القدس :   سابعاً 

  
  

 287    خاتمة

  
  

 299    مالحق

  301  ) 1832 - 1798(أسماء املتسلمين يف القدس   ـ1
  305  )1830 - 1797(أسماء نقباء األشراف يف القدس   ـ2

  
  

 307    املصادر

  
  

 379    املراجع

  
  

 393    فهرست


